Over de Zeven heuvelen
Zevendeheuvelweg
Heuvelgraven
Hoe zit het met de Gelderse Zeven Heuvelen? In Zuid-Limburg liggen ze bij Gronsveld. NoordBrabant kent meerdere Zevenbergen, waaronder die bij het Vorstengraf in Oss. Zeven verwijst
op beide plekken naar een zevental grafheuvels uit de prehistorie. De stad Nijmegen is naar
Romeinse traditie gebouwd op zeven heuvels. In haar omgeving ligt een illustere heuvelige
weg, waarvan het aantal maar niet klopt. Een loopje met de waarheid? In 2016 is naast het oude
pad van Groesbeek naar Beek een zestal grafheuvels ontdekt, of is ook hier de zevende heuvel
weg? Van hellend vlak naar Ad Chartam.

Bergendalsebaan
De weg heette in 1885 nog gewoon Berg en Dalsche Baan naar Groesbeek. Wel worden de
Engelenberg en Vlierenberg genoemd. In 1570 liggen in het Nederrijkswald vooral bospaden,
maar prijken de Molenberg, Boksheuvel en Brantberg. Vanuit de Heerlijkheid Groesbeek loopt
in 1768 de Beeksche Straat over de Knotseklef, langs het gericht op de Galgenhei, slingerend
het Nederrijkswald (1758) in. Dit pad sluit in de Meerwijk aan op de rechthoekige parkaanleg,
waarvan de doorgetrokken noordelijke zijde rond 1900 de naam Weg over de Zeven Heuvelen
krijgt. In 1953 wordt de Galgenhei echter omgelegd.

Wegverbergen
In 1825 wordt de weg van Nijmegen naar Groesbeek de meeste allure van het Geldersch
Lustoord toegekend, omdat deze ‘door zijne rijzingen en dalingen, zeven heuvelen vormt, en
even zo vele dalen’. De wandeling tussen Berg en Dal en Groesbeek wordt niet gemaakt. Hij
keert op landgoed de Groote Vlierenberg, waar ook nu de verlichting op het fietspad ophoudt,
bij het beeld van de Zevenheuvelenloper. In 1882 koppelt een andere wandelaar door
Nederland het toponiem ‘zeven heuvelen’ aan de Berg en Dalsche baan. De weg van Nijmegen
naar Groesbeek is geëffend en hij gaat trouwens per trein.

Rijkaardskunde
Terwijl rijkaards spreken over Zeven Heuvelen, nog in 1848 op de Groesbeeksche baan, spreken
aardrijkskundigen over de Mokerheide (1843, 1860). Met de opkomst van de wielrijder stelt de
professionele recreatieve kampioen in 1888 dat de weg tussen Berg en Dal en Groesbeek ‘over
zeven heuvelen’ loopt. Een aarzelende aardrijkskundige schrijft in 1907 over de zogenaamde
‘weg over de zeven heuvelen’, met de verantwoording dat deze haaks op droogdalen is
aangelegd. Zeven is hier dus een telwoord, en de bron van het toponiem staat sinds 2015 ook
te boek als de bedenker van de term ‘keizerstad’.
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Bijlage 1

Afbeelding 1, Het huidige hoogteprofiel van het slingerende pad vanaf de kerk in Groesbeek over de velden het
Nederrijkswald in, en vanaf de parkaanleg van de Meerwijken rechtsom langs de buitenrand naar Berg en Dal,
zoals weergegeven op de Tranchotkaart uit het begin van de 19e eeuw. Hoewel een heuvel meer, is het
hoogteverschil in vergelijking met de zes heuvels van de huidige Zevenheuvelenweg hier 20% kleiner (100 vs. 125
m), doordat de weg dichter langs de kam loopt, waar de droogdalen minder diep zijn. Vanaf Groesbeek doemen
de volgende heuvels op: 1. Knotseklef, 2. Galgenhei, 3. Boksheuvel, 4. Hogeklef, 5. Vlierenberg, 6. Engelenberg en
7 Brantberg. De oude route over de Galgenhei is steeds meer naar het oosten verschoven, het Bockholtsdaal in.
Tegen de tijd dat de weg eindelijk haar naam kreeg, had zij dus reeds een heuvel verloren. Deze heuvel kun je
terugwinnen door op de Zevenheuvelenweg links naar de Mozartstraat af te slaan, rechts af te slaan bij de Dries,
en na kort links over de Nieuweweg, rechts af te slaan naar de Siep.

Afbeelding 2, De originele zeven rijzingen zouden zich tot 1850, voor effening van de Groesbeekseweg en
Nijmeegsebaan, bevinden op de weg van Nijmegen naar Groesbeek: 1. Huiselenberg, 2. Kentenberg, 3. Ketelberg,
4 Oeselenberg, 5 Lage Langenberg, 6, Hoge Langenberg en 7. Stekkenberg. De nummers drie, zes en zeven kun je
met een kleine omweg herbeleven. Ketelberg: RA v. Cranenborchstraat, LA v.d. Boekhoffstraat, RD Peter
Scheersstraat, LA Schlatmaeckerstraat. Hoge Langenberg: RA Nijmeegsebaan, RD Parklaan en Stekkenberg via
het terrein van Werkenrode parallel aan de Nijmeegsebaan.

| 3 | R.J. DUCHATEAU 2017

