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Routebeschrijving tweedaagse wandeling Nijmegen-Kleve (40 km) 

 

 
 
Vanuit station Nijmegen LA. Voor viaduct over brede weg RA tot aan 
tweebaansweg (Kronenbrugersingel). Oversteken en LA. Door het 
Kronenburgerpark, dat rechts van de tweebaansweg ligt. Loop, parallel aan 
tweebaansweg tot het einde van het park. RA de Lange Hezelstraat in tot de kerk 
aan de Grote Markt. LA de straatjes naar beneden tot de Waalkade. Hier RA en 
rivier volgen. De eerste 500 meter langs een kade. Later over een pad onder de 
brug door. Eerste weg LA langs gemaal. Dijk volgen, eerste weg LA. Tussen 
gebouwen van oude steenfabriek is aangegeven hoe je verder moet lopen. Zes 

Start:   station Nijmegen, Nederland 
Eindpunt:   station Kleve, Duitsland 
Horeca: Nijmegen, Ooij, Kekerdom, Theetuin Millingerwaard, 

Millingen aan de Rijn, Keeken, Schenkenschanz, 
Griethausen, Kleve. 

Overnachten: Oortjeshekken bij Ooij (10 km), hotels en bed and 
breakfast in Millingen (25 km) 

Bereikbaarheid: regelmatig treinen naar Nijmegen, bus vanuit Kleve terug 
naar Nijmegen 

Kaart: Topografische kaart van Nederland 1:25 000 bladen 40C, 
D en G. 
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honderd meter na de steenfabriek gaat de weg een hoge dijk op. Hier RD tot de 
weg langs een hoogliggend terrein loopt (aan linkerkant). Klim omhoog en steek 
dit terrein, een restant van de IJssellinie, schuin over (richting NNO) tot dat de 
rivierdijk weer wordt bereikt. Rechts van een informatiepaneel over de IJssellinie, 
loopt een onverhard pad naar de rivier. Dit pad ruim twee kilometer volgen, het 
laatste stuk voert de route langs een grote waterplas (Bizonbaai). Volg dit water 
tot aan een hek waar de route weer op de rivierdijk komt. Hier ligt café 
Oortjeshekken. LA dijk volgen, eerste weg RA. Volg deze weg door het dorp Ooij. 
Op T-splitsing RA, meteen weer LA. Na 500 meter T- splitsing, hier LA, en dan 
eerste weg RA, de Kerkdijk op. Na bijna 2 km komt deze op een autoweg. 
Oversteken en LA over fietspad. Bij T-kruising na bruggetje LA. Na 1 kilometer 
op T-splitsing LA het kanaal over en volg de weg terug langs het kanaal. Na 200 
meter autoweg. Hier RA (over fietspad). Na 2 kilometer T-kruising van hoge 
dijken, hier RA. Na 2 kilometer kerkje aan linkerhand (Kekerdom). Na kerk LA 
weg door moerasbos. Deze weg wordt een fietspad dat na vijf kilometer weer op 
de hoge rivierdijk terechtkomt. (Als je het moerasbos uitkomt, kun je er voor 
kiezen om het pad te verlaten en door het savanneland naar het rivierstrand te 
lopen en dan de rivier zoveel mogelijk te volgen.) 
 
Op de rivierdijk LA de dijk volgen langs de Waal. Deze volgen we bijna 6 km. (Na 
het bezoekerscentrum in Millingen is deze niet meer toegankelijk voor auto’s en 
komen we in Duitsland.) We nemen de tweede pont LA naar het dorpje 
Schenkenschanz. Vanaf de pont RD lopen en door het dorpje Schenkenschanz. 

Het dorp aan de achterzijde 
weer verlaten. Na 
vierhonderd meter splitsing. 
hier rechts aanhouden. Volg 
dit weggetje ruim vier 
kilometer totdat fabriek 
langs de water wordt 
bereikt. Ook hier de weg 
volgen als die een scherpe 
bocht naar rechts maakt. Bij 
de fabriekspoort RA. Aan 
einde van weg RA en vrijwel 
meteen LA een overwoekerd 
pad nemen dat naar een 
oude spoorbrug leidt. Vanaf 
hier volgen we het oude 
spoortraject tot in Kleve. 
Eerst over de brug, dan als 
een voetpad langs het dorp 
Griethausen recht op de 
kerktoren van Kleve af. De 
spoorbaan is vrijwel 
helemaal te volgen naar het 
station van Kleve, waarvoor 
het busstation ligt waar men 
de bus terug naar Nijmegen 
kan nemen.  Voor route 

vanaf einde oude spoorbaan tot station zie routekaartje links. 


