Short routes
Weekend 2 days

vrijdag 16.00 tot zondag 17.00 uur

Kerkdriel- Heusden- Woudrichem- Kerkdriel

Zien & Doen:
Kerkdriel

Kerkdriel

Kerkdriel

Maas

Heusden

Heusden Vesting is een gerestaureerde vestingstad in de Nederlandse gemeente Heusden (provincie Noord-Brabant), gelegen aan de Bergsche Maas. Het
stadje is een pareltje aan de Maas. Je vindt er leuke winkels, mooie galerieën, ruime havens en gezellige terrasjes. Elke zondagmiddag zijn de winkels open en
kun je om 14.30 uur deelnemen aan een interessante stadswandeling olv een gids. Het stadje is ontstaan rondom een van de oudste waterburchten van
Noordwest-Europa en was een van de eerste Hollandse steden die door een muur werd omringd. Het woord vestingstad zegt het eigenlijk al, Heusden is een
stad met een rijk historisch verleden. Het leuke is, dat dit verleden in Heusden overal opnieuw zichtbaar is gemaakt. Overal waar je loopt of kijkt zie je het
verleden herleven. Boven op de vestingwallen van vestingstad Heusden heb je een mooi uitzicht over het Brabantse en Gelderse landschap, de Bergsche
Maas en de gerestaureerde stad. Wandelend door de schilderachtige straatjes en smalle steegjes ontdek je tal van eeuwenoude, goed bewaarde panden en
gevels met mooie gevelstenen.
De vesting heeft hierdoor een sfeervol karakter. Ondanks de vele monumentale panden die Heusden telt (134 panden in totaal), is het vestingstadje geen
openluchtmuseum geworden, maar een stad waarin nog steeds gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Wie nu door Heusden loopt, ziet dat het resultaat
verbluffend is. Niet alleen de vestingwerken, maar ook huizen en straten zijn in oude glorie gerestaureerd. Het is alsof je in de tijd verplaatst bent en alleen
door een enkele passerende auto kom je weer even in het heden.
Het stratenplan van Heusden dateert nog uit de middeleeuwen. De stadsmuren, met kanonnen die dreigend over de Maas wijzen, de molens, de ommuurde
haven, de kinderkopjes op de straten, al deze zaken ademen een sfeer van vroeger.

Heusden

Heusden

Heusden

Heusden

Woudrichem - of ‘Woerkum’, zoals de inwoners zelf zeggen - is gelegen aan de druk bevaren driesprong aal, Merwede, en Afgedamde) Maas.
Deze ligging zorgde in vroeger tijden voor inkomsten (in de middeleeuwen mocht Woudrichem riviertol heffen) en voor voedsel met name zalmvisserij).
Door de strategische ligging werd Woudrichem in de Tachtigjarige Oorlog na een verwoestende brand omgevormd tot een vestingstadje.
Tot op de dag van vandaag liggen de bolwerken en ravelijnen ongeschonden om Woudrichem.
Woudrichem is een intiem en gezellig stadje dat uitnodigt tot een langer verblijf. Het Visserijmuseum is een bezoek meer dan waard.
Vanuit Woudrichem gaat er een veerpontje naar Slot Loevestein.
Slot Loevestein werd van 1357 tot 1368 gebouwd.
Door de strategische ligging had het kasteel een belangrijke functie in de defensie van de Hollandse graven in hun strijd met de hertogen van Gelre.
Maar het bekendst is Slot Loevestein natuurlijk door de ontsnapping per boekenkist, van Hugo de Groot. In de 17 de eeuw deed Loevestein namelijk diens als
gevangenis.
Filosoof, theoloog en jurist Hugo de Groot, de grondlegger van het volkerenrecht, zat gevangen in Loevestein omdat hij beschouwd werd als tegenstander
van de bestuurders van de republiek. Na twee jaar gevangenschap wist hij met de boekenkist naar Gorinchem te ontsnappen. Slot Loevestein is geopend voor
het publiek.

Woudrichem

Woudrichem

Woudrichem

Slot Loevestein

Kerkdriel, weer terug op de thuisbasis. Desgewenst is aan de Zandmeren nog voldoende mogelijkheid te genieten van dit gebied, lekker zwemmen, suppen,
wandelen, fietsen of bezoek aan een café-restaurant voor een lekker kopje koffie, borrel, lunch of diner. Aan de Zandstraat vindt u o.a; restaurant de
Dukdalf, Paviljoen 212 en Brandend Zand.

