
Beschrijving wandelroutes in Maasdriel 
 
Molen-, Zandmeren- en dijkentocht Kerkdriel 
Begin en einde Mgr. Zwijsenplein.  
U verlaat het plein via de Teisterbandstraat (let hier op het fraaie buitenhuis 'Het Teisterband', en het monumentale pand aan de 
rechterkant) en loopt de Teisterbandstraat helemaal uit. Hierna gaat u rechts de Paterstraat in en de eerste straat links waar u in 
de Kievitsham komt. Hier loopt u door tot de molen, Sara Catharina, en dan terug naar de Paterstraat waar u rechtsom gaat en 
de straat uitloopt tot de dijk. Bij de dijk steekt u over en gaat u het Zandmerengebied in (rechtdoor langs jachthavens of rechtsaf 
langs het plassengebied.) Daarna gaat u terug naar de dijk en rechtsaf. Hier blijft u steeds over de dijk lopen (de Maasdijk) tot 
de Drielse Volière. Vervolgens gaat u links het Molenstraatje in en neemt u rechtsaf de Nieuwstraat.  
U komt uit op het Mgr. Zwijsenplein. 

 

Rondje Dorpswaard Kerkdriel 
Begin en einde 'De Kreek'.  
U volgt het fietspad langs de golf- en ijsbaan, hierna moet u rechtdoor blijven lopen tot het trapje (Hier is het café Sientje met 
een terras en roeibotenverhuur). U neemt het trapje naar boven en steekt de dijk over. Vlak voorbij het café gaat u links naar 
beneden waar u de Steenbeemdstraat neemt en uitloopt tot het einde. Dan neemt u links het fietspad (dit is een stukje 
Provinciale weg) en daarna gaat u de eerste straat links (dit is de grote Inghweg, hier bevinden zich veel tuin- en 
bloemkwekerijen). U loopt de weg uit tot de Veersteeg waar u linksom gaat. Vervolgens gaat u rechtdoor tot de dijk en steekt u 
over. Dan gaat u naar beneden langs de ijsbaan en bent u terug bij 'De Kreek'. 

 

Rondwandeling Alem 
Dit is een flinke wandeling, geschikt voor de echte liefhebbers. 
Begin en einde Herberg 'T Hart van Alem'.  
Bij de herberg loopt u in de Sint Odradastraat rechtdoor, langs de R.K. Hubertuskerk. Voor het kerkje gaat u rechts, daarna 
komt u langs de basisschool en de Grafheuvel. Hier neemt u het paadje naar boven en loopt u onder mooie oude bomen langs 
zeer oude graven. Hierna neemt u dezelfde route terug naar de Sint Odradastraat. U loopt langs 'De Drie Linden' waarna u de 
weg moet blijven volgen over de dijk. U loopt langs het veer Moleneind waarna u de dijk (Veerweg) steeds blijft volgen. 
Vervolgens gaat u links de Veerweg in waarna de herberg in zicht komt. 

 

Wandelroute Eiland van Alem 
De Dienst Landelijk Gebied, gemeente Maasdriel en de Capreton Bommelerwaard, vereniging agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer hebben in het kader van de Landinrichting Fort Sint Andries enkele projecten uitgevoerd op het Eiland van 
Alem en de Piekenwaard. Bijvoorbeeld de reconstructie van de Maasheggen afgerond. Er zijn in de uiterwaarden nieuwe 
meidoornstruiken geplant om het cultuurhistorische karakter van dit gebied te behouden. De aanplant is gerealiseerd met 
medewerking van de grondeigenaren. Diverse bijzondere plant- en diersoorten vinden een leefgebied in en rond deze hagen. 
  
Om dit mooie stukje landschap te ontdekken is op het Eiland van Alem een wandelroute gerealiseerd tussen de Steeg en de St. 
Odradastraat. Deze route is ca. 3 km lang.  
 
 
Wandelen in de Piekenwaard Kerkdriel en Alem 
In samenwerking met Staatsbosbeheer is de Piekenwaard, aansluitend aan het wandelpad van Alem, toegankelijk gemaakt 
voor wandelaars. In het gebied zijn klaphekjes, stapovers, verwijsbordjes, een trap in de dijk, een raster aangelegd en zijn de 
parkeerplaatsen verbeterd. Let wel op de grazende koeien en paarden. De wandeling begint u of bij het voetbalveld in Alem of 
bij het gemaal aan de Maasbanddijk in Kerkdriel 
  
 
Wandelen tussen slot Well en kasteel Ammersoyen, langs de Mersloot (5.5 km) 
Via het Kraaienpad loop je aan de rechterzijde van de Mersloot tot de oversteek met de Bernseweg. Daarna loop je aan de 
linkerzijde van de Mersloot. Dit is het Fazantenpad. Over het bruggetje volg je korte tijd weer het water. Loop door tot de 
Uilecotenweg, steek over, hou links aan en ga het bos in. Na 100 meter is er een picknickplek, midden tussen de bomen.  
Volg het pad tot aan de Wordragenseweg, ga dan rechtsaf en loop door tot aan de kruising met de Zandweg. Ga hier rechtsaf 
en neem het Eendepad aan de rechterzijde van de Mersloot. Bij de kruising met de Heiligenweg linksaf en dan direct weer 
rechtsaf de Achterstraat in. Zo loop je langs het kasteel Ammersoyen. Steek via een klein bruggetje (’t Leuntje) over.  
Via de Geerden belandt je nu op de Mr. La Grostraat, die vanzelf over gaat in de Voorstraat en de Molendijk. Ga hier rechtsaf, 
blijf deze anderhalve kilometer volgen tot slot Well. Neem de afslag Onderwaard en ga linksaf het Singeltje in. Nu ben je weer 
terug bij slot Well. 
 


