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van Romeinen tot Rijke Roomse leven

karakteristiek van de wandeling: veel cultuurhistorie o.a. Romeinse sporen en het ‘katholieke landschap’, van 
de Heilig Landstichting en een fraaie boswandeling tussen Heilig Landstichting en Berg en Dal.  
lengte: 7 kilometer
startpunt: Museumpark Orientalis, Profetenlaan 2, Heilig Landstichting
ov naar startpunt: vanaf Nijmegen buslijn 5 naar Groesbeek, halte Orientalis
Parkeren: bij het museum
Horeca: in beide musea, ook voor niet-museumbezoekers
Bijzonderheden: Met mogelijkheid van bezoek aan Museumpark Orientalis (www.orientalis.nl) en het Afrika-
museum (www.afrikamuseum.nl). Je kunt de wandeling ook beginnen bij het Afrikamuseum (punt 8)

RouteBescHRijving 

[de nummers tussen haken verwijzen naar de punten op de kaart en wetenswaardigheden]
Vanaf de ingang van het museum [1] ga je rechtsaf, Profetenlaan. In de verte, achter de parkeerplaats, 
kun je nog net de kerk van het Nebo-klooster [2] zien. Neem de eerste weg rechtsaf, Mgr. Suyslaan, aan 
het eind rechtdoor door de toegangspoort ‘Heilig Landstichting’ tussen de 2 gebouwen, naar het Begraaf- 
en gedenkpark Heilig Landstichting [3]. Voor een bezoek aan de begraafplaats kun je vrij rondlopen of 
de volgende route nemen: ga de trappen op en bovenaan rechtdoor, daarna eerste pad linksaf. Het pad 
buigt naar links naar de ‘rots van Golgotha’, volg het pad linksom om de rots, langs de ingang met twee 
lage pilaren en langs het ‘Heilig Graf’. Vervolg het pad langs het mozaïek (een kruiswegstatie), daarna 
linksaf op paadje naar beneden, langs enkele houten bankjes met uitzicht op de ommuurde ‘Hof van 
Olijven’. Het witte bouwwerk in de verte is de ‘Hemelvaartskoepel’. Vóór het informatiepaneeltje ga je 
rechtsaf en aan het eind linksaf op een breed pad. Volg dit hoofdpad dat naar rechts draait, ga op de 
3-sprong rechtsaf en op de volgende 3-sprong linksaf terug naar de trappen. Ga beneden rechtsaf naar 
het plein van de Cenakelkerk [4]. 

Steek het kerkplein schuin naar links over en ga het pad in bij het bord ‘Pelgrimshuis Casa Nova’, meteen 
linksaf de trap af en rechtdoor op een onverhard paadje. Aan het einde ga je rechtsaf op een klinkerweg, 
daarna op de T-splitsing rechtsaf, Koning Davidlaan [5]. Bij de bocht ga je rechtdoor op het onverharde 
pad, langs een betonnen tuinafscheiding. Na ruim 200 meter passeer je een opvallende verhoging [6], 
met infopaneel. Verderop ga je vóór de slagboom rechtsaf op een bospad, en op de kruising van paden 
rechtdoor. Volg nu een tijd de gele paaltjesroute: dus rechtsaf, op de kruising rechtdoor en weer rechtsaf. 
Aan het eind rechtsaf, je komt bij een hekwerk waar je linksaf via een trap afdaalt in het Louisendal [7] 
en via een volgende trap weer omhooggaat. [Verkorte route: wil je nu terug naar het startpunt, dan ga 
je bovenaan rechtdoor langs het hek en bij de asfaltweg rechtsaf op het fietspad naar het startpunt.] 
Bovenaan volg je linksaf nog steeds de gele paaltjes. Aan het eind ga je linksaf in de beukenlaan (de gele 
paaltjesroute slaat hier rechtsaf). Na ca. 80 meter, dat is meteen na het mountainbikepad, ga je rechtsaf 
op een bospad, daarna op de kruising rechtsaf. Aan het eind bij de bank ga je linksaf door een smal beu-
kenlaantje, daarna rechtdoor naar de asfaltweg waar je rechtsaf slaat. Bij de kruising ga je rechtdoor op 
de Postweg, langs het Afrika Museum [8]. 

