
Natuurwandeling Heerlijkheid Beek 

Lengte van de wandeling: In het boekje van de Natuurwandeling worden een korte (4 km) en een 

lange wandeling (8 km) beschreven. 

Startpunten: 

1. Tegenover het Gemeentehuis, Rijksstraatweg 139, Beek-Ubbergen 

2. Oude Holleweg, schuin tegenover hotel Golden Tulip Val Monte, Berg en Dal 

 

De Heerlijkheid Beek is een natuurgebied, gelegen 

op de stuwwal tussen Berg en Dal en de 

Ooijpolder. Het wordt gekenmerkt door 
heuvelachtig landschap met afwisselend bossen, 

akkers en weilanden. 

Door hoogteverschillen, met toppen tot 80 meter 
boven NAP worden we verrast door prachtige 

vergezichten. Er is uitzicht op de Ooijpolder en op 
Persingen, waarvan de kerk is blijven staan na tal 

van overstromingen in het verleden. De meeste 

dalen zijn droogdalen, niet gevormd door water 
van rivier of beek, maar door verschuiving van de 

bodem in de ijstijden. 
In de bossen treft men een verscheidenheid van inheemse loofbomen aan, zoals zomer- en wintereik, 

beuk, haagbeuk en berk, maar ook diverse naaldbomen, zoals grove den, fijnspar en zilverden.  

De bekende Kabouterboom is een tamme kastanje. Met een omvang van ruim 800 cm is het de dikste 
boom van Nederland. De leeftijd wordt geschat op ruim 400 jaar. Deze boom heeft tal van 

beschadigingen doorstaan, maar is nog steeds vitaal. Aan de voet van de Kabouterboom ontspringt de 

beek De Oorsprong, die via het Kastanjedal naar Beek stroomt. De vegetatie bij de bronnen is 
bijzonder, daar groeit paarbladig goudveil, reuzenpaardenstaart en slanke sleutelbloem. Op deze plek 

zijn de geluiden te horen van wind door de bomen, stromend water en getjilp en gezang van vogels. 
Roodborst, specht en boomklever zijn er vaak te horen en te zien. 

In de Heerlijkheid Beek is het altijd goed toeven. In het voorjaar zijn er velden van geelgroen bloeiend 

goudveil bij de bronnen. Zoete kers, een boomsoort die op verschillende plaatsen op de stuwwal te 
zien is, wordt gesierd door witte bloesem. Ook sleedoorn en meidoorn bloeien in die tijd. En niet te 

vergeten de bloeiende krentenboompjes in april, die goed te zien zijn vanaf het uitkijkpunt aan de 
Oude Holleweg, bij startpunt 2. 

 

De volledige uitgave van deze Natuurwandeling is verkrijgbaar bij: 
 

- VVV Rijk van Nijmegen, Keizer Karelplein 32h (Stadsschouwburg), Nijmegen 

- Dekker vd Vegt, boekverkopers, Marikenstraat 29, Nijmegen 
- Van Nature, de biologische speciaalzaak, Gerard Noodtstraat 135, Nijmegen 

- Van Nature, het duurzame warenhuis, Burchtstraat 126, Nijmegen 

- De Bastei, Waalkade 83, Nijmegen 

Bestellen kan via: natuurpaden@ivnnijmegen.nl De portokosten zijn extra. 

 

Prijs per boekje: € 3,95  
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