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Ten zuiden van Nijmegen, ligt aan de Maas het mooie stadje Grave. Tijdens deze gemakkelijke wandeling 
wandelt u eerst een mooi stuk langs de schilderachtige beek De Raam en via veldweg loopt u naar het dorp 
Escharen.  Via nog een veldweg wandelt u naar het Gasselsebos en dan struint u geruime tijd over leuke 
bospaadjes, langs enkele vennen. U passeert de windmolen Bergzicht en via veldweg loopt u naar de 
Maas. U struint geruime tijd langs de Maas en dan komt u bij het terras van Het Grote Broertje. U kunt ook 
starten bij de windmolen Bergzicht en dan fijn pauzeren of lunchen bij Het Grote Broertje, start dan bij punt 
4 vanaf ***. 
 

 
 

Startadres:  Het Grote Broertje, Markt 8, Grave.  Tel: 0486-745415.  Geopend: Woensdag en donderdag 
vanaf 11.30 uur, vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. 
 

Startadres: Windmolen Bergzicht,  navigatie: Hoeve 23, Gassel of einde van de Heidestraat in Gassel.  
(Voor en achter de molen zijn parkeerstroken).  Met uw rug naar de molen gaat u R (86) over de asfaltweg. 
Ga dan verder bij **** in punt 4. 

 

 
 

1656. GRAVE 11,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R en meteen 
daarna aan de 4-sprong, gaat u RD (Hoofdwagt) 
met meteen links het voormalig raadhuis en 
rechts de Sint Elisabethkerk, waar tegen de 
zijkant een leuk huis is gebouwd.    
 

(Het monumentale stadhuis dateert van 1615. In 
1970 is het ingrijpend gerestaureerd en zoveel 
mogelijk teruggebracht naar de situatie van 1730. De 
inrichting is geheel in stijl, met glas in lood ramen, 
grote zilveren kandelaars en oude tegeltjes. Nu is het 
een trouwlocatie van de gemeente. 
 

De vorige kerk, die waarschijnlijk uit 1240 stamde,  
werd tijdens de stadsbrand van 1415 verwoest. Na 
de brand werd de katholieke kerk van 1423 tot 1474  
herbouwd en in het begin van de 16e eeuw vergroot. 
Afhankelijk van de bezetter, Grave was de meest 
belegerde vestingstad van Nederland, was de kerk in 
handen van de katholieken en protestanten. Ze was 
zelfs bijna twee eeuwen een Hervormde kerk. Sinds 
1798 is ze weer een katholieke kerk.  
 

Links naast de ingang van de kerk staat een replica 
van een strafpaard. Een strafpaard is een houten 
strafwerktuig in de vorm van een paard voor ten 
uitvoer leggen van lijfstraffen.. Het werd tot in de 18e 
eeuw in garnizoenssteden gebruikt voor het straffen 
van militairen die een vergrijp hadden begaan. Deze 
militairen werden niet door de plaatselijke rechtbank, 
maar door de stadscommandant berecht. Het paard, 
dat in het openbaar stond opgesteld, had een 
scherpe rug waarop de gestrafte militair gedurende 
een bepaalde tijd moest plaatsnemen. Soms werden 
daarbij de voeten verzwaard met zakjes zand). 
 

Negeer meteen zijweg links. Aan  de kruising gaat 
u L (Hoofschestraat).    Aan de volgende kruising 
gaat u R (Trompetterstraat) over de klinker- 

kasseienweg en loop aan de linkerzijde.  Negeer 
zijwegen. Voorbij het huis “Het Wapen van 
Grave” en bij het rechts gelegen stadhuis van 
Grave, steekt u aan de linkerkant, via 
oversteekplaats, de doorgaande weg over en 
loopt u RD (Henri Dunantstraat) over het trottoir.  
Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 80 
gaat u RD (79) en via brug steekt u de Raam over, 
die hier vlakbij in de Maas uitmondt. Let op! Na  
10 m stapt u L over het lage hegje en loopt u RD 
omlaag naar de zitbank, die aan de beek, 
genaamd De Raam, staat. Voorbij  vogelhuisje 
loopt u RD met links de beek.  Na ruim 50 m, bij 
afsluitboom, gaat u RD verder langs de beek, 
Negeer zijpaden blijf het pad langs de beek 
geruime tijd RD volgen.  (Een eind verder passeert 
u rechts een dierenweide). Na 500 m, voorbij 
klaphek, gaat u R langs de doorgaande weg.  
Meteen daarna, waar de vluchtheuvel begint, 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u RD 
(pijl/geel-rood) over het pad met links de beek.  
Ruim 50 m verder gaat u aan de Y-splitsing L (pijl) 
verder langs de beek.   
 

2. Na ruim 600 m, einde pad, steekt u L via brug 
De Raam over en bij wkp 82 gaat u R (65) over het 
pad met rechts de beek.  (U passeert rechts een 
zitbank, een genietplekje). Aan de 4-sprong, bij 
volgende brug, gaat u RD (pijl) over de veldweg.  
Na 500 m gaat u, in het dorp Escharen, aan de  
T-splitsing, bij wkp 65 L (66) en meteen daarna 
aan de 4-sprong gaat u R (pijl/geel-rood/Sint 
Machutusweg) over de klinkerweg, met links de 
Sint Lambertuskerk (1863-1864). Na 100 m gaat u, 
tegenover het voormalig raadhuis (1876/huisnr. 7-
9), L (pijl) over het tegelpad met rechts een 
speeltuin.    
 

https://hetgrotebroertje.nl/
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(Het voormalige raadhuis van de vroegere gemeente 
Escharen, heeft tegen de voorgevel een markante, 
hoge trap. Tegen de achtergevel is omstreeks 1900 
een blokvormige cel gebouwd. Sinds de opheffing 
van de gemeente is het pand als dubbelwoning in 
gebruik. Het is een gaaf voorbeeld van een 
plattelandsraadhuis). 
 