Neem na het parkeerterrein het eerste pad (met slagboom) rechtsaf [9] en volg dit langs hek en akker, 
negeer afslagen. Het pad (op het eind met blauwe paaltjes) draait naar rechts en eindigt bij de asfaltweg. 
Steek over en loop linksaf over het fietspad [10] naar het startpunt.

WetensWaaRDigHeDen onDeRWeg

1. van devotieplaats naar museumpark
Museumpark Orientalis is een uniek fenomeen met een bijzondere geschiedenis. De oorsprong ervan ligt 
in het ‘Rijke Roomse Leven’. Daarmee wordt de periode van 1860-1960 bedoeld waarin het katholicisme in 
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Nederland een tijdperk van groeiend zelfbewustzijn doormaakte. Dit manifesteerde zich in alle aspecten van 
de samenleving: met eigen onderwijs, eigen pers, eigen verenigingsleven, politieke partij, vakbonden etc. De 
kerk en de pastoor hadden grote invloed op het individuele leven en er was dus ook veel sociale controle. 
Persoonlijke beleving van het geloof en het in het openbaar belijden ervan waren belangrijk. Met dat doel 
voor ogen hebben enkele fanatieke katholieken hier ten zuiden van Nijmegen rond 1910 een stuk heide 
gekocht met de bedoeling er een devotieplaats te scheppen ter verering van het ‘Heilig Hart’ van Jezus. Deze 
symboliek - vaak afgebeeld als een geopende borstkas met daarin een bloedrood, vlammend hart - stamt van 
oorsprong uit de middeleeuwen, maar kwam rond 1900 centraal te staan in de katholieke geloofsleer. Het 
idee was dat deze verering persoonlijke vroomheid en barmhartigheid zouden stimuleren. 
De belangrijkste initiatiefnemers van het devotiepark waren pastoor Arnold Suys en kunstenaar Piet Gerrits. 
Het plan was om er een reusachtige Heilig Hart-basiliek te laten verrijzen die de vergelijking met ’s werelds 
grootste Heilig Hart-basilieken zoals de Sacré-Coeur in Parijs zou kunnen doorstaan. Om de geloofservaring 
te verdiepen wilde men bij de kerk een devotiepark inrichten waarin een natuurgetrouw beeld zou worden 
gegeven van het leven en lijden van Jezus. De basiliek kwam er niet, maar het devotiepark wel. Suys en Ger-
rits waren in 1905 op studiereis naar Palestina geweest. Gerrits verbleef van 1907 tot 1911 voortdurend in 
Palestina en Jordanië om de architectuur en het dagelijks leven te bestuderen. Mede op basis van hun reiser-
varingen bouwden ze op de hei de omgeving van het Heilig Land ten tijde van Jezus na zoals Nazareth waar hij 
opgroeide, de Hof van Olijven waar hij gevangen werd genomen en Golgotha waar hij is gekruisigd.
In de begintijd was de Heilig Landstichting een populaire bestemming. Er heeft zelfs aan de spoorlijn tussen 
Nijmegen en Groesbeek, op ongeveer een kilometer afstand, een klein stationnetje speciaal voor bezoekers 
gestaan. Verder verrezen er hotels en pensions voor wie wilde overnachten. Later kreeg het park de naam Bij-
bels Openluchtmuseum en tegenwoordig is het museum op vraagstukken van religie en cultuur georiënteerd. 
De toekomst van het noodlijdende park is ongewis.

