Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 26, Bommelerwaard 12,7 km
Start Gemeenschapshuis GELRE’S END Molendijk 1 5321GG in Hedel
Pauze Bakkerij Jack de Wit, of op zondag VV van Arckel telnr Rick de Wit
bellen 06-5532140 of Het Eethuys, Kerkstraat 3, Ammerzoden, Tel.: 073-5995907

De Bommelerwaard is eigenlijk één groot eiland, omgeven door de Waal in het noorden, de
Maas in het oosten en zuiden, De Afgedamde Maas in het westen. In de Tweede Wereldoorlog
liep langs de Maas de frontlijn. Door de vele beschietingen bleven maar weinig gebouwen in de
omliggende Maasdorpjes overeind. Maar ook door de eeuwen heen was er voortdurend sprake
van veel oorlogsstrijd. Mede door de strategische ligging aan de grote rivieren ontstonden
verschillende kastelen en forten. We passeren het Middeleeuws kasteel Ammersoyen. Het
vierkante kasteeltype geeft aan dat het gebouwd werd door leden van hoge adel. Het heeft
ondanks zware oorlogsschade zijn oorspronkelijk Middeleeuws karakter behouden. Eigenaar
Thomas Walraven van Arkel was zo slim de Franse troepen 7000 gulden te betalen en goederen
en manschappen te leveren voor de bouw van fort Crévecoeur. Hij voorkwam hiermee dat zijn
kasteel werd verwoest. Iets verder liggen de fundamenten van het kasteel Hedel. Gebouwd in
1336. Vanuit dit kasteel werd tol geheven voor de schepen over de Maas. Iets waar ze in 's
Hertogenbosch niet zo blij mee waren. Er viel altijd wel wat te knokken of het kasteel nu Gelders
of Brabants moest zijn. Uiteindelijk werd die vete opgelost toen de Fransen het kasteel in 1794
verwoestten. Let tijdens deze wandeling door de mooie uiterwaarden op de vele weide en
watervogels. Op de bomen die met hun voeten in het water staan. Op de vissende witte reigers.
De Bommelerwaard is gemaakt door Maas en Waal!
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Vanaf de startplaats terug op de Molenstraat
Linksaf eerste weg Molendijk
Deze dijkweg 4,5 kilometer volgen tot voorbij Kasteel Well
Rechtsaf Dreef
Rechtsaf Heust
Bij verkeersweg rechtsaf richting Ammerzoden, fietspad
Rechtsaf schelpenpad tegenover Kras
Linksaf 1ste schelpenpad
Einde linksaf Klein Zand
Maakt bocht naar links, klinkerweg, daarna rechtsaf De Drecht, schutting
Rechtdoor over speelplaats
Rechtdoor langs houten paaltje en stukje verder tussen 2 betonnen paaltjes
Einde rechtsaf St. Clarastraat
Einde linksaf Ammerstraat
Rechtsaf van Millstraat
Einde linksaf Voorstraat
Rechtsaf op einde van pareerterrein, klinker
Linksaf op plein langs winkelpui
Pauzemogelijkheid op weekdagen bij bakkerij Jack de Wit 100m.
Op zondag (niet in juli-augustus) verder lopen voor pauze bij vv van Arckel
Voorrangsweg oversteken tussen Action en Apotheek doorlopen
Na bocht naar links rechtsaf tussen kerk en kasteel
Pauze voetbalkantine vv Jan van Arckel, (op zondag), na pauze:
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Rechtsaf Gaardenweg
2x rechtdoor Nieuwekade, einde linksaf fietspad Ammerzodenseweg
Linksaf Middelingenseweg
Rechtsaf Pr Willem Alexanderlaan
Op pleintje linksaanhouden pad langs beukenhaag
Komt uit bij kerkje van de gereformeerd genootschap
Rechtsaf voor het kerkje Kerkstraat, einde LA
Na 50 meter naar rechts oversteken, rechtdoor richting kerk
Pad links van kerk, einde rechts, linksaf (langs de gerestaureerde monumenten
van kasteel Hedel), rechtdoor, linksaf en daarna rechtsaf Kasteellaan
Einde rechtsaf, linksaf Muntmeesterstraat
Einde rechtsaf, Burgemeester J. Rozeboomstraat
Einde voorrangsweg oversteken en tegel fietspad linksaf
Rechtsaf Maasdijk
Op kruising linksaf naar parkeerplaats GELRE’S END
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