Trage Tocht Arnhem
Meinerswijk

Uiterwaardenpark Meinerswijk en Stadsblokken

We maken een bijzondere wandeling in de uiterwaarden van de Nederrijn
bij Arnhem. Bijna onvoorstelbaar dat je op zo’n korte loopafstand van het
station en het drukke centrum van Arnhem in een groene oase langs de rivier belandt. We vinden niet alleen oude en nieuwe natuur in het uiterwaardenpark Meinerswijk, het gebied barst ook uit zijn voegen van de sporen uit
het verleden. In Meinerswijk, overigens een oude heerlijkheid, vind je oude
sluisjes, de steenfabriek van Elden, doorlaatwerken en bunkers uit de IJssellinie en een Romeins fort. Het verwaarloosde bedrijventerrein Meinerswijk
is nu nog een barrière tussen de stad en het achtergelegen Meinerswijk en
transformeert naar een plek waar straks gewoond wordt. In Stadsblokken
zien we vooral veel tastbare relicten van een industrieel havenerfgoed. De
paden in beide gebieden zijn afwisselend gebaand, maar soms ook flink ruig.
Afhankelijk van droge of natte periodes en hoog of lager struikgewas in de
ruigtes kunnen de struinpaadjes soms lastig zijn. Ook bij hoogwater zullen
we soms moeten improviseren. In Meinerswijk lopen Konikpaarden en Gallowayrunderen, in de uiterwaard van Stadsblokken lopen koeien om het gebied open te houden. In de zomerperiode is het mogelijk om met een pontje
de Rijn over te varen. Maar ook de wandeling over de Nelson Mandelabrug
is een bijzondere ervaring.
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Tussen prikkeldraadhekken door en het pad steeds rechtdoor blijven volgen. Aan je rechterhand passeer je enkele strandjes. Doorlopen tot een metalen draaihekje. Door het hekje en rechtdoor,
opnieuw langs enkele strandjes. Doorlopen tot een oude sluis. Daarna buigt
het pad naar links in de richting van een brug over een nevengeul. Brug over
en rechts aanhouden in de richting van metalen hekken. Door het hek en
op de asfaltweg rechtsaf. Je passeert een bunker aan je linkerhand. Aan je
rechterhand passeer je een uitzichtpunt. De asfaltweg met bochten blijven
volgen langs huisnummer 35. Over een veerooster of door een klaphekje
langs een bordje Meinerswijk in de richting van de oude steenfabriek. Je
passeert de steenfabriek en verderop nog enkele huizen. Dan maakt de weg
een bocht naar links.

In die bocht ga je rechtsaf even langs de rivier en je neemt alweer
snel het eerste pad linksaf door de ruigte (Je kunt hier ook nog een
stuk verder langs de rivier blijven struinen. Dan moet je op een gegeven moment wel weer op dezelfde manier terug, want anders beland je in
de rimboe). Je komt uit bij het doorlaatwerk. Je wandelt over de brug.
Aan het eind van de brug loop je in omgekeerde richting onderlangs terug.
Bij de eerste schuif in de brug ga je rechtsaf en dan rechtdoor over een
paadje in de richting van een plas. Even voor het water ga je linksaf en je
volgt een struinpaadje met aan je rechterhand het water. Op een kruisinkje
linksaf. Je passeert aan je rechterhand de reconstructie van een Romeins
castellum. Je volgt dit pad tot je uitkomt op een asfaltpad.

Start- en eindpunt
Afstand: 		
Startplaats: 		
Startadres:
Coördinaten:

13 km
Arnhem
Centraal Station Arnhem
Stationsplein 38
6811 KK Arnhem
51°59’3” N 5°54’12” E

