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Praktische informatie:

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Ammerstraat
Ammerstraat 6
5324 CB Ammerzoden
Coördinaten: 51°44'55" N   5°13'21" E

Horeca:
't Wellse Veerhuis
Wellsedijk 29
5325 XN Well

Het Oude Veerhuis
Molendijk 1
5324 BC Ammerzoden
 
Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1724/6272

1. Keer rug naar huisnr 6, ga LA en op Kerkstraat RA, loop aan 
linkerkant. Na kerk LA (Mr. La Grostraat), blijf straat RD-gaand 
volgen. Waar straat linkerbocht maakt (daar ziet u links half 
achter groen een kerkje) schuin RA, volg oprijlaan naar kasteel 
Ammersoyen. Loop na brug met hek naar eigen inzicht over 
wandelpaden volledig rondje om kasteel en keer via oprijlaan 
terug naar kerkje dat u net zag. Daar op weg LA en kort daarna  
op Advocatenlaan ook LA. In rechterbocht RD, in linkerhoek van 
parkeerplaatsje wandelpad volgen en na brugje aan einde op 
asfaltweg LA. Iets verderop ziet u links kasteel weer. U volgt  
nu flinke delen van een klompenpad, indien nuttig worden de 
markeringen daarvan aangegeven met 'kpm'. Na bosrand (l)  
op 1e kruising LA (Gaardenweg) en direct na slootkruising RA, 
wandelpad (Eendenpad) met rechts die sloot. Aan einde op 
asfaltweg RA en na huisnr 5 op kruising LA (Wordragensestraat).  
Ruim na kassen, t.h.v. huisnr 36a, op wandelpad LA bos in. 

Vanaf Ammerzoden maakt u een superafwisselende wandeling door het 
zuidelijke deel van de Bommelerwaard. Spoedig na de prachtige Sint 
Willibrorduskerk gaat u genieten van het imposante Kasteel Ammersoyen.

Daarna volgt een werkelijk bonte afwisseling van doorgaans rustige 
binnendoorweggetjes, bospaadjes, grassige landwegen, smalle graspaad-
jes langs weilanden en akkers, brede grasbanen onderlangs een dijk en 
een stuk hoge dijk naar de uiterwaarden langs de Maas.

In die uiterwaarden volgt u goed begaanbare struinpaden langs de Maas. 
Staat het rivierwater daar hoog, dan volgt u een hoog en droog alternatief. 

Het laatste stukje van de route geniet u vanaf een hoge dijk nog even van 
het uitzicht over die uiterwaarden. Na de gezellige horeca van Ammerzoden 
stapt u weer spoedig in de bus (of auto). Op de bebouwing na loopt deze 
route voor ruim de helft over onverharde paden en wegen.
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2. Aan einde op fietspad langs weg LA, direct na slootkruising  
RA weg oversteken en RD, volg wandelpad met rechts brede sloot 
(een wetering). Blijf paden langs die wetering volgen, onderweg 
gaat u een brugje over. Bij stuwtje (daar ziet u links hoek 
grasland) niet rechtdoorgaand brugje over maar strak daarvoor 
RA. Aan einde op asfaltweg LA en gelijk RA, asfaltwegje met 
rechts een diepe sloot en verderop kassencomplex (r).  
Halverwege dat kassencomplex (daar ziet u tussen kassen par-
keerplaats), bij kpm LA. Loop land/grasweg, met onderweg (bij 
stuwtje) rechterbocht om sloot (r), uit; na die bocht loopt u langs 
houtwal (l). Aan einde op brede grasberm langs drukke weg RA.  
Waar grasberm en sloot naar rechts van weg afbuigen, linkerkant 
van die weg gaan volgen en in rechterbocht daarvan bij kpm LA 
(Molenachterdijk). 
 
3. Aan einde van weg asfaltdijk oversteken en op grasbaan 
daarachter LA. Blijf deze grasbaan een flink stuk volgen, maakt 
onderweg bochten: daar waar grasbaan erg schuin is, loop voor-
zichtig! Na ruim 1km gaat grasbaan omhoog en komt uit op dijk, 
daar gaat klompenpad verder over grasbaan rechts onderaan dijk. 
Advies: volg dijk zelf, dan geniet u nog even van uitzicht over 
uiterwaarden van Afgedamde Maas. Op asfaltdijkenkruising 
(tevens einde van grasbaan, mocht u die toch volgen) RD  
(Wellsedijk). Na 1km maakt dijk voor Maas linkerbocht. 100m 
daarna, strak voor horeca 't Wellse Veerhuis, RA. Loop over 
grindplek schuin naar links en volg in linkerhoek daarvan  
(misschien even zoeken) graspaadje met kpm en infopaneel 
richting Maas.

Staat water hoog, dan kunt u dit pad niet belopen: loop terug 
naar dijk, daarop RA, blijf dijk ruim 2 km volgen en lees na 
bebouwing van Ammerzoden (l) verder bij *. 
 
 
 

4. Kunt u pad volgen: bij groepje wilgen klaphekje door, pad 
maakt gelijk linkerbocht. Blijf graspaden langs Maas ruim 1km 
volgen. Aan einde op asfaltweg voor jachthaven LA en boven op 
dijk bij horeca 't Oude Veerhuis RA. * Kort na bankjes, bij fiets-
routepaneel 14 en wandelroutepaal W18 scherp LA dijk verlaten, 
volg beneden rechterbocht Ammerzoden in (Langedijkstraat).  
Aan einde LA (Haarstraat, staat iets verderop). Gaandeweg ziet  
u kerk van heenweg, blijf daar deze weg nog even volgen  
(Kerkstraat). Na huisnr 9 schuin LA naar de bushalte.
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