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 D u i v e n P a d  B u i t e n r o u t e  D u i v e n P a d  (20 km. lengte) 

  Wandelroute                                                   
 in gemeente Duiven 

 

 

Buitenroute                                          
Je kunt op elk moment vanuit de 

buitenroute aansluiten op de basis-

route en andersom.  

Hotel vd Valk (13), Zusterpad 

Groessen (14), De Beerenclaauw 

(15), Boerderij Klein Rijswijk (16), 

Molen ‘De Welvaart’ (17), R.K. St. 

Andreaskerk en pastorie Groes-

sen (18), De Stokhorst (19), De 

Groene Schuur (20), Kerkepad 

(21), Havezate Rijswijk (22),          

Jezuïtenwaai (23), Wellinghoeve** 

& mammoet (24), natuurgebied 

Kandia & Loowaard (25), De Waai 

van Bosman & Huize Vossendel

(26), Havezate Loowaerd (27*), 

Oesterzwammenkwekerij Middel-

waard (28), Zaal Berentsen (29*), 

St. Antoniusabt Loo (30), Looveld 

(31), Horsterpark (32), BD Boer-

derij De Horsterhof (33*), Natuur-

ontwikkeling De Eng (34).  

* Van deze locaties zijn filmclips 

gemaakt.  Daarnaast is van Slager 

Theo Scholten uit Groessen een 

filmclip gemaakt.                             

** Start Klompenpaden   

  

 



 

B a s i s r o u t e  D u i v e n P a d   (5,5 km. lengte) 

heeft voor wandelaars van het 

DuivenPad koffie/thee en een 

lekkernij voor € 2,00. 

 

Basisroute  LA = linksaf, RA = rechtsaf,                                                                   

Start: Remigiusplein (1). Loop langs kerk en ga RA 

langs de Lidl. Steek Kastanjelaan over bij Remigius-

school. Volg wandel-/ fietspad door Patersbosje (2). 

Einde pad LA op Kastanjelaan richting Q8. Steek 

rotonde over naar Looierstraat. Bij huisnr. 23 LA en 

gelijk weer RA richting park Nieuweling (3). Over 

brug rechtdoor. 20 m voor hek RA over brug. RA 

voor tennisbanen. Links of rechts om voetbalkooi 

naar scouting en Duko. Voorbij Duko gelijk LA over 

gras naar pad langs water. Op schouwpad links 

aanhouden. Bij brug RA. In bocht RA voetpad op, 

langs water en kabelbaan. Steek Vergertlaan over. 

Ga RA en direct LA over gras langs water. Steek 

fietspad over en ga verder langs water. Na bocht 

naar rechts LA over brug met gedicht. LA door Kijk– 

en doeroute (4*). Over brug RA schelpenpad op.  

Blijf links langs water lopen, bij bruggetjes recht-

door (Huize Welleveld (5) ligt links). Steek weg over 

Boschstraat in naar Gemünden am Mainpark (6). 

Voetpad volgen langs water en rechts aanhouden. 

Steek over naar Rubensstraat. Bij huisnr. 39 pad in. 

Voorbijstraat naar links volgen. Aan eind op voet-

pad links langs Thuvine. Bij splitsing voetpad LA. Bij 

zebrapad Rijksweg oversteken (de Terpen 7). Op 

fietspad RA (8*). LA Ploenstraat in, langs boerderij 

de Ploen en Havezate Magerhorst (9) en de 

Calvariegroep.  Aansluitmogelijkheid vanuit Hotel 

Van der Valk (13). Volg Woerdstraat/Lombokstraat 

tot Rijksweg 62 (10*). Steek over en ga RA. Na 

Rijksweg 52 (11) zebrapad over. Volg Rijksweg  (‘t 

Raedthuys en voormalige pastorie (12). Loop om 

pastorie en beëindig de wandeling bij Café Bij de 

Buren. Voor rolstoelen en wandelwagens zijn op drie 

plekken alternatieve routes uitgezet, gemarkeerd met 

een A en op de kaart met een blauwe lijn. 


