
                                                                                  

                     Uitnodiging                        

“Tussen Maas en Waal-rit”. 

Zondag 14 augustus 2022 

Ontvangst van af 10.30 uur, start 11.30 uur 

Het startpunt en eindpunt is het inmiddels bekende restaurant SNTZL ofwel Het Oude Tramstation in 

Elshout. Het adres is Heusdenseweg 16, 5154 EK Elshout. 

Graag inschrijven voor 10 aug naar d.h.e@home.nl 

Van de rit is op aanvraag een GPX-bestand beschikbaar. Mail dit naar :d.h.e@home.nl 

De rit gaat door het stroomgebied van de Maas en de Waal en is uitgezet in bolletje/pijltje. 

Wij starten weer in Elshout en rijden dan richting Wijk en Aalburg waar we rijdend over de dijk al een 

mooi uitzicht hebben over de Maas, vervolgens rijden we door Well waar we aan de linkerzijde         

Slot Well of Huis van Malsen zien,                                                       

dit slot is helaas niet te bezichtigen omdat het privé bezit is. 

Via Ammerzoden en Hedel rijden we door de gemeente Maasdriel 

(Hoenzadriel, Velddriel en Kerkdriel) waarna we naar Alem rijden 

dit is tegenwoordig een schiereilandje. De oorzaak daarvan is het 

rechttrekken van de Maas.  

Daarna gaat de rit door Rossum, hier is door middel van de sluis van St Andries een verbinding tussen 

de Maas en de Waal gemaakt. Vanaf hier volgen we de Waal. Na het bord “Einde bebouwde kom van 

Rossum” ziet U links een hoogspanningsmast met daarin een groot aantal ooievaarsnesten die 

bewoond zijn. Op 12 december 2007 is de kabel door een Apache helikopter beschadigd, hierdoor 

zaten 30.000 huishoudens en 7000 bedrijven meer dan 2 dagen zonder elektriciteit. 

Als we door Hurwenen zijn gereden, dan komen we weer bij de Waal en daar kunt U als U dat wil na 

een korte wandeling (5 tot 10 minuten) een uitkijktoren beklimmen, van waaruit U een mooi uitzicht 

hebt over de Waal. En in de verte ziet U Zaltbommel liggen. 

Na een korte route door Zaltbommel vervolgen we de route weer langs de Maas. In Brakel zien we 

Huis Brakel. 

Vanaf hier rijden we weer richting Maas, waar we bij Poederoijen nog een stukje langs de Afgedamde  

Maas rijden. Van hieruit rijden we naar Ammerzoden waar U bij Kasteel Ammersoyen nog een leuke    

fotostop kunt maken. Ook is het mogelijk om het kasteel te bezoeken.  

Vervolgens rijden we via Crèvecoeur, waar nog de restanten staan van 

een fort (niet te zien helaas) en de Bossche Kastelen (nieuwbouw) via 

Bokhoeven terug naar Elshout. 

 

 

Tot 14 augustus! 

Emiel Gommers en Hans van Wanrooij 