Fietspad oversteken en rechtdoor nog even over de fietsstrook
langs de Gelderse Rooslaan. Tegenover het Ir. M.A. Brinkman Visser gemaal (het Gemaal) de dijk aflopen naar beneden naar een
metalen hek met een bordje Stadsblokken. Over het hek klimmen en linksaf
naar de doorlaat brug. Voor de brug rechtsaf en langs de brug struinen. Aan
het eind voor prikkeldraad rechtsaf en dan steeds langs het draad aan je linkerhand doorlopen tot een duidelijk dwarspad. Daar ga je linksaf door een
metalen hekje. Je komt direct uit in de bocht van een asfaltlaag. Hier ga je
rechtsaf. Dit blijf je krap 600 meter volgen tot even voor de volgende brug
(John Frostbrug - the bridge to far). Daar op de Y-splitsing links aanhouden
en linksaf tussen de stenen blokken door over het zand. Op de open zandvlakte ga je rechtdoor in de richting van de Rijn.
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Waar het grindpad naar rechts buigt naar de pont ga je linksaf
omhoog over een onverhard paadje. Rechts aanhouden. Je komt
uit op een parkeerterreintje. Daar ga je rechtdoor en je volgt de
klinkerweg met bochten langs de woonboten. Vlak voor een witrood paaltje
rechtsaf, opnieuw klinkerweggetje langs Haven van Coers. Je passeert de
buurttuin Heerlijkheid van Coers aan je linkerhand. Gaat over in grindweg
en meebuigen naar links. Op asfaltweg rechtsaf. Bij driesprong met fietswegwijzer even naar links en direct trappen op naar de Nelson Mandelabrug. (Heb je de auto geparkeerd onder de brug, dan ga je hier rechtsaf en
even daarna mee naar links.) Bovenaan rechtsaf de brug over. Aan het eind
van de brug rechtsaf over het zebrapad en linksaf, Nieuwe Plein richting station. Bij fietswegwijzers diverse keren oversteken en aan de overkant voor
de Spar linksaf naar het station.

Bij de rand linksaf. Let op, na krap 100 meter bij een hoge alleenstaande meidoornstruik rechts naar beneden verder in de richting
van de rivier. Daar weer linksaf, struinen. De wilgen aan je rechterhand houden, je passeert een strandje en dan volg je een smal paadje.
Het paadje gaat naar beneden, buigt naar rechts naar een volgend strandje.
Daar ga je linksaf over het strandje. Vlak voor het eind neem je een paadje
linksaf omhoog. Meebuigen naar rechts. Komt uit op een ander paadje, hier
rechtsaf. Komt ook uit op een ander paadje, dan linksaf. Voor je uitkomt bij
een inham van de Rijn weer linksaf. Langs stenen restanten omhoog. Bovenaan linksaf over een stoeptegelpad. Dit pad steeds blijven volgen, verderop
breed asfalt, rechts aanhouden en daarna een grindpad. Op een Y-splitsing
ook rechts aanhouden en direct rechtsaf over een houtsnipperpad naar beneden. Bochten blijven volgen, je loopt in een lusje. Aan het eind direct weer
schuin rechts, ook een houtsnipperpad. Aan het eind links aanhouden tussen
boomstammen door en dan rechtsaf richting Stadsblokkenwerf. Je passeert
een gebouw van golfplaten aan je linkerhand en je loopt naar de horeca. Daar
links aanhouden over het zand in de richting van het pontje. Parallel loopt
aan je linkerhand een breder grindpad naar de pont (Als je het pontje neemt
naar de overkant van de Rijn, dan ga je op de Rijnkade linksaf. Voor de brug
rechtsaf en verder terug naar het station. Zie ook de kaart).
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In de centrale hal van het station ga je door de poortjes en rechtdoor naar de uitgang Coehoorn. Dubbele rijweg oversteken en aan
de overkant linksaf. Direct rechtsaf, Coehoornstraat naar beneden.
Op driesprong meebuigen naar links. Na het gebouw Coehoorn ga je rechtsaf om een rondje door het Coehoornpark te maken. Je komt weer uit het
parkje, gaat rechtsaf en aan het eind ook rechtsaf. Doorlopen tot vlak voor
de stoplichten en bij oversteekplaats linksaf. Midden onder de weg de trap
omhoog nemen. Bovenaan fietspad oversteken en rechtsaf over de Nelson
Mandelabrug. Na de brug doorlopen tot de eerste fietswegwijzer.
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Daar ga je via de trappen naar beneden. Beneden linksaf over de
stoep richting Meinerswijk. Meebuigen naar links onder de brug
door. Je loopt langs een parkeerterrein en gaat rechtdoor over
een klinkervoetpad. Na het roestbruine bord De Praets schuin rechts aanhouden langs SuzenSo aan je linkerhand. Op een driesprong rechtdoor, een
klinkerweg langs de Rijn aan je rechterhand. Klinkers gaan over in asfalt, je
loopt over het bedrijventerrein Meinerswijk. Je passeert aan je linkerhand
het projectbureau van KondorWessels Projecten en je vervolgt je weg rechtdoor met de rivier aan je rechterhand. Waar de asfaltweg naar links buigt
in de richting van een huis ga je ook rechtdoor, nu een ruïneuze asfaltweg.
Verderop rechtdoor in de richting van een metalen hek. Langs het hek en dan
volg je een voetspoor in het grasland.

