Verslag wandel/fietstocht, 25 april 2015 (Wim van Rekum en John Segers)
Startpunt was station Elst, 10.45 uur voor de fietsers en 11.00 uur voor de wandelaars. De
fietstocht is uitgezet rondom Arnhem en omvat een deel van de Betuwe en een stuk
geaccidenteerd terrein bij Oosterbeek, Warnsborn en deels het Roozendaalsche veld. De
wandeltocht omvatte een cultuur- ( in Elst) en een natuurgedeelte, voor een deel door het
park Lingezegen.
De start
10.45 is het dan zover, we staan met 2 fietsers te wachten voor station Elst. Het weer is
druilerig, het regent nog net niet. De temperatuur is met 10 graden ook al niet om naar huis
te schrijven. Toch nog maar even wachten of er nog fietsers en wandelaars komen opdagen.
En ja hoor er komt een trein uit Arnhem aan met daarin de nodige deelnemers.

5 Minuten later staan er 8 fietsers klaar om met Wim van Rekum als voorrijder te vertrekken.

De groep wandelaars is een stuk groter. Voordat zij op weggaan is het nog even wachten op
de gids, Feike Vlas, die ons zal leiden langs karakteristieke en historische punten van Elst en
omgeving. E ontstaat een lichte consternatie als Feike rond 11.00 uur nog steeds niet in
zicht is. Helaas hebben we ook geen telefoonnummer opgeslagen. Gelukkig kan er contact
worden gelegd via de telefoonlijst van een van de deelnemers. Even later zet de groep van
31 wandelaars en 1 hond zich in beweging naar de grote kerk van Elst.

De Fietstocht
Na eerst nog wat algemene zaken te hebben doorgesproken vertrekken we richting Heinz en
via de rondweg om Elst rijden we richting Homoet. Onderweg doemt al gauw de eerste
bloesem van de kersenbomen op. Na het kerkje op een terp in Homoet nemen we de eerste
klim over de brug bij Heteren en buigen we af naar het oosten om de stuwwal van de Veluwe
te omzeilen.
Dan de eerste echte klim richting Oosterbeek. Er vallen meteen gaten in ons kleine peloton.
Geen probleem want boven wordt er gewacht onder het motto samen uit samen thuis. Een
ieder is nu echt warm gedraaid en we nemen met een flinke vaart de afdaling naar station
Oosterbeek. Via een vlak stuk weg komen we langs het Airborne ereveld. Honderden
gesneuvelde jongemannen liggen hier begraven, een indrukwekkend gezicht.
We zitten nu echt in het heuvelhand, de klimmetjes en afdalingen volgen elkaar snel op. Dit
alles onder een bewolkte lucht, een matig temperatuurtje, nog steeds droog en iedereen
heeft er nog steeds zin in. Door Warnsborn bereiken we een half uur later het pannenkoeken
huis aan de Kemperbergerweg. Eindelijk koffie en voor een aantal een lekkere pannenkoek.
3 Kwartier later fietsen we aangesterkt door koffie en koolhydraten richting Postbank en
bereiken we het Roozendaalsche veld. Ook hier weer klimmetjes en afdalingen. Wel een
ander landschap uitgestrekte heidevelden, een verdwaalde zandverstuiving en bos. En niet
onbelangrijk nog steeds droog.
De afdaling naar Velp verloopt snel en de rest van de rit verloopt nu vlak.
Geen heuvels meer maar plots een forse westenwind. Wij rijden nu tot aan Elst constant met
wind tegen en weer vallen er gaten in het peloton. Kan ook niet anders met wind tegen en
dat op de dijken, de Pleijbrug en dan weer de vlakke open Betuwe. De lucht wordt steeds
grijzer en dreigender. Ook met dit weer heeft het landschap geheel haar eigen charme.
Deels loopt het door en langs het nieuwe park Lingezegen.Je hebt hier een goed zich op de
inrichtings werkzaamheden van het park in ontwikkeling.
Het laatste hoogtepunt is de eerste forse regen bui die we over ons heen krijgen. Nog steeds
forse wind voor. De laatste stop houden we bij de Maria kapel in Bemmel. Een van de
fietsers heeft hier als dank zijn Jacobsschelp een aantal jaren geleden opgehangen. De
schelp hangt er nog steeds. Heel bijzonder.
Nog een 20 minuten richting Elst, de regen is intussen opgehouden, fietsen en we bereiken
gezamenlijk ontmoetingscentrum De Hoeksteen. Hier wordt samen met de wandelaars
nagepraat onder het genot van een Pelgrim maaltijd.
Voor mij was het alweer een paar jaar geleden dat ik naar Compostella fietste. Voor anderen
was dit ook het geval. Een echtpaar start in mei a.s. met deze tocht. Weer had ik het gevoel
onderweg naar Compostella te zijn. Dit werd nog eens versterkt door de aanwezigheid van
mede Pellegrino,s, hun verhalen en belevenissen. Al met al een geslaagde fietstocht waar
de fietsers en ik een goed gevoel aan hebben overgehouden.
De wandeltocht
Cultuur
Feike, onze gids van vandaag, is lid van het bestuur van de historische vereniging van Elst
en staat op ons te wachten voor het Ambtshuis. Hier begint onze cultuur-, wandeltocht langs
de historische panden in de Dorpstraat van Elst. Voor de wandelaars die dachten gas te
kunnen geven op de eerste km van de tocht was het even geduld hebben. Maar dat geduld
werd beloond met prachtige beelden en verhalen over het Ambtshuis, de Grote of St
Maartenskerk, gemeentehuis en andere. Voor uitleg over de (Romeinse) historie van de
Grote kerk waren er twee gidsen beschikbaar. Hieronder enige beelden van deze cultuurreis.

