Stoere dijken en
weidse polders
Maasdriel: Rossum – Well
50 km

• Fietsen langs streekproducten • Bommelerwaard
Routebeschrijving
Vertrekpunt is De Gouden Molen te
Rossum, maar de route kan vanaf elk
vermeld bedrijf of fietsverhuur worden
begonnen. Fietsen kunnen gehuurd
worden bij Bike Totaal Juijn in Rossum
of bij het Regardz Hotel in Zaltbommel
(gegevens z.o.z.).
1. Tegenover De Gouden Molen omhoog,
dijk op en :, Waaldijk, ri. Hurwenen.
2. Blijf de dijk volgen: langs het Linge
bos, hoogspanningsmasten met
ooievaarshorsten, Hurwenen en de

Voorbij het veerooster rijdt u over een stuk nieuwe
dijk. Deze is aangelegd zodat het water in natuurgebied de Hurwenense Uiterwaarden zijn gang kan
gaan en het dorp toch wordt beschermd.
voormalige steenfabriek.
3. Als de dijk recht op de kerktoren van
Zaltbommel lijkt af te gaan, bij lantaarn
paal met routebordjes en bankje dijk
verlaten en meteen ;, Jannestraat. Na
100 m ligt aan linkerhand Wijndomein
Oude Waalstroom (A).
4. Terug naar de Waalbandijk; deze
helemaal uitrijden ri. Zaltbommel langs
de Hurwenense Kil, een oude rivierarm.
’s Zomers kleurt de gele plomp het
wateroppervlak geel. Verderop fietst u
langs de Waal. Fietspad komt uit op weg,
; en onder spoorlijn en snelweg door.
5. # vestingstadje Zaltbommel in,
Waalbandijk wordt Oenselsestraat.
Einde ;, Kerkstraat. Met doorgaande
weg mee :, Gasthuisstraat en Markt.
#, Gamerschestraat. Einde : bij haven,


Steenweg. 3e rotonde, bij watertoren,
provinciale weg oversteken en meteen
;, fietspad.
6. Einde ;, Middelsteeg. Eerste :,
Weitjesweg en einde ; Krangstraat.
7. Kruising met Kleinestraat/Dorpsstraat
#, wordt Molenstraat. 4e weg :, Sars
kampseweg. Kruising ;, Hoogveldweg.
8. In Kerkwijk voor de 13e-eeuwse kerk
:, Aalderwijksestraat. Na plein meteen
;, Akkerstraat. Rechts zit Aardbeienteler en Imkerij de Weert (B).
9. Terug naar Aalderwijksestraat en uit
rijden. Einde : Kerkwijksekade.
Volgende weer ;, Viaductweg.
10. Viaductweg gaat over in Veldweg na
bord van de gemeente Maasdriel. Na
bruggetje over de Wetering aan rechterhand IJsboerderij De Schoonheuvel (C).
11. Veldweg vervolgen, kruising #. Volgende kruising ;, Beemdenseweg en 1e
weg :, Hooiweg. Aan uw rechterhand
ligt het biologische varkensbedrijf van
Fam. Van den Bogert (D). Bij goed weer
lopen de zeugen in de wei. 1e weg ;,
Mezenweg. Aan de voorkant loopt een
zeug met biggen (’s winters niet).
12. Einde Mezenweg ;, Middelingense

