Bezienswaardigheden
1. U raakt in gesprek met een toerist die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen
de Bommelerwaard. Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar
toe gaan? U antwoord voor de gemeente Maasdriel:


kasteel ammerzoden



Alem, wandelen van het klompenpad



Alem:klompenpad en dakpannenmuseum



Ammerzoden



Ammerzoden,naar het kasteel



Bc de Grote Rivieren (3x)



Bezoek het Eiland Alem, de dijken, Kasteel Ammerzoden, de Maas.



Bezoekerscentrum heerewaarden historisch museum te hedel maas



Bommel is als stad mooier en interessanter voor een toerist. (1x)



Dakpannen musea in alem klompen pad lopen heerlijk rustig



Dakpannen museum in het kleine kerkje in de steeg



Dakpannenmuseum in Alem (2x)



De dijk in rossum en omstreken



De Hurnse Kil (3x)



De kil fort sint Andries



De uiterwaarden in Hurwenen



De uiterwaarden van de Maas bij Hedel



De uiterwaarden. Het klompen pad



De Zandmeren (3x)



Dijken rondom rossum en hurwenen (1x)



Fiets een van de routes over de dijken. Bezoek een kasteel. Neem een pontje



Fiets naar het stiltegebied in Hurwenen en pak een van de terrasjes aan de rivier .



Fietsen langs de Maas en de Waal, kasteel Ammersoyen (1x)



Fietsen langs Maas en Waal Kil van Hurwene (1x)



Fietsen richting Rossum en Zaltbommel. (3x)



Fietsend over de dijken met uitzicht op de maas. diverse café`s onderweg voor versnapering.



Fietsroutes




Ford St. Andries, zandmeren, fietsroute langs de waal, klompenpad Alem en klompenpad
Rossum/Hurwenen, klompenmuseum, dakpannenmuseum, kasteel ammerzoden, kleindierenpark hedel,
molen in kerkdriel en molen hurwenen, hurnsekil
Fort sint andries (1x)



Fort St Andries en dan via Waaldijk en Rossum naar Zaltbommel



Hedels museum



Het alemse klompenpad en het driels museum (1x)



Het kasteel in Ammerzoden.



Hurwenen en Rossum en het prachtige dijkgebied daartussen (2x)



Hurwenense kil klompenpad alem fietsen over de dijk bij Hoenzadriel (2x)



Kasteel Ammersoije, ruìne kerk Ammerzoden, Hedels historisch museum tochtje over de dijken



Kasteel ammersooyen (1x)



Kasteel Ammersooyen en Ruinekerk (1x)



Kasteel ammersoyen (2x)
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Kasteel Ammersoyen (5x)



Kasteel Ammersoyen Bezoekerscentrum De Grote Rivieren Het dorp Rossum (1x)



Kasteel Ammersoyen De zandmeren (1x)



Kasteel Ammersoyen, de dijken, fort Sint Andries



Kasteel Ammersoyen, Fort St. Andries (1x)



Kasteel ammerzoden



Kasteel Ammerzoden (3x)



Kasteel Ammerzoden aansluitend de ruïne (kerk)



Kasteel Ammerzoden- Loevestein - dijken - uiterwaarden



Kasteel Ammerzoden.



Kasteel Hedel, kasteel Ammerzoden



Kasteelammerzoden (1x)



Kil hurwenen



Klompenmaker Velddriel Molen Kerkdriel



Klompenmakerij, Boerengolf



Klompenpad, kasteel Ammerzoden,




Loop het klompenpad in Ammerzoden,je ziet dan de maas het kasteel Ammerzode en het Wells
kasteeltje en de omgeving.
Naar de terrasjes aan de Waal,



Oudheidskamer in Kerkdriel



Rossum en zaltbommel



Rossum: tochtje langs de Waal en de mooie Burchtstraat



Rossum. Schitterend dorp om doorheen te fietsen. (2x)



Sluis Sint Andries . De Zandmeren. Mgr.Zwijsenplein



Sluis st andries de zandmeren (1x)




Te veel om hier nu op te noemen, maasdriel heeft veel te bieden,oa aan natuur, recreatie,molens,
klompenpaden, fietsen, ford, kasteel, de kil, enz enz
Trip in Zaltbommel (3x)



VVV kantoor



Wandelen in Rossum en op de dijk langs de Waal.





Wat wij zelf met bezoek doen, een wandeling over de dijk. Mensen zijn altijd onder de indruk van het
rivierlandschap.
Wat zoek / wil je? Een kasteel, een natuur water om te zwemmen, fietsen en met een pond over de rivier
steken
Zaltbommel (2x)



Zandmeren (6x)



Zandmeren, centrum
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De toerist is niet alleen benieuwd wat er te doen is in de gemeente Maasdriel maar ook
naar de gemeente Zaltbommel. Hij stelt u nogmaals de vraag: Waar kan ik het beste naar
toe gaan? U antwoord voor de gemeente Zaltbommel:


Bankje op de Waalkade.