2. nebo: zicht op het Heilig land 
Vanaf de beukenlaan bij de ingang van het museum is, achter de parkeerplaats, nog net de kerk van het 
kloostercomplex Nebo zichtbaar. Wanneer je even in die richting loopt zie je er meer van. In de Bijbel is Nebo 
de berg waar vandaan Mozes het beloofde land zag liggen, maar niet mocht binnengaan. De architect van het 
klooster is Jan Stuyt, die ook de nooit gebouwde Heilig Hart-Basiliek en de wel gerealiseerde Cenakelkerk 
(zie 4) heeft ontworpen. Hij was samen met Suys en Gerrits (zie 1) in 1905 in Palestina. De stijlkenmerken zijn 
neo-romaans en neo-byzantijns. De grond is toentertijd door pastoor Suys geschonken aan de orde van de 
Redemptoristen die er een klooster, een seminarie en een openbare kerk bouwden. Piet Gerrits maakte de 
schilderingen in en op de kerk. 
De beplanting rond de parkeerplaats van het museum is in ‘oosterse’ stijl gehouden: pijnbomen, cypresachtige 
coniferen, rozenstruiken, olijfachtige wilgen en braambossen. Ook in het elektriciteitshuisje dat even verderop 
op je route ligt, herken je de oosterse stijl van de Heilig Landstichting. 

3. cenakelkerk en de altijddurende aanbidding
De Cenakelkerk is in de jaren rond 1920 gebouwd. Jan Stuyt ontwierp het gebouw en Piet Gerrits maakte de 
mozaïeken en schilderingen. ‘Cenakel’ is de ruimte waar het Laatste Avondmaal heeft plaatsgevonden. Deze 
bijbelse gebeurtenis waarin Jezus op de avond vóór zijn kruisdood een maaltijd met zijn discipelen had, is in 
mozaïek afgebeeld boven de ingang. Tot de Tweede Wereldoorlog was de kerk niet alleen een parochiekerk, 
maar ook een bedevaartskerk voor gelovigen die naar de Heilig Landstichting kwamen voor de aanbidding 
van het Heilig Hart van Jezus. De kerk stond bovendien in het teken van de ‘Altijddurende Aanbidding van 
het Heilig Hart’. Dat gebeurde letterlijk: vanaf 1915 tot 1928 was er voor dit doel altijd een van de klooster-
zusters van de orde van de ‘Filles du Coeur de Jésus’ aanwezig. De zusters woonden sinds 1922 in Casa Nova, 
het gebouw aan de linkerzijde van de kerk. Nadat zij vertrokken waren, namen de ‘Kanunnikanessen van het 
Heilig Graf ’ hun plaats in. Zij maakten van hun klooster tevens een pelgrimshuis, wat het nog steeds is. De kerk 
is in samenhang ontworpen met Casa Nova en het gebouw Sion dat rechts van de kerk staat en dat precies 
dezelfde trekken vertoont als Casa Nova. Sion is in gebruik als pastorie en parochiehuis. 

4. van Hof van olijven naar golgotha
Begraaf- en gedenkpark Heilig Landstichting ademt een geheel andere sfeer dan de gemiddelde begraaf-
plaats in Nederland. De begraafplaats is gelijktijdig met het devotiepark aangelegd. Beide vormden een 
geheel waarbij op de begraafplaats vooral de laatste fase uit het leven van Jezus centraal stond: de Hof van 
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Olijven (of Getsemane) waar hij heeft gebeden in de nacht voor zijn kruisiging, de rots van Golgotha (of 
Calvarieberg) waar hij is gekruisigd en het Heilig Graf waaruit hij is opgestaan. De grote mozaïeken zijn kruis-
wegstaties, afbeeldingen van gebeurtenissen uit de lijdensweg van Jezus. Ze zijn gemaakt door kunstenaar Piet 
Gerrits, evenals de manshoge reliëfs en beelden die je verspreid door het park aantreft. Een deel van de orna-
menten is afkomstig uit het museumdeel en veel later hier geplaatst, toen ze in het kader van de heroriëntatie 
van het museum daar geen functie meer hadden. Ook wat de graven betreft hebben de initiatiefnemers van 
de Heilig Landstichting, Suys en Gerrits, zich laten inspireren door het Heilig Land. De oudste graven liggen in 
de crypte onder de rots van Golgotha. Van begin af aan is af aan consequent met natuursteen gewerkt om de 
graven af te bakenen. De beplanting is in de stijl van het Heilig Land gehouden, met inmiddels fraai opgescho-
ten ceders, pijnbomen en andere coniferen. Tussen de bomen groeien voorjaarsbloeiers als gele dovenetel, 
bosviooltje en lelietje-van-dalen. 