• Kijk ook eens op: www.beleefdebommelerwaard.nl
weg. Meteen aan uw linkerhand ligt de boomgaard van
Biologisch Fruitbedrijf De
Sterregaard (E). Zij zijn gespecialiseerd in oud-Hollandse
vruchtenrassen.
13. Middelingenseweg vervolgen. Op voorrangskruising ;,
Ammerzodensweg (fietspad).
14. Aan de rand van Ammerzoden (na tuincentrum aan
linkerkant) ;, Achterstraat.
Kasteel Ammersoyen linkerhand. Kruising Gaardenweg #.
15. Achterstraat wordt Wordragensestraat. Kruising Zandweg #, door Wordragen. Net
voor eind, tegenover nr. 36 B
:, schelpenpad Sijsenbos in.
16. Weg oversteken en schuin
links pad weer oppakken. Pad
volgen langs wetering, bruggetje over en verder, langs klein
gemaal en over bruggetje #.
17. Bij provinciale weg :
en direct oversteken. 20 m
rechts ‘Kraaienpad’ in, weer
schelpenpad. Einde recht op
Huis van Malsen af (niet te
bezoeken, particulier bezit).
Hier ; en op straat :, Heust.
Kruising ; Well in, Dorps
straat. Langs kerk, gaat over
in Maaijenstraat, aan linkerhand voetbalvelden.
18. Recht voor u, op splitsing
van wegen, ligt biologische
boerderij ‘Schuttershof’ (F).

19. Volg Maaijenstraat met
bocht richting dijk. Bovenaan
:, Wellsedijk. Dijk volgen
langs Huis van Malsen.
Daarna lange bocht rondom
een wiel, overblijfsel van een
vroegere dijkdoorbraak.
20. Splitsing rechts houden,
dijk volgen langs de Maas. U
passeert de kleine jachthaven
van Ammerzoden.
21. Maasdijk volgen, langs
bord ‘doodlopende weg’ en
‘fietsrouteknooppunt 97’. Door
veehekken, de dijk is toegankelijk voor fietsers.
22. Aan rand Hedel dijk blijven
volgen. Kruising Molenstraat
#, Maasdijk volgen, met zicht
op Maasbrug.
23. Einde ;, Blankensteijn.
Onder viaduct door en bocht
naar links (langs Gemeente
werf). Direct ;, Maasdijk.
Links ziet u water: het Nieuwe
Wiel. # het spoor over, Maasdijk volgen rondom klein wiel.
Verder langs fruitboomgaarden
en zandafgraving.
24. Door tunnel onder de A2
en :, Hamstraat. Kruising #.
Einde Hamstraat ;, Sellik
straat. Na 100 m links aanhouden, Poel, wordt Voorstraat.
25. # door Velddriel, een
typisch voorbeeld van
lintbebouwing. Na dorpshuis
De Boxhof vindt u rechts

meester klompenmaker Frans
van Kuijk (G).
26. Verder over Voorstraat.
Einde ;, fietspad langs Wor
denseweg. In Kerkdriel split
sing :, ri. centrum, Kerkstraat.
Helemaal uitrijden, langs oude
dorpsplein en hervormde kerk.
27. Einde : Maasbandijk op.
Na Watersportcentrum Maas
zicht (volière) ;, Wilgenpas.
Na Sporthal De Kreek ;, Berm.
28. Volg fietspad dwars door
golfterreinen.Na watergemaal
Dijkgraaf Stuvers einde dijk
: fietspad. Na 100 m ;,
Meiweg. 1e weg :, hier vindt
u Landwinkel De Overscharen
(H) met boerenterras.
29. Ga terug en #, Hogeweg.
1e ;, Van Heemstraweg. Op
rotonde 2e ; ri. Alem voor
een bezoek aan Landelijk
Museum ´t Schuurke (I). Ga ;
het dorp in (St. Odradastraat),
langs de kerk.
30. Weer terug op rotonde
2e afslag ;, ri. Rossum. Volg
Burg.van Randwijckstraat.
31. Na ca. 1 km in Rossum
1e ;, Koningstraat. Einde (bij
oude pomp) ;, Kerkstraat,
omhoog. Einde :, Maasdijk.
32. Dijk volgen, langs oude
kerk van Rossum. Rechts in
de verte ligt sluis St. Andries.
Na de bocht bent u weer bij
eindpunt De Gouden Molen.