Negeer zijpad links. Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl).   Aan de ruime 5-sprong, bij wkp 66, neemt 
u de tweede weg L (67/Graafschedijk).  200 m 
verder, voorbij huisnr. 56,  gaat u bij wkp 67 R 
(16/Middelrotscheweg) over de asfaltweg, die 
meteen een veldweg wordt, die u geruime tijd RD 
volgt.  Na bijna 800 m gaat u, voorbij huisnr. 2 
aan de 3-sprong L (Wijnruimerweg).  (U verlaat de 
pijl). Aan de T-splitsing voor huisnr. 58 gaat u R 
(Graafsche Dijk) over de asfaltweg.    
 

3. Na ruim 150 m gaat u scherp L (pijl/Vageweg) 
over de bosweg, die na 200 m naar rechts buigt.   
Aan de 4-sprong, bij ijzeren hek in het Gasselse 
Bos, gaat u RD over het bospad, dat na bijna  
200 m naar links buigt.  Let op!  Na 250 m, circa  
50 m vóór u bij links gelegen parkeerplaatsje 
komt, gaat u R over bospaadje met links een 
waterpoel.  Na bijna 100 m gaat u aan de 4-sprong 
RD met links een mooi bosven.  Aan de 3-sprong 
voor waterpoel gaat u L (rood) en 10 m verder 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD. Na  
20 m gaat u aan de 4-sprong, bij paaltje RD 
(rood). Aan de 4-sprong bij ruiterknooppunt 69 
gaat u RD (ruiterroute 68).   Aan de 3-sprong gaat 
u RD. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong L (pijl). 
Negeer zijpad links omhoog. Aan de Y-splitsing 
gaat u R en na 10 m gaat u, aan de 4-sprong voor 
ven, L langs de zitbank, een genietplekje.  Negeer 
zijpad links.  
 

4.  Aan de 3-sprong, bij zitbank gaat u RD (rood/ 
geel-rood). Voorbij afsluitboom gaat u aan de  
T-splitsing L over de grindweg.  Negeer zijpaden. 
Aan de 4-sprong, bij wkp 87 en voor de mooie 
windmolen Bergzicht (1815), die aan de rand van 
het dorp Gassel staat, gaat u L (86/Heidestraat) 
over de asfaltweg.   
 

(De molen is gebouwd ter vervanging van een molen 
uit 1808, die in 1814 door Franse bezettingstroepen 
is vernield. Tegenover deze molen, richting Maas, 
heeft vanaf het begin van de 19e eeuw een inmiddels 
verdwenen windhoutzaagmolen gestaan). 

 

 **** Negeer zijpaden. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg (N312) over en bij wkp 86 gaat u 
R (90) over het fietspad.   Meteen daarna gaat u L 
(pijl) over de grindweg. Na bijna 600 m negeert u  
veldweg links omlaag en passeert u 150 m verder 
huisnr. 5. Aan de omgekeerde Y-splitsing, bij 
markeringspaal, gaat u scherp L, de veldweg 
omlaag, die u geruime tijd volgt. Na bijna 700 m, 
voorbij bomenplantage, buigt de veldweg links 
omhoog.  
Boven op de dijk gaat u L over het fietspad en u 
passeert een zitbank.  
 

(Zijn er veel fietsers onderweg, dan  kunt u ook 
rechts over het lager gelegen graspad lopen).   
 

Na ruim 800 m, waar het rechts gelegen graspad 
bij het fietspad komt,  gaat u RD en steekt u een 
beekje over.      
 

5.  Let op! Waar u circa 50 m voorbij dit beekje  
rechts beneden een stalen klaphek ziet, gaat u R 
omlaag en via dit klaphek volgt u RD het graspad, 
dat bijna 100 m verder voor de Maas naar links 
buigt, met rechts de Maas. U struint nu lange tijd 
over het mooie graspad langs de Maas. Na  
1,5 km, einde pad, buigt het pad naar links en 
voor stalen klaphek gaat u R/RD, verder langs de 
Maas met links afrastering. Negeer klaphek links 
en loop RD de dijk omhoog. Neem nu het eerste 
stalen klaphek L en steek schuin R het sportveld 
over, richting trap in de hoek. Loop de trap 
omhoog en boven gaat u R over de doorgaande 
weg. Negeer “eigen weg” rechts. Meteen daarna 
aan de 3-sprong, gaat u R (Brugstraat) en u loopt 
langs huisnr. 16, Grave binnen.  Na ruim 50 m 
gaat u aan de ongelijke 4-sprong R  (Oliestraat).  
Aan de 3-sprong gaat L (Korte Rogstraat) over de 
eenrichtingsweg. Aan de 4-sprong, bij de 
natuurstenen waterpomp (1798), gaat u RD 
(Markt)  
 

(Bij de pomp bevinden zich drie visstenen. Hier werd 
in het verleden, in de schaduw van de Lindebomen, 
de vis, rechtstreeks afkomstig uit de Maas, 
schoongemaakt en verkocht) 
 

Meteen daarna komt u rechts bij Het Grote 
Broertje, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. De tosti is een 
aanrader! Het pand dateert uit 1600.

Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 

 
 

 

 
 
 