5. Bijbelse namen 
Je loopt hier door de villawijk die Heilig Landstichting tegenwoordig grotendeels is. De woonwijk is er geko-
men, nadat de initiatiefnemers van het devotiepark een deel van de verworven grond weer doorverkochten 
voor woningbouw. Met het geld konden ze een begin maken met de uitvoering van hun plannen. Geïnspi-
reerd door het aanliggende museum heeft de gemeente de straten bijbelse namen gegeven. De wandeling 
begon bij de Profetenlaan en zojuist liep je op de Joanneslaan. Andere plaatsen en personen uit de Bijbel die 
hier ook hun eigen straat hebben zijn: Carmel, Rechters, Jericho, Simon, Lucas, Josuë, Petrus, Paulus, Philippus, 
Thaddeüs, Moses en Aäron. 
 
6. Romeins waterwerk: swartendijk
Waar de betonnen afscheiding een kleine verhoging heeft, is aan je linkerhand in het bos een wal zichtbaar: de 
Swartendijk. Deze aarden wal maakte hoogstwaarschijnlijk deel uit van de watervoorziening van de Romeinse 
legerplaats (‘castra’) van Nijmegen. Boven op de wal lag een goot die water uit diepe gegraven sleuven bij Berg 
en Dal naar het Kops Plateau geleidde. De wal hier was bedoeld om een natuurlijk droog dal te overbruggen. 
Ook de Kortendijk (vlakbij de Cenakelkerk) en de Broerdijk (in de stad Nijmegen) hadden deze functie. Elders 
was de goot ingegraven in de stuwwal.  

7. Romeins waterwerk: louisendal 
Het Louisendal dat je via de trapjes dwars oversteekt, maakte hoogstwaarschijnlijk ook onderdeel uit van het 
Romeinse waterwerk (zie 6). Samen met het lange en diepe Kerstendal dat meer naar het oosten ligt, moest 
het dal water aanboren. Archeologen die het geval hebben bestudeerd, vermoeden dat het Louisendal nooit 
water heeft gevoerd, gezien de ondergrond. Dit in tegenstelling tot het Kerstendal, waar aan het einde van de 
sprenggeul een groot spaarbekken was aangelegd, de huidige Watermeerwijk. 
Ironisch is dat achter het hek, op terrein van Museumpark Orientalis, reconstructies staan van Romeinse ge-
bouwen die in het verleden bereikbaar zijn gemaakt met een treintje waarvoor het Louisendal gedeeltelijk is 
gedempt. Een oorspronkelijk Romeins overblijfsel is dus onherkenbaar gemaakt ten behoeve van nagemaakte 
Romeinse bouwwerken!
 
8. afrika in Berg en Dal 
Het Afrika Museum geniet in binnen- en buitenland bekendheid vanwege zijn unieke kunstcollectie en fraaie 
buitenmuseum. De basis van de collectie bestaat uit een verzameling beelden, maskers en gebruiksvoorwer-
pen uit Afrika. Ze zijn bijeengebracht door leden van de Congregatie van de Heilige Geest, een missiecongre-
gatie met werkgebieden in Afrika en Brazilië. De collectie is inmiddels door schenkingen en aankopen uitge-
groeid tot een nationaal en internationaal erkende verzameling Afrikaanse kunst. Het buitenmuseum geeft een 
beeld van wonen, werken en leven in verschillende delen van Afrika, onder meer Ghana, Mali en Benin. Vanaf 
zijn ontstaan, vijftig jaar geleden, heeft het Afrika Museum altijd nagestreefd wat de initiatiefnemers destijds 
voor ogen heeft gestaan: een ‘levend’ museum.  
Al staat het museum al sinds de jaren 50 los van de congregatie, de oorsprong van het Afrika Museum ligt dus 
in het kloosterleven. Na de Reformatie liep het aantal religieuze orden dat actief was in Nederland scherp 
terug. Rond 1840 nam het aantal weer toe. De orden die zich toen in Nijmegen en directe omgeving vestig-
den waren onder meer de Zusters van het Gezelschap Jezus Maria Jozef, de Dominicanessen van de Heilige 
Familie, de Zusters van Liefde, de Dominicanessen van de Koningin van de Heilige Rozenkrans, de Dames du 
Sacré Coeur, de Filles de la Sagesse, de Dochters van Onze Lieve Vrouw, de Zusters van Hallo, de Zusters van 
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het Allerheiligste Hart van Jezus, de Zusters van het Goddelijk Hart van Jezus, de Ursulinen van de Romeinse 
Unie, de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria en de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Deze opsom-
ming betreft slechts de vrouwelijke orden en is dan nog verre van volledig. De talloze nonnen die Nijmegen en 
omgeving bevolkten, waren een zegen voor het onderwijs en de verpleging van zieken en bejaarden. 
De stichting van de Katholieke Universiteit in 1923 leidde tot een nieuwe vestigingsgolf van kloosterorden die 
alle een klooster of studiehuis bouwden. Nijmegen kreeg bekendheid als  ‘Rome aan de Waal’. Aanvankelijk 
vond de vestiging vooral in de stad plaats, maar vanaf het begin van de 20ste eeuw ook steeds meer in het 
heuvelachtige gebied ten zuiden en zuidoosten van de stad. Dat is het gebied waar je nu doorheen loopt. Er 
ontstond in zekere zin een ‘katholiek landschap’. 

