
ZOP-15 tocht                         Kasteel Doornenburgtocht 

Organisatie: Casper Seijn   

Mooie tocht door de uiterwaarden van de oude Rijn. Start in Zevenaar bij een oude steen-

oven. U wandelt langs de oude Martinuskerk in Oud-Zevenaar. De kerk is nog steeds een 

bedevaartplaats. U wandelt een stuk over het Processiepad, dat naar de kerk loopt. 

Vervolgens wandelt u door de uiterwaarden van de Oude Rijn en moet dan ook zelf aan het 

werk om een aftakking van de rivier over te komen met een trekpontje. Na een flink stuk 

over weidegronden, komt U bij een oud Rijngemaal. Daarna gaat U richting de pont naar 

Doornenburg. Pas op: op de pont naar Doornenburg en terug kunt u alleen met geld be-

talen en niet met pasjes. In Doornenburg bezoekt U het prachtige kasteel. Het is een van 

de grootste en best bewaarde kastelen van Nederland, met een uniek binnenplein. Op het 

binnenplein is horeca aanwezig met een leuk terras, waar U leuk kan zitten en van uw 

koffie kan genieten. Na Doornenburg gaat U weer terug over de pont en loopt via de 

Gelderse Waard polder  weer terug naar Zevenaar. Ook in deze uiterwaarden moet U via 

een ander trekpontje  aan de overkant van de rivier zien te komen. Na de uiterwaarden 

loopt U langs De Breuly, een meertje. Een zgn. wiel, ontstaan, na een overstroming . Van 

dat meertje gaan de wildste verhalen rond. Aan de rand van het meertje staat de geschie-

denis op een bord te lezen. Het bord staat aan de rand van het meer, als U bovenaan de 

dijk komt. Lees het maar eens. Het is een  mooi  verhaal uit het verleden. Als laatste loopt 

U over en langs een oud smalspoorlijntje van de steenoven, die gebruikt werd om de 

gewonnen klei naar de fabriek te vervoeren. 

Het is een mooie natuurtocht met bezoek aan een prachtig kasteel, maar ook een pittige 

tocht met 2 x een oversteek met trekpontje, veel paden door de uiterwaarden en klimmetjes 

over opstapjes. I.v.m. de terreinomstandigheden is het raadzaam deze tocht in droge 

omstandigheden te lopen. 

Belangrijk: Klein geld meenemen voor 2 maal passage pont.                                                                                                           

Parkeer Uw auto op kleine parkeerplaats links  t.o.v. de steenoven.                                      

NIET OP HET TERREIN VAN HET VAKANTIEPARK PARKEREN a.u.b.   
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