Kerkdriel Dukdalf

Kerkdriel Paviljoen 212

Kerkdriel Brand Zand

Plaatsen
Kerkdriel

KM
-

Sluizen
-

Tijd
-

Winkels
Diverse supermarkten,
Bakkerijen, Slagerijen
en Kledingwinkels.

Heusden

25

-

2H30

Woudrichem

20

1

2H30

Kleine Supermarkt,
Slagerij, Bakkerij
Bakkerij en enkele
andere kleine winkels

Kerkdriel

45

1

6H00

TOTAAL W/R

90

2

10H00

Restaurant
Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439
Havenzicht
0031416662723
De Stroming
0031183307017
Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439

Bezoeken
Driels museum

Historisch centrum
met134 monumenten
Visserij museum, Slot
Loevestein

Mini Week 1

maandag 14.00-vrijdag 9.00 uur.

Kerkdriel- Heusden- Drimmelen(Biesbosch)- Gorinchem- Woudrichem- Kerkdriel

Zien & Doen:
Kerkdriel

Kerkdriel

Kerkdriel

Maas

Heusden

Heusden Vesting is een gerestaureerde vestingstad in de Nederlandse gemeente Heusden (provincie Noord-Brabant), gelegen aan de Bergsche Maas. Het
stadje is een pareltje aan de Maas. Je vindt er leuke winkels, mooie galerieën, ruime havens en gezellige terrasjes. Elke zondagmiddag zijn de winkels open en
kun je om 14.30 uur deelnemen aan een interessante stadswandeling olv een gids. Het stadje is ontstaan rondom een van de oudste waterburchten van
Noordwest-Europa en was een van de eerste Hollandse steden die door een muur werd omringd. Het woord vestingstad zegt het eigenlijk al, Heusden is een
stad met een rijk historisch verleden. Het leuke is, dat dit verleden in Heusden overal opnieuw zichtbaar is gemaakt. Overal waar je loopt of kijkt zie je het
verleden herleven. Boven op de vestingwallen van vestingstad Heusden heb je een mooi uitzicht over het Brabantse en Gelderse landschap, de Bergsche
Maas en de gerestaureerde stad. Wandelend door de schilderachtige straatjes en smalle steegjes ontdek je tal van eeuwenoude, goed bewaarde panden en
gevels met mooie gevelstenen. De vesting heeft hierdoor een sfeervol karakter. Ondanks de vele monumentale panden die Heusden telt (134 panden in
totaal), is het vestingstadje geen openluchtmuseum geworden, maar een stad waarin nog steeds gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Wie nu door
Heusden loopt, ziet dat het resultaat verbluffend is. Niet alleen de vestingwerken, maar ook huizen en straten zijn in oude glorie gerestaureerd. Het is alsof je
in de tijd verplaatst bent en alleen door een enkele passerende auto kom je weer even in het heden.
Het stratenplan van Heusden dateert nog uit de middeleeuwen. De stadsmuren, met kanonnen die dreigend over de Maas wijzen, de molens, de ommuurde
haven, de kinderkopjes op de straten, al deze zaken ademen een sfeer van vroeger.

Heusden

Heusden

Heusden

Heusden

Drimmelen is een dorp in de provincie Noord-Brabant. Drimmelen ligt tussen Made en Geertruidenberg. Er wordt wel beweerd dat de
naam Drimmelen afkomstig zou zijn van drie mijlen: de afstand tot Geertruidenberg. Een mogelijke naam verklaring zou het Keltische drumlin kunnen zijn,
dat verhoging betekent: een rivierduin of donk.
Drimmelen ‘voortuin van de Biesbosch’ Drimmelen ligt aan de Amer, die het van Nationaal Park De Biesbosch scheidt. De Biesbosch behoort voor een
aanzienlijk deel tot de gemeente Drimmelen. Er is een haventje en een jachthaven en bovendien kan men bootjes huren om de Amer over te steken en de
Biesbosch in te trekken.
Drimmelen is niet erg groot, maar wel charmant. De mooiste straat van het dorp is onbetwist de Herengracht. Hier staan nog altijd woningen van voormalige
zalmvissers uit de negentiende eeuw. Deze worden gekenmerkt doormiddel van blauw met witte bordjes boven de ingang. Een deel van Drimmelen is een
beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in het dorp verschillende rijksmonumenten.