Hier ga je rechtsaf. Je passeert enkele tanks en een kazemat. Waar
het asfaltpad naar rechts draait, ga je naar links langs een picknickbank naar de vogelkijkhut. Je gaat door een klaphekje en vervolgt
het pad naar de kijkhut. Zelfde weg terug. Bij het asfaltpad nu linksaf. Waar
het asfaltpad verderop naar links draait, ga je rechtdoor over een onverhard
struinpaadje langs een stenen halvemaan aan je linkerhand. Op een kleine
kruising linksaf. Dit struinpaadje ruim 500 meter steeds blijven volgen tot je
weer uitkomt op het asfaltpad. Hier ga je dan linksaf. Na ca. 200 meter waar
het asfaltpad een bocht naar links maakt en bij zicht op de kijkhut recht voor
je, ga je scherp rechtsaf een struinpaadje in langs het water. Dit paadje door
de ruigte blijven volgen, meebuigen naar links om de kop van de plas heen.
Daarna meebuigen naar rechts en dan loop je opnieuw langs water aan je
linkerhand. Doorlopen tot het eind. Daar ga je rechtsaf over een ruïneus asfaltpaadje. Je komt bij de bocht van een fietspad. Hier ga je rechtdoor over
het fietspad. Je passeert een veerooster en je vervolgt het fietspad. Meebuigen naar links. Je komt uit op een ander fietspad. Hier linksaf langs de hoger
gelegen drukke weg. Meebuigen naar rechts onder de brug door. Je loopt
omhoog.

Praktische informatie
Openbaar vervoer

Centraal Station Arnhem

Stella by Starlight
https://www.stellabystartlight.nl/

Parkeren

Pontveer

Parkeerterrein onder Nelson
Mandelabrug langs de Eldensedijk.

Het pontje vaart van 2 mei tot en
met 30 september op woensdag
t/m zondag van 12 tot 18 uur. Het
werfpaviljoen is dan ook geopend.
Zie ook:
http://www.stadsblokkenwerf.nl/
voetveer/.

Lengte van de wandeling
13 km

Horeca onderweg
Diverse horeca in en om het station
SuzenSo
https://www.suzenso.nl/
Het Arnhems Gemaal
https://www.facebook.com/hetarnhemsgemaal/

Honden
Honden zijn op deze route in het
uiterwaardenpark Meinerswijk niet
toegestaan.
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Blijf op de hoogte!

Benieuwd naar alle ontwikkelingen rondom Stadsblokken Meinerswijk? Dan kunt u ons volgen op onze mediakanalen. Ook kunt u ons
mailen.
Nieuwsbrief ontvangen?
U kunt zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief.

info@stadsblokkenmeinerswijk.nl
facebook.com/StadsblokkenMeinerswijkArnhem

Bronnen
Fotografie:
Productie:

@Stadsblokkenmw
Stadsblokkenmw

De wandeling is gemaakt door Rob Wolfs, de maker van Trage Tochten.
www.wandelzoekpagina.nl/trage-tochten
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Fokko Erhart www.wildernisfoto.nl
Stichting Project