Beklimmen van de kerk (2x)



Bezoek Zaltbommel, prachtig stadje!



Binnenstad (2x)



Binnenstad / loevestein / dijken / ....zo veel.... (3x)



Binnenstad van Zaltbommel (galerieën, musea etc.)



Binnenstad zaltbommel (2x)



Binnenstad Zaltbommel



Binnenstad Zaltbommel of Slot Loevestein (3x)



Binnenstad zaltbommel struinen langs de waal slot loevestein (2x)



Breng een bezoekje aan de waaklade en het mooie centrum van Zaltbommel



Centrum



De binnen stad



De binnenstad is zowieso interessant !!




De binnenstad van Zaltbommel, langs de Waal op de dijken, de dorpjes achter Zaltbommel, fietsen,
Kasteel Loevesteyn.
De dijken volgen ,of het centrum van Zaltbommel bezoeken



De Hurnse Kil Slot Loevenstein De gehele maasoever (1x)



De plaats Zaltbommel (1x)



De poorterij (3x)




De prachtige binnenstad. Museum. St.Maartenskerk. De grachten met wandelroutes rondom de stad.
En...De tocht over de dijken langs de Waal. (2x)
De schitterende oude binnenstad van Zaltbommel (2x)



De stad zaltbommel bekijken



De stad Zaltbommel zelf



De stad zelf (2x)



Een fiets huren en lekker gaan fietsen (2x)



Excursie met een plaatselijke stadsgids (1x)



Fietsen (idem), centrum Zaltbommel (1x)



Fietsen over de dijken, binnenstad met oude panden en gootspoken, slot Loevestein. (3x)



Fietsen over de dijken... (2x)



Fietstocht



Ga de gootspoken bekijken (1x)



Ga naar het gemeentehuis of naar het VV Kantoor. (2x)



Ga naar trip voor info, maar b.v sint maarten kerk, stadskasteel, mikwe, en prachtige wandeling met
uitleg in de binnenstad met gootspoken, wandeling over de stadswallen enz enz
Gootspoken binbenstad





Het stadje Zaltbommel is mooi om te wandellen een terrasje pikken lekker eten en de waalkade met
mooi uitzicht.
Het stadje zelf



Kasteel loevestein, kasteel ammerzoden. Het eiland. Mooie omgeving om te fietsen (2x)



Klompen pad lopen in alem



Langs de Waal en het stadje



Loevenstein (1x)
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Loevestein, St. Maartenskerk, Maarten van Rossum Huis, het Mikwe, de Markt, stadswandeling onder
leiding van een gids. (1x)
Loop rond in de mooie binnenstad met een gids



Lopen langs de waal



Maarten van Rossum musea Lekker winkelen in oud vestegings stdje



Maarten van Rossum museum (2x)



Maarten van Rossum museum de gootspoken route (1x)



Maartenskerk, Museum, Waaluitzicht, Binnenstad. (3x)



Markt, de Waal (2x)



Marten van Rossummuseum en de bommelse toren



Mooie stad. (1x)



Naar het centrum van Zaltbommel, kerk, tuin, winkels



Naar het centrun de kerk (1x)



Oude binnenstad (1x)



Parken - oude binnenstad



Rond wandeling Zaltbommel (1x)



Rondleiding in de stad + museum



Sint maartenskerk, oude stadskern, lunchen bij de Roos.



Sint Maartenskerk, TRIP (rondwandeling Zaltbommel)



Slot loevenstein



Slot Loevenstein, kasteeltuinen Zaltbommel, tochtje over de dijken



Slot loevenstijn (1x)



Slot Loevesteijn (2x)



Slot Loevestein Centrum Zaltbommel (1x)



Slot Loevestijn (2x)



Speeltuin nederhemert zuid (2x)



St maarten huis st maarten en de markt (3x)



St maartenskerk stadswandeling



St. Maarten en stadskasteel (3x)



St. Maartenkerk Maarten van rossemmuseum Waal Markt (2x)



St. Maartenskerk`, Stadskasteel, Wallen, Markt, te veel om op te noemen (2x)



Stadkasteel. St.Maarten (1x)



Stadscentrum Zaltbommel, eiland Nederhemert, Loevestein, de dijken



Stadskasteel, St.Maartenskerk en stadswandeling



Stadswandeling door Zaltbommel (1x)



TRIP (3x)



Trip in Zaltbommel (3x)



Trip Zaltbommel



Voor de natuur naar rossum



Vvv



VVV kantoor



VVV Zaltbommel Stadswandeling



Waal boulevaar



Waalkade



Waalkade bij zaltbommel



Waalkade, slot loevenstijn, Batterij Poederoijen en Brakel, gootspoken, sint maartenskerk, Trip
Zaltbommel,

3



Wandelen door het centrum (1x)



Wandeling van AH tot Virieusingel



Zaltbommel



Zaltbommel zelf. De binnenstad



Zaltbommelse vesting (3x)
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