NS-wandeling Land van Ravenstein
(rondwandeling) station Ravenstein 16 km
Inleiding
Wandelnet heeft in samenwerking met de Nederlandse
Spoorwegen een serie wandelingen van station naar
station samengesteld. Deze NS-wandelingen volgen
meestal een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) of
Streekpad, maar deze route volgt het wandelnetwerk
in Brabant.
Vanaf station Ravenstein wandel je door open,
landelijk gebied via het dorpje Deursen-Dennenburg
richting de Maas. Je volgt smalle, stille asfaltweggetjes
en groene graspaden. Vanaf het dorpje Dieden struin
je door de uiterwaarden langs de Maas, waarlangs je
weer terugloopt naar het oude stadje Ravenstein.
Let op: het traject tussen knooppunt 12-20 is van 1 juli
tot 30 september afgesloten, vanwege een stier in de
uiterwaarden (bij de koeien). Natuurmonumenten
plaatst een infobordje bij de ingangen. Volg dan én bij
hoogwater de Maasdijk langs Demen en Neerlangel.
Tip: steek 's zomers met het pontje de Maas over en
bezoek het middeleeuwse stadje Batenburg.
De rondwandeling is bijna 16 km lang. Inkorten is
mogelijk tot 9 km door bij Deursen-Dennenburg het
westelijk deel van de route over te slaan. Honden zijn
aangelijnd toegestaan. Draag in regenachtige periodes
waterdicht schoeisel. Veel wandelplezier!

Aan het eind, in Ravenstein:
• Restaurant Het Veerhuis (Maasdijk 33), di t/m vr
van 11-22 uur, za vanaf 12 uur, zo vanaf 10 uur,
ma gesloten; www.veerhuisravenstein.nl.
• Stadsherberg De Keurvorst, (Marktstraat 14), ma
vanaf 12 uur, di-wo vanaf 17 uur, do-vr vanaf 10
uur, za-zo vanaf 10.30 uur; www.keurvorst.nl.
• Donato's gewoon bijzonder, (Nieuwstraat 26-b),
winkel en restaurant, ma t/m za open vanaf 9 uur,
zo gesloten; www.donatos.nl.

Heen- en terugreis
Station Ravenstein ligt aan de lijn 's-HertogenboschNijmegen. Er vertrekt vanaf Ravenstein 2x per uur een
trein naar 's-Hertogenbosch én naar Nijmegen. Actuele
vertrektijden: www.ns.nl/reisplanner.

Wandelnet
In ons land zijn circa 40 Lange-Afstand-Wandelpaden® (LAW's), in lengte variërend van 80 tot 725
km, beschreven en gemarkeerd. Alle activiteiten op het
gebied van LAW's in Nederland worden gecoördineerd
door Wandelnet. Naast het ontwikkelen en beheren
van LAW's behartigt Wandelnet de belangen van alle
recreatieve wandelaars op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Alle activiteiten worden ondersteund door
ruim 900 vrijwilligers, verspreid door het hele land.
Meer weten over de LAW's? www.wandelnet.nl.

Markering van de route
Deze route volgt het knooppuntennetwerk in Brabant.
Je wandelt van knooppunt naar knooppunt. Elk knooppunt heeft een nummer. Tussen de knooppunten in
wijzen kleine gele pijltjes op een groen vlakje de weg.
Markeringen staan op straatmeubilair, zoals een hek,
lantaarnpaal of op een routepaal. Door van het ene
knooppunt naar het volgende te lopen, kun je je eigen
wandelroute ontwerpen. Wij hebben dat voor jou al
gedaan; volg gewoon deze routebeschrijving. De
knooppunten onderweg geven extra houvast.
De markeringen worden onderhouden door Landschapbeheer Oss. Het wandelnetwerk van Brabant
staat op www.visitbrabant.nl/routes/wandelen.

Horeca
• Station Ravenstein: Bistro 't Spoortje, dagelijks
open vanaf 12 uur; www.spoortje-ravenstein.nl.
• Na 7,5 km in Megen: Koffie- en Theeterras De
Maasakker (Rulstraat 3, ca. 800 m vanaf kp30,
richting kp31-53), open 1 apr.-1 okt. vanaf 10 uur,
daarbuiten: zelfbedieningskoffie, toilet aanwezig;
www.campingdemaasakker.nl.
• In Demen (na 11 km): Theeschenkerij Tuinen van
Demen (Kleine Poelstraat 13), eind apr.-half sept.
do en zo van 11-17 uur, honden niet toegestaan,
entree €4,50 p.p.; www.detuinenindemen.nl. Of:
• De Drie Sterren (tegenover de veerstoep van voet/
fietsveer Batenburg), apr. t/m okt. wo t/m ma open
vanaf 9 uur, di gesloten, nov. t/m mrt. do t/m ma
open vanaf 9 uur, di en wo gesloten;
www.cafededriesterren.nl.
• In Batenburg: Uitbaeterij De Viersprong, (Grootestraat 44), ma, do-vr open vanaf 14 uur, za-zo
vanaf 12 uur; www.uitbaeterijdeviersprong.nl.