Foto’s historie in Elst:
Linksboven: Feike licht de betekenis van het Ambsthuis toe.
Rechtsboven: In de Grote kerk in Elst, onze gids legt de symboliek van de beelden van de
preektoestel uit.
Rechtsonder: Onder de kerk, op de fundamenten van twee historische, Romeinse tempels
uit de begin van onze jaartelling.
Linksonder: Eveneens onder de kerk, maar nu in de crypte (ruimte onder kerk).
Nog onder de indruk van alle beelden begonnen sommige onder ons zich af te vragen
wanneer er een koffiebreak zou worden gehouden. Na overleg bleek dat de enige
mogelijkheid voor koffie en thee zich aan de rand van Elst bevond. De beslissing was snel
genomen; na de geest was het nu tijd voor de verzorging van de lichamelijke trek in koffie en
thee. Al snel waren alle stoelen van het terras bezet met wandelaars. Om circa 13.00 uur
vertrokken we, nog steeds met droog en aangenaam wandelweer naar de buitengebieden
van Elst.

We passeerden de Linge, op de meeste plaatsen kaarsrecht, maar hier toch met een bocht
en een romantisch huisje. Bij een dijkje in het landschap hield Feike even stil.
Verontwaardigd vertelde hij dat jagers op eenden en ganzen dit dijkje hadden aangelegd om
vanachter deze dijk neerdalende vogels in de poel neer te knallen. Foei en hij pakte dreigend
een stok!

En voort wandelden we, het park Lingezegen binnen. Dit indrukwekkende, door
landschapsarchitecten ontworpen park tussen Nijmegen en Arnhem kent een betonnen pad
voor fietsers, wandelaars en skeelers. Dit pad volgt de grens van het oude Romeinse rijk.
Eigenlijk een camino in onze achtertuin!
De laatste paar km werden we uitgedaagd door fysieke ongemakken, zoals bruggetjes en
het laatste kwartier voor Elst, onze eerste heuse regenbui. Nog voor deze bui neerkwam
werd er een groepsfoto gemaakt.

Voldaan, eindigde we om 16.15 uur bij de Hoeksteen in Elst. Vol, met beelden van de
historie uit onze directe omgeving, vol met indrukken van de gesprekken die we voerden
over pelgrimservaringen uit het verleden, maar ook vol verwachting voor de mensen die de
komende maanden op pad gaan. Voor mij was het echt camino ervaring.

De pelgimsmaaltijd.
De fietsers arriveerden niet veel later als de wandelaars. Nadat de natte jassen aan de
kapstok waren gehangen, was het tijd om met een biertje of wijntje na te praten over deze
dag. Ondertussen had wethouder Henk uit Duiven zijn presentatie spullen opgesteld in de
naburige katholieke kerk. Niet veel later verteld Henk van zijn passie “Henk op weg” , het
befietsen van oude, historische routes. Met humor en passie vertelde hij over zijn ervaringen
onder het motto: beter 6 weken fietsen dan 6 maanden burnout. Wijze woorden Henk.
De dag werd tenslotte besloten met een heerlijk bord soep met ovenvers stokbrood van de
Zevenaarse bakker. Graag tot de volgende keer.