Drimmelen

Gorinchem

Gorinchem

Gorinchem is een oude vestingstad die bij de plek ligt waar de Maas en de Linge in de Waal stromen en als Merwede verder gaan. De Linge loopt dwars door
het centrum van de stad en heet op die plek Lingehaven. De vesting van Gorinchem is nog redelijk intact, een rondje over de stadwallen levert een mooie
wandeling op.
Sommige bastions liggen er nog, omringd door een vestinggracht, waardoor het centrum van Gorinchem in feite een eiland vormt. Van de oude stadsmuren
is alleen Dalempoort uit 1597, die over de rivier uitkijkt, overgebleven. In het centrum staan nog een paar 16 de eeuwse huizen met prachtige namen als ‘Dit is
Bethlehem’ en ’t Coemt al van God’.
Woudrichem - of ‘Woerkum’, zoals de inwoners zelf zeggen - is gelegen aan de druk bevaren driesprong aal, Merwede, en Afgedamde) Maas.
Deze ligging zorgde in vroeger tijden voor inkomsten (in de middeleeuwen mocht Woudrichem riviertol heffen) en voor voedsel met name zalmvisserij).
Door de strategische ligging werd Woudrichem in de Tachtigjarige Oorlog na een verwoestende brand omgevormd tot een vestingstadje.
Tot op de dag van vandaag liggen de bolwerken en ravelijnen ongeschonden om Woudrichem.
Woudrichem is een intiem en gezellig stadje dat uitnodigt tot een langer verblijf. Het Visserijmuseum is een bezoek meer dan waard.
Vanuit Woudrichem gaat er een veerpontje naar Slot Loevestein.
Slot Loevestein werd van 1357 tot 1368 gebouwd.
Door de strategische ligging had het kasteel een belangrijke functie in de defensie van de Hollandse graven in hun strijd met de hertogen van Gelre.
Maar het bekendst is Slot Loevestein natuurlijk door de ontsnapping per boekenkist, van Hugo de Groot. In de 17 de eeuw deed Loevestein namelijk diens als
gevangenis.

Filosoof, theoloog en jurist Hugo de Groot, de grondlegger van het volkerenrecht, zat gevangen in Loevestein omdat hij beschouwd werd als tegenstander
van de bestuurders van de republiek. Na twee jaar gevangenschap wist hij met de boekenkist naar Gorinchem te ontsnappen. Slot Loevestein is geopend voor
het publiek.

Woudrichem

Woudrichem

Woudrichem

Slot Loevestein

Kerkdriel, weer terug op de thuisbasis. Desgewenst is aan de Zandmeren nog voldoende mogelijkheid te genieten van dit gebied, lekker zwemmen, suppen,
wandelen, fietsen of bezoek aan een café-restaurant voor een lekker kopje koffie, borrel, lunch of diner. Aan de Zandstraat vindt u o.a; restaurant de
Dukdalf, Paviljoen 212 en Brandend Zand.

Kerkdriel Dukdalf

Kerkdriel Paviljoen 212

Kerkdriel Brand Zand

Plaatsen
Kerkdriel

KM
-

Sluizen
-

Tijd
-

Winkels

Heusden

25

-

2H30

Kleine Supermarkt,
Slagerij, Bakkerij

Drimmelen
(Biesbosch)
Gorinchem

35

-

4H00

Kleine supermarkt

15

2

3H00

Alle winkels die u
wenst!

Woudrichem

4

1

1H00

Bakkerij en enkele
andere kleine winkels

Kerkdriel

45

1

5H00

TOTAAL W/R

124

4

15H5

NB: Biesbosch max 5 km/u

Diverse supermarkten,
Bakkerijen, Slagerijen
en Kledingwinkels.

Restaurant
Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439
Havenzicht
0031416662723
More-Itz
0031162682758
Restaurant Peer
0031183631467
De Stroming
0031183307017
Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439

Bezoeken
Driels museum

Historisch centrum
met134 monumenten

Biesbosch bevertrip,
Biesbosch museum
Historisch centrum
met haven in het
centrum
Visserij museum, Slot
Loevestein

Mini Week 2

maandag 14.00-vrijdag 9.00 uur.