Meldpunt Routes
Markering weg? Blokkade op de route? Meld het ons:
www.meldpuntroutes.nl

Routebeschrijving
Verlaat het perron aan de achterzijde (vanaf
spoor 1), loop langs de fietsenstalling en ga
rechtdoor over een asfaltdijkje (Stationspad).
Ga bij kp41 linksaf. Een zijweg links negeren
en rechtdoor, De Rijt. Op driesprong (kp39)
rechtsaf, Kuiperstraat, een asfaltweg op
richting kp35. Drukke verkeersweg,
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Dorpenweg, oversteken en op de ventweg
linksaf (Laagstraat). Kerk, en oprit bij de kerk
(naar Kerkplein), aan rechterhand passeren.
Volgende straat rechtsaf, Ronde-straat. Einde
weg linksaf, Rondestraat vervolgen. Op
driesprong met doodlopende weg (links), dat is
na de kapel van H. Rochus, rechts
aanhouden. Doorlopen tot aan het eind van de
weg. Lees verder bij 'Hoofdroute' onderaan
deze kolom.

Tip: steek van mei t/m sept. met het pontje de
Maas over om en bezoek het middeleeuwse
stadje Batenburg. Neem het pontje ook weer
terug. Meer informatie over het pontje, zie
infoblokje 6.
Hoofdroute
Aan einde klinkerweg (kp35) linksaf richting
kp93, Hoogstraat, weer een klinkerweg op.
Op kruising (kp93) rechtsaf richting kp66, Osstraat. Passeer een bordje 'einde DeursenDennenburg'. Bij kp66 linksaf, Galgenstraat,
asfaltweg. Langs kp64 en rechtdoor.
Op kruising (kp39) linksaf richting kp63,
Langestraat. Ga met de bocht mee naar
rechts, passeer kp63 en loop rechtdoor. Na
circa 500 m, bij kp71, rechtsaf richting kp65.
(Als het pad tussen kp71 en kp65 te modderig
is: ga bij kp71 rechtdoor naar kp61. Hier
rechtsaf en op driesprong (kp 60) rechtsaf,
Ravensteinsedijk, langs kp 65. Zie
onderbroken lijn op kaart.)
Tweemaal door metalen klaphek en aan einde
pad via trap omhoog de dijk op. Bovenaan
(kp65) rechtsaf richting kp37, asfaltweg. Kp37
ligt op een splitsing bij de radiotoren.

1. Deursen-Dennenburg
Deursen is waarschijnlijk al heel vroeg bewoond
geweest. Bij archeologische opgravingen zijn urnen
gevonden uit de Romeinse tijd.
In de Elleboogstraat 2 ligt het klooster Soeterbeeck,
eeuwenlang bewoond door de zusters Augustinessen.
De oudste vleugel dateert van 1733. In 1906 is een
neogotische kapel aangebouwd. In 1954 is het
klooster uitgebreid met een wasserij, opgetrokken in
lichte, functionele stijl. De zusters verlieten het klooster
in 1997.
Aan Laagstraat 16 staat de uit 1877 stammende St.
Vincentiuskerk. De eenbeukige neogotische kerk wordt
gekenmerkt door een zeer merkwaardige toren.
Op Rondestraat 26 staat de St. Rochuskapel uit 1747
(open 1 mei-1 okt. van 9-18 uur).
Bij kp93 ligt recht voor je de 11de-eeuwse St.
Michaelskerk (rijksmonument, privébezit).

Direct na kp37 links aanhouden en graspad
omlaag volgen richting kp30. (Bij modder en in
regenachtige periodes: na kp37 rechtdoor dijk
volgen naar kp36. Passeer kp32 en kp33 en
lees verder onder infoblokje 2: Net voor het
dorpje ...).
Linksaf via een klaphekje de uiterwaarden in.
De grasstrook iets schuin naar rechts oversteken, weer door klaphekje en brugje over.
Graspad volgen met rietkraag en brede sloot
aan rechterhand.
Ga via een overstapje in het hek (!) naar de
dijk (kp30). (Voor een pauze bij De Maasakker
met koffie- en theeterras: hier linksaf richting
kp31-53 zie horeca. De campingeigenaar heeft
een alternatieve route door de uiterwaarden
naar kp33, zodat je niet dezelfde weg terug
hoeft te lopen.) Rechtsaf de asfaltweg op
(Maasackerstraat).
Aan het eind bij kp32 linksaf. Je passeert
kp33.

Inkorten route
Voor wie de route wil inkorten: aan het eind
van de klinkerweg (kp35) rechtsaf richting
kp94, een andere klinkerweg op, Hoogstraat.
Na huisnr. 1 linksaf de asfaltweg op, Vlamen
(kp94). Kp14 passeren en rechtdoor naar
kp15. Einde weg linksaf, Burg. Canersstraat.
Eerste weg rechtsaf. Je komt uit op de
Maasdijk bij kp13 * en gaat linksaf via een
voet/fietspad. Bij kp11 rechtsaf, richting Maas.
Bij kp12 rechtsaf door een klaphekje en de
Maasuiterwaarden in. Lees verder bij 'Vervolg
hoofdroute' onder infoblokje 6.
* Let op: ga bij hoogwater en van 1 juli tot 30
sept. (stier in uiterwaarden, aangegeven met
bordjes van Natuurmonumenten) bij kp13
rechtsaf over de Maasdijk. Doe dit ook als je
moeite hebt met wat hogere overstapjes. Volg
de dijk via kp16-18-74-20.
Lees vanaf kp20 verder bij 'Vervolg alle
varianten' onder infoblokje 7.

2. Kasteel Dieden
Even ten westen van Dieden, in een bocht van de
Maasdijk (nabij nr. 81), stond vroeger een kasteel.
Vanaf deze strategische plek kon de doorwaadbare
plaats in de Maas goed in het oog worden gehouden.
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Rond 1876 is het kasteel gesloopt, maar de grachten,
het bruggenhoofd en de veeschuur bleven bewaard,
evenals (een deel van) het koetshuis. Dat werd in
1984 ingrijpend verbouwd tot woonhuis.
Vanaf de