Verslag van de wandeling op zaterdag 15 december van het Genootschap van Sint Jacob,
regio ’s Hertogenbosch.
Wandeling N70 Natuurwandelroute, 16 km.
Vertrek en einde Berg en Dalseweg 359, bij Restaurant Tante Koosje.

Mijn wandeling buiten de regio.
Op zaterdag 15 december werd er door de regio ’s-Hertogenbosch een wandeling
georganiseerd buiten hun eigen regio. Voor mij dubbel buiten de regio omdat ik zelf uit
IJmuiden kom (regio Amsterdam). Op het
programma stond de avontuurlijke wandeling over
de stuwwal in het Rijk van Nijmegen, de N70. Deze
wandeling dankt zijn naam aan het
Natuurbeschermingsjaar 1970. Er zijn meerdere
startpunten voor deze wandeling en wij
verzamelden ons bij het grasveldje met het beeld
van Pegasus (het paard met de vleugels uit de
Griekse mythologie) tegenover restaurant Tante
Koosje op de Berg en Dalseweg. Onze gids deze dag
was Marianne Jansen. We vertrokken om 10:00 uur
en in de eerste kilometer werd me al duidelijk wat
me deze dag te wachten stond. Een route met veel
klimmen en dalen. Deze route wordt als
oefenparcours gebruikt door lange afstand
wandelaars. Via het voormalige park van kasteel
Ubbergen komen we bij het enige en nog gave
gedeelte van de steile heuvelrand (stuwwal) tussen
Nijmegen en Beek. We klimmen daarna via een
trapje naar de eerste bergtop, de Ravenberg.
Als we zijn afgedaald in het Kastanjedal treffen
we hier reusachtige kastanjebomen aan, een
erfenis van de Romeinen. Hier kan je de
grootste kastanjeboom vinden met een
omtrek van 8,5 meter. Na weer een
beklimming en afdaling komen we in Beek/
Ubbergen bij restaurant ’t Spijker aan. Na een
kleine sanitaire stop vervolgen we onze tocht
richting het Keteldal naar de historische
richtingaanwijzer.
Deze staat al meer dan 100 jaar op deze plek
en verwijst naar Duitsland en Nederland. Op
de andere twee delen staat “Laat vriendschap
helen wat grenzen delen”. We komen langs
een oude grenssteen en gaan het
natuurgebied De Duivelsberg in.

We lopen in een mooie vallei met vlechtheggen, de Assekuul geheten, het laagste deel van
het dal waar de oudste eiken van het reservaat groeien. Daarna mogen we weer klimmen en
gaan de Kleverberg op.
Hierna is het weer afdalen en lopen we door de droge gracht van een oude vesting waarna
we weer gaan klimmen naar het hoogste punt van het reservaat; de twee burchtheuvels,
ooit onderdeel van de burcht “Mergelpe”.
Hier is het uitzichtpunt met uitkijk op
het Wylerbergmeer wat weer een
restant is van een oude Rijnarm. Aan de
andere kant van de burchtheuvels
vinden we Pannenkoekenrestaurant De
Duivelsberg . We zijn op de helft. Hier
wordt gepauzeerd en genieten de
meesten van ons van een heerlijke
pannenkoek. Na ruim een uur vervolgen
we onze wandeling en komen o.a. langs
een plek die de Heksendans genoemd
wordt. Hierna is het weer dalen en
komen we in het Keteldal. Dan houden
we links aan en bereikten wij de
Randwijckweg. Hier nemen we het
bospad omhoog en dan zien we
grondbulten tegen de helling liggen. Dit
zijn restanten van de bruggenhoofden
van het tramviaduct ten behoeve van
het bergspoor dat hier heeft gereden
van 1913 tot 1955. Vervolgens passeren
we de Toscaanse villa met een
traditionele Italiaanse oprit. Op deze plek heeft in het verleden een uitzichttoren gestaan.
Het is daarna weer dalen en zien we nog meer natuurschoon. Ik ben aan het genieten van
deze mooie wandeling. Als u deze route zelf nog een keer wil lopen zoek dan de beschrijving
op internet op. Je zal dan waarschijnlijk wel een paar herkende passages lezen. Google N70wandelroute en je kan daar de hele route downloaden. Ik zelf ga deze route nog een keer
lopen in de maand mei als het bos in bloei staat. Dan zal het denk ik nog mooier zijn.
Uiteindelijk waren we rond kwart over drie weer aangeland op het vertrekpunt.
Marianne bedankt voor het initiatief en toen weer op weg richting IJmuiden. Ik heb een
heerlijke dag gehad.
Peter Bout, IJmuiden