9. ijstijden 
Dit lange pad is bijna nergens echt vlak, maar gaat min of meer steil omhoog of omlaag. De hoogteverschillen 
zijn ontstaan in de twee laatste ijstijden. Al het zand en grind hier is in de voorlaatste ijstijd onder het gewicht 
van een reusachtige gletsjer uit Scandinavië opgestuwd. De grote dalen zoals het dal van de Meerwijksel-
aan (de verharde weg bij het Afrika Museum) zijn toen door smeltwater uitgesleten. De kleinere dalen zoals 
op dit pad zijn waarschijnlijk droge dalen die tijdens de laatste ijstijd, tot 10.000 jaar geleden, zijn ontstaan. 
Regenwater en smeltwater konden toen niet wegzakken in de permanent bevroren ondergrond waardoor de 
ontdooide bovenlaag afgleed en dalen werden uitgesleten. 

10. van landhuizen naar godshuizen 
Het kleine landgoed Nieuwland dat hier langs de weg ligt kan model staan voor vele landgoederen ten zuid-
oosten van Nijmegen. In de middeleeuwen hoorde het gebied bij het (Neder)rijkswald. Het deel waar nu Berg 
en Dal en Heilig Landstichting (toen Meerwijk geheten) liggen werd vanaf 1650 verkocht aan vermogende 
particulieren die er met meer of minder succes landgoederen stichtten. Op Nieuwland stond een particulier 
jachthuis dat omstreeks 1920 is gekocht en betrokken door de religieuze orde van de Vrouwen van Bethanië. 
In 1936 bouwden zij op het landgoed het huis Valentium, een zeer sober kloostergebouw. De orde van de 
Vrouwen van Bethanië was in 1919 opgericht als uitvloeisel van de activiteiten van het Comité tot Bekeering 
van Nederland. Volgens de initiatiefnemer was het doel van de orde ‘hoog ontwikkelde dames uit den besten 
stand te omgorden tot ridders voor Jesus’ zaak, de bekeering van Nederland’. 
Ook veel andere landhuizen zijn vanaf 1900 ‘verkloosterd’. De terreinen en huizen zijn veelal niet toegankelijk 
en lang niet allemaal als, inmiddels veelal voormalig, religieus gebouw herkenbaar. Een kilometer verder naar 
het oosten aan de Meerwijkselaan was in het voormalige landhuis De Uleput sinds 1947 tot enkele jaren gele-
den een studiehuis van de Paters Montfortanen (Gezelschap van Maria) gevestigd. Behalve Nieuwland en De 
Uleput zijn er in deze omgeving nog tal van oorspronkelijke burgerhuizen, vooral landhuizen, die vooral rond 
1950 in bezit zijn gekomen van katholieke orden. Het Afrika Museum was vroeger het huis Ooster Meerwijk. 

Samenstelling: Nel van den Bergh
met dank aan Paul Thissen en Henny Brinkhof
Meer info en routes op
www.wandeleningroesbeek.nl
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