Kerkdriel- Maasbommel- Mook- Tiel- Alem- Kerkdriel

Zien & Doen:
Kerkdriel

Kerkdriel

Kerkdriel

Maas

Mookerheide

Maasbommel
Maasbommel is een dorp, voorheen stad in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal.
Uit archeologische opgravingen is gebleken dat het grondgebied van Maasbommel al in de Romeinse tijd bewoond is geweest. De nederzetting heeft in 1312
stadsrechten verkregen, en trad toe tot de Hanzesteden, maar behoort tegenwoordig tot de 'kleine kernen' en is in die zin uit geografisch en maatschappelijk
oogpunt als dorp te kwalificeren. Het piepkleine stadje was in de middeleeuwen officieel een 'bijstad' van Nijmegen, dat een grote Hanzestad was. Uit
toeristisch oogpunt wordt de plaats tegenwoordig wel weer als Hanzestad gepromoot: Maasbommel is in juni 2017 tijdens de Hanzedagen in Kampen
officieel lid geworden van het Hanzeverbond.
De Hanze was een samenwerkingsverband van handelaren en handelssteden, ontstaan in de middeleeuwen.
Maasbommel heeft 5 gemeentelijke monumenten;
- De voormalige Hervormde kerk uit 1842 (Raadhuisdijk 19) is tegenwoordig in gebruik als trouwlocatie.
- Neogotische Sint Lambertuskerk (Raadhuisdijk 44) uit 1869. In de 13e eeuw kreeg Maasbommel haar eerste kerk. Deze is in 1812 afgebroken.
- Parochie H. Lambertus.
- Molen van Maasbommel.
- In 2014 is een standbeeld onthuld genaamd De Bennemaker. Dit betekent 'mandenmaker'. Een groot deel van de Maasbommelse bevolking was vroeger
namelijk werkzaam in de mandenmaak-industrie, waarbij je je van het industriële aspect niet teveel moet voorstellen: het was namelijk een noeste
handenarbeid. Het beeld is vervaardigd t.g.v. het 55-jarig bestaan van de carnavalsvereniging.
Landschap, natuur en recreatie;
- O van Maasbommel ligt een grote waterrijke halvecirkelvormige inham. Tegenwoordig is dat het watersportgebied De Gouden Ham - waarvan het W deel
onder dit dorp valt en het O deel onder buurdorp Appeltern - met o.a. jachthavens, campings en 46 waterwoningen. Bijzonder aan deze woningen is dat
zij deels amfibisch zijn, deels permanent drijvend. Vanouds was dit een landtong op Brabants grondgebied, en liep de Maas hier met een meander langs de
Bovendijk, Blauwe Sluis en Munsedijk. In de jaren dertig van de 20e eeuw zijn veel Maasmeanders afgesneden om de Maas een rechter verloop te geven, zo
ook hier. De landtong kwam daarmee aan de Gelderse kant te liggen en ging dan ook over naar de provincie Gelderland, werd grotendeels afgegraven voor
zandwinning, en vervolgens geschikt gemaakt voor waterrecreatie.

