9. Wijchen Zuid
Huurlingsedam/Smelenberg
± 5,6 km
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Smelenberg

In 1956 werd, ten
behoeve van de
wegenbouw, een van
de Valendriese heuvels
afgegraven. De zandheuvels tussen Alverna
en Wijchen zijn van
oorsprong een eeuwenoud stuifduingebied.
Voor de dorpsjeugd
een ideale omgeving
om op woensdagmiddag lekker te
“speule” of rond te
“schuupe”.
Voorheen was hier het
motorcross terrein. Het
clubhuis van de motorclub staat er nog.
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Valendries

Na WOII moest er snel,
veel en betaalbaar
gebouwd worden.
Men startte in de
Esdoornstraat met de
ontwikkeling van de
eerste nieuwbouwwijk
“De Valendries”.
Er werd rekening
gehouden met het
landelijk karakter van
Wijchen. Mooie pleinen
werden ontworpen en
brede straten, ruimte
gevend aan jonge
kinderen om te spelen.
In elke straat plantte
men een ander soort
boom en de straat
werd naar die soort
vernoemd.
Het woord “Vale” staat
voor arme, kale en
grauwe en “Dries”
betekent: hooggelegen.

De Valendriese heuvels
is een rustiek, stil
plekje tussen Wijchen
en Alverna. Je kunt er
heerlijk wandelen. Hier
is ook een rood/gele
wandelroute uitgezet.
Op het Sint Jorispad
bevindt zich het speelparadijs “Blije Dries”.

Let op!
In het natte seizoen
kan het voetpad
drassig zijn.

Het gebied kreeg die
eigenschappen mee
van de laatste ijstijd.
Op dat hoge zand
groeide niet veel, maar
asperges gedijden er
wel. Wijchen was er
zelfs beroemd om en
mocht zich in die
dagen hèt aspergegebied van Nederland
noemen.
De carnavalsvereniging
“De Blauwkoppen”
herinnert aan die
periode.
De aspergekopjes
werden namelijk
2
blauwig als ze te
lang boven de grond
uitstaken.

ijsvogel (Beeldhouwer
Dirk Reinders)
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Oosterpark

Aan de noordzijde van
het Wijchens Meer ligt
het Oosterpark. Een
natuurgebied dat rijk
is aan verschillende
vogelsoorten. Hier
broedt onder andere
de ijsvogel (te zien
bij route 8), de bosuil
en torenvalk. Naast
vogels, kun je ook de
bever, das en eekhoorn
tegenkomen.
Stichting Natuur en
Milieu Wijchen heeft
langs het voetpad bij
het meer paaltjes
geplaatst met daarop
de vermelding welke
dieren te zien zijn.
Eveneens ligt in het
park een drukbezochte
skatebaan.

Verbinding tussen
Huurlingsedam-Kerkeveld

