
PelgrimsommetjeNL 013 Walk of Wisdom [Gelderland] 
Vereniging Pelgrimswegen naar Rome 
Wandelen, 136 km (mogelijkheid tot dagetappes), in totaal een week wandelen. 
  
Startplaats: NS-station Nijmegen, maar in elke andere plaats langs de route kan met de 
wandeling worden begonnen.    

Beknopte beschrijving: pelgrim Ton lijkt zich er gemakkelijk van af te 
willen maken met de handreiking van deze wandeling. Hij noemt het 
in zijn mail ‘in eigen land een pelgrimswandeling naar jezelf, los van 
religie. Een prachtige route en ten zeerste aan te bevelen’.  Als 
vereniging hebben we er ook veel aandacht aan besteed: de Walk of 
Wisdom, het pad van je eigen wijsheid.  
De Walk of Wisdom werd geopend op 21 juni 2015: een pioniersroute 
van 136 kilometer rondom Nijmegen. De pioniersroute voert door een 
divers landschap met on-Nederlandse hoogteverschillen. Het grootste 
deel is onverhard en de contouren van de route lijken op een 
vliegende vogel. Begin- en eindpunt is het meest geliefde gebouw van 
Nijmegen: de Stevenskerk (1273). Je loopt door twee landen, drie 
provincies en elf gemeenten.
Het grote plan is in elk land ter wereld één Walk of Wisdom om die 
vervolgens met elkaar te verbinden. Dat duurt nog even.

Wat is mogelijk interessant voor pelgrim: op de website word je getrakteerd op alles wat je 
nodig denkt te hebben voor een pelgrimstocht in eigen land (en een beetje buitenland). Naast alle 
noodzakelijke gegevens lees je er ook verhalen ter inspiratie en kun je nog lang nagenieten door 
deel te nemen aan het zogenoemde Getijdenboek. Enkele overnachtingsadressen zijn door hun 
religieuze uitstraling en betekenis wellicht nog waardevoller dan de tientallen gastadressen, waar 
je ook met veel plezier ontvangen zult worden. 
 

Kaart en GPS-track: 
Hieronder vind je ook 
een kaart en op de 
website kun je de 
routegids mét GPS-track 
bestellen. Ook vind je 
daar meer informatie 
over de overnachtings- 
mogelijkheden. 

Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme 
delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome]  
accounts?  Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar 
pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl. 

Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Ton Reijnders.
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