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Maas, Landgoed De Zomp en Molenhoek
Voor de liefhebbers van het rivierenlandschap een mooie wandeling in het Rijk van
Nijmegen tussen Nederasselt en Overasselt langs de Maas. We starten in Nederasselt bij
de monumentale katholieke kerk Antonius Abt en komen al snel langs de bakstenen
hervormde kerk, een rijksmonument. We lopen naar de Maas, waar we zicht hebben op
de sluis en de imposante brug over de rivier naar Grave. Daarna wordt het ruim vier
kilometer lang struinen langs de rivier. Bijzonder aan dit traject langs de Maas is dat het
water aan weerszijden is omzoomd door prachtige bomen. In de buurt van Overasselt
hebben we steeds zicht op de standerdmolen Zeldenrust en de torenspits van de kerk.
We komen door een klein landgoedje De Zomp en schampen aan de rand van
Overasselt. We struinen over gras onderlangs de Waalbandijk. De route vervolgt over
enkele betonpaden door het boerenland in de uiterwaarden. Het is absoluut de moeite
waard om het heen-en-weertje naar Kroonwerk De Coehoorn te maken, restant van een
fort uit de Zuiderwaterlinie, aangelegd door Menno van Coehoorn om de vestingstad
Grave aan de overkant van de Maas te verdedigen. Op het laatste deel van de wandeling
lopen we nog even langs een fraaie waterplas, het Molenwiel, met uitzicht op de mooie
Maasmolen, ook een standerdmolen
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Routebeschrijving
1. Met je gezicht naar de kerk ga je linksaf. #Met de weg meebuigen naar links, dan
Hollestraat. Nu de eerste weg rechts, Klokstraatje. Je passeert een kerk aan je
rechterhand. Op een driesprong rechtsaf over de dijk. Kort daarna op driesprong linksaf,
Sluisweg. Met de bocht mee naar rechts en even daarna de eerste asfaltweg naar links.
Op een volgende driesprong bij knooppunt 24 van het wandelnetwerk linksaf.
2. Bij knooppunt 25 op een splitsing met een halfverhard pad ga je rechtdoor door of
langs metalen hekjes, een breed karrenspoor. Het gaat verder als graspad in de richting
van een bord 'passantenhaven'. Hier ga je weer door een metalen hekje en struin je
verder langs de Maas. Je kunt direct langs de rivier blijven open of wat verder van het
water af door de brede grasstroken. Je komt enkele overstapjes tegen over hekken van
prikkeldraad. Dan kom je bij een metalen hekje. Twee houten planken over en opnieuw
door een metalen klaphekje en het struinpad langs de Maas vervolgen. Doorlopen tot je
uitkomt bij knooppunt 09 en metalen hekken.
3. Het asfalt oversteken en rechtdoor langs een bordje 'Begrazingsgebied', grasstrook
langs de Maas vervolgen. Je loopt door tot even voor de hoogspanningsleiding. Daar ga
je links door een opening tussen het prikkeldraad en je houdt schuin links aan naar
metalen hekken. Hierlangs of overheen en naar de dijk toelopen. Even de dijk volgen en
alweer snel bij knooppunt 10 rechtsaf langs bankjes. Je passeert een klaphekje en een
bordje 'Opengesteld' en je volgt een halfverhard pad door landgoed De Zomp. Je gaat
een lange houten brug over en daarna het pad met een bocht naar links vervolgen. Je
loopt langs een dierenweitje en passeert diverse beelden. Vlak voor houten hekken neem
je een smal paadje naar links. Je komt uit op de toegangsweg naar het landgoed en hier
ga je rechts. Direct daarna linksaf. Waar deze weg met een bocht naar rechts draait ga je
linksaf, Oude Kleefse Baan, klinkerweg richting Zeldenrust.
4. Op de kruising linksaf, Tempelstraat. Je hebt zicht op de molen Zeldenrust aan je
rechterhand. Bij de Maasbandijk en knooppunt 08 ga je rechtsaf. (Voor bezoek aan de
Veldschuur hier even naar links.) Hier loop je ca. 2 km lang aan de linkerkant van de dijk
onderlangs over gras. Uiteindelijk kom je dan bij een pad van brede betonplaten en daar
ga je links. (Op de Waalbandijk kom je na paal 091 van het waterschap bij een kruising
en bij knooppunt 04. Daar ga je schuin links naar beneden en volg je het pad van
betonplaten.) Na ruim 1 km kom je bij een driesprong.
5. Hier ga je rechtdoor voor het heen-en-weertje naar Kroonwerk De Coehoorn. Bij
knooppunt 26 neem je het eerste halfverharde pad naar links richting Kroonwerk. Aan het
eind rechtsaf, Schansstraatje. Aan je rechterhand zie je de contouren van de voormalige
schans aan de vorm van de hoge meidoornhagen. Je loopt door tot de picknickbank en
daar keer je om. Je loopt dezelfde weg terug. Dus de eerste weg linksaf. Aan het eind bij
knooppunt 26 rechts, betonplaten en even daarna op de driesprong linksaf, pad van
betonplaten. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt bij de Waalbandijk bij knooppunt 83.

6. Hier ga je linksaf. Je passeert een bankje aan je rechterhand en een blauwe zuil. Kort
daarna ga je rechtsaf en via een stenen trap van de dijk af. Grasstrook oversteken, door
een metalen klaphekje en een smal voetpaadje volgen langs een plas aan je rechterhand
en zicht op de Maasmolen. Dit paadje verderop even naar links en direct weer naar
rechts langs het water blijven volgen. Doorlopen tot je uitkomt bij een asfaltweg. Hier
linksaf over de fietsstrook. Je loopt Nederasselt binnen. Je passeert de bushalte
Kuilstraat en gaat daarna linksaf, *Kuilstraat. Op driesprong rechtsaf en deze weg blijven
volgen. Je passeert aan je rechterhand een cafetaria en je komt weer uit bij de kerk van
Nederasselt. (Voor busreizigers hier linksaf en vervolgen onder 1 bij #.)
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Katholieke Kerk Antonius Abt, Kerklaantje 8, 6612 BB in Nederasselt
Openbaar vervoer
Bushalte Kuilstraat, lijn 9 van en naar station Nijmegen. Kom je met de bus uit Nijmegen,
loop dan de Kuilstraat in en lees verder onder 6 bij *.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Overasselt, De Veldschuur, http://gaia-ouranos.nl/wp/
Nederasselt, cafetaria Het Neertje, https://www.cafetarianeertje-nederasselt.nl/
Percentage verhard-onverhard
30%-70%. De verharde paden van betonplaten door het boerenland zijn alleen voor
fietsers en wandelaars, daarnaast ook grasstroken. Wie het gras onderlangs de bandijk
te ruig vindt, kan natuurlijk ook bovenop de dijk lopen, maar dan neemt het
asfaltpercentage wel toe.
Honden
Toegang voor honden langs de Maas tussen Nederasselt en Overasselt is verboden.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-nederasselt/17756/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