Mook/Plasmolen
Mook is een kerkdorp in de Nederlandse gemeente Mook en Middelaar en na Molenhoek de noordelijkste plaats in de provincie Limburg. Het is de
hoofdplaats van deze gemeente. Mook ligt in een natuurlandschap aan de Maas. De omgeving is vrij heuvelachtig.
De gemeente Mook en Middelaar is de noordelijkste gemeente van de provincie Limburg.
Men noemt dit prachtige gebied ook wel de brug tussen Maas en heuvelland.
De heuvels, bos en heide maken grote delen van de gemeente tot bijzonder natuurgebied.
Houdt u veel van wandelen? Samen even heerlijk de natuur in?
Op de Mookerschans, Natuurpark de Zandberg of de Heumense schans kunt u heerlijk genieten van een prachtig uitzicht over de Maasvallei, de Mookerplas
en het Brabantse en Limburgse land. Tot wel 60 tot 80 meter boven NAP.
Waterpret beleven;
Houdt u van watersport? De Maas en de Mookerplas bieden verschillende recreatiemogelijkheden. De grote camping, jachthavens, dagrecreatiestranden en
bijbehorende voorzieningen en de nodige restaurants waar u heerlijk kunt eten zorgen voor een zeer compleet vakantiegevoel aan het water.
Sprookjesachtige Plasmolen
De Camping en de Jachthaven Eldorado lijken bijna één met het sprookjesachtige Plasmolen. Vanaf de camping en jachthaven loop je naar een unieke locatie
vol met gezellige restaurants en terrassen met voor ieder wat wils. Dit maakt uw vakantie echt compleet.
De Mookerplas ligt middenin een heuvelachtig gebied, dat bij uitstek geschikt is voor wandelingen. Vlak bij de plas ligt het bosachtige gebied rond de SintJansberg, waar vele beekjes de hellingen doorsnijden. En op ongeveer een half uur lopen vanaf de Mookerplas ligt de hooggelegen Mookerheide, waar in
1574 de Slag op de Mookerheide plaatsvond en waar nu kudden Schotse hooglanders grazen. Het uitzicht vanaf de heuvelachtige en zacht glooiende heide is
schitterend: in de diepte ligt de Maas, met aan de overkant het stadje Cuijk met zijn typische’ dubbele’ kerktoren. Monumenten in Mook: Twee schansen (de
Mookerschans en de Heumenseschans), beide uit de 17e eeuw, De Sint-Antonius Abtkerk.
Bij de kerk werd in 2008 het Monument voor het kunstenaarsverzet geplaatst, Mook War Cemetery, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Dwaallichtjes.
Tiel
Tiel is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland.De stad ligt ingeklemd tussen de rivieren de Waal, de Linge en het AmsterdamRijnkanaal. Tiel, stad van Flipje en centrum van de Betuwe, is een gastvrije, bruisende en ondernemende plaats. Centraal gelegen en daardoor ideaal om te
fietsen, varen, wandelen, shoppen en evenementen te bezoeken.
Tiel is vooral een fruitstad. Veel staat in het teken van fruit. Niet voor niets wordt de Betuwe met fruit geassocieerd en dat ziet u ook terug in de stad en de
omgeving. Denk aan Flipje, het vrolijke fruitbaasje van de jamfabriek. Denk aan Appelpop, het landelijk bekende gratis popfestival, of het jaarlijkse Fruitcorso
dat grote bezoekersaantallen naar de stad trekt.
Ook op cultureel gebied is er van alles te beleven in Tiel. In het Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof kun je tijdens het theaterseizoen genieten van de
vele prachtige voorstellingen. Een aanwinst is het nieuwe cultuurgebouw Zinder. Dit nieuwe onderkomen is in najaar 2017 geopend door Hare Majesteit
Prinses Beatrix en vormt hét centrum voor de kunsten, het poppodium, de kunstuitleen, de expositieruimte en de bibliotheek. Een bezoek meer dan waard.
Bij een bezoek aan Tiel mag een bezoek aan het Flipje & Streekmuseum niet ontbreken. Daar vindt u alles over geschiedenis van Tiel en Flipje.
Alem

Alem is een (klein) Nederlands dorp (666 inwoners) in de Gelderse gemeente Maasdriel, gelegen aan de Maas.
Lag Alem vroeger op een soort vooruitgeschoven schiereiland dat omringd werd door een maasmeander, sinds de Maasverbeteringswerken ligt het vrijwel
op een eiland. De Brabantse wal kan via een pontveer bereikt worden dat over de nieuwe Maasbedding vaart, terwijl de oude meander tot een
recreatiegebied is omgevormd. De meander is echter onderbroken, zodat er een verkeersweg naar de voormalige Gelderse oever voert.
De reden om Alem op te nemen in deze route; Breng vooral een bezoek aan het gezellige havenrestaurant!
Kerkdriel, weer terug op de thuisbasis. Desgewenst is aan de Zandmeren nog voldoende mogelijkheid te genieten van dit gebied, lekker zwemmen, suppen,
wandelen, fietsen of bezoek aan een café-restaurant voor een lekker kopje koffie, borrel, lunch of diner. Aan de Zandstraat vindt u o.a; restaurant de
Dukdalf, Paviljoen 212 en Brandend Zand.

Kerkdriel Dukdalf

Kerkdriel Paviljoen 212

Kerkdriel Brand Zand

Plaatsen
Kerkdriel

KM
-

Sluizen
-

Tijd
-

Winkels

Maasbommel

20

1

3H30

Kleine supermarkt

Mook / Plasmolen

30

-

3H00

Kleine supermarkt

Tiel

39

2

3H30

Alle winkels die u
wenst!

De Buurvrouw
0031344622088

Alem

14

1

1H30

Kleine supermarkt

Eetcafé De Maas
0031418663216

Kerkdriel

5

0

1H00

TOTAAL W/R

118

4

12H30

NB: Tiel sterke stroming!

Diverse supermarkten,
Bakkerijen, Slagerijen
en Kledingwinkels.

Restaurant
Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439
Eeterij de Pont
0031487560601
Plasmolense Hof
0031246961597

Dukdalf
0031418674195
Paviljoen 212
0031418633057
Brandend Zand
0031418634439

Bezoeken
Driels museum

Groot natuurgebied
met vrije ligplaatsen.
Groot natuurgebied
met vrije ligplaatsen.
Diverse restaurants.
Historisch centrum
met diverse
monumenten
Bevertrip, Fort Sint
Andries