Stoere dijken en
weidse polders
Maasdriel: Rossum – Well
Streekproducten langs de route

Fietsverhuur
Bike Totaal Juijn, Burg. Van
Randwijckstraat 10, 5328 AT
Rossum, tel. 0418-663456.
Openingstijden: di-do 9 - 18 uur,
vr 9 - 20 uur, za 9 - 16 uur.
Regardz Hotel Zaltbomel, Hoge
weg 75, 5301 LK Zaltbommel,
tel. 0418-575025.
Wijndomein
Oude Waalstroom
(A) Lotte Rippen en Huib Overmars, Jannestraat 1A, 5327 KR
Hurwenen, tel. 0418-510058,
info@wijndomeinoudewaal
stroom.nl
Verkoop wijn, likeur, seizoensfruit, rondleiding en proeverij op
afspraak, minicamping. Openings
tijden winkel: za 10 - 15 uur.
Aardbeienteler en
Imkerij de Weert
(B) Wim en Wilma de Weert,
Akkerstraat 2, 5315 AJ
Kerkwijk, tel. 0418-643063,
info@deweertfruit.nl
Aardbeien, jam, sap en honing.
Bezichtiging bijenkasten mogl.
Openingstijden: half apr - half sep
wo-vr 11 - 18 uur, za 9 - 17 uur.


IJsboerderij
De Schoonheuvel
(C) Arjan en Nicolien v. Zeelst,
Veldweg 55, 5321 JD Hedel, tel.
073-5995903, a.vzeelst@planet.nl
Ambachtelijk ijs, ijsexcursie, kersen, kinderfeestjes, boerengolf,
kanovaren, verse asperges (seizoen), fietsoplaadpunt, ’s zomers
terras, toilet. Openingstijden:
wo-za 13.30 - 18, zo 13 - 19 uur.
Varkensbedrijf
Van den Bogert
(D) Andries en Janny vd Bogert
Mezenweg 11, 5321 JR Hedel,
tel. 073-5993713, aajm@xs4all.nl
Biologische varkenshouderij,
varkens in de wei, rondleiding
groepen min. 15 pers. op afspr.
Verkoop vleespakketten
Biol. Fruitbedrijf
de Sterregaard
(E) Willem v.d. Berg en Marti v.d.
Bogert, Middelingenseweg 51,
5321 JH Hedel, tel. 073-5994443,
sterregaard@xs4all.nl
Verkoop biologische sappen
en biologische pakketten aan
huis, verhuur woonwagen met
douche/wc/keuken (B&B), rondleiding groepen op afspraak.
Biol. boerderij
Schuttershof
(F) Herbert en Jacqueline Groeneveld, Maaijenstraat 38,

5325 XH Well, tel. 073-5995824,
www.boerderijschuttershof.nl
Biologische boerderijwinkel met
rund-, varkens- en lamsvlees,
boerenkaas, zuivel, groente, fruit
en kruidenierswaren. Rondleiding
op afspraak. B&B. Openingstij
den: vr 10 - 17 uur, za 10 - 15 uur.

Frans van Kuijk
(G) Voorstraat 47, 5334 JP
Velddriel, tel. 0418-631979,
klompenmaker@wanadoo.nl
Meester klompenmaker, klompen, rondleiding, koffie, toilet.
Landwinkel De
Overscharen
(H) Overscharenweg 3, 5328 JM
Rossum, tel 0418-661620,
www.deoverscharen.landwinkel.
nl, jorisenbianca@hetnet.nl
Fruit uit eigen boomgaard, boerenkaas en diverse streekproducten, terras, toilet. Openingstijden:
di en do-vr 9 - 18, za 8 - 16 uur.
Landelijk museum
´t Schuurke
(I) St Odradastraat 45a, 5335 LL
Alem, tel. 06-55704335,
Astrid_alem@hotmail.com
Museum, verkoop van landelijke
snuisterijen en producten, workshops, high tea, Brabantse koffietafel, lezingen, groepsuitjes in
overleg, toilet. Openingstijden:
za 14 - 17 uur en op afspraak.

Mogelijk gemaakt door de bijdrage van Provincie Gelderland en het STER. Productie: Streekwijzer, Wageningen; Indivisual, Den Haag

Startpunt
Hotel Restaurant De Gouden
Molen, Waaldijk 5, 5328 EZ
Rossum, tel. 0418-661306.
Openingstijden: dgl 8 - 24 uur.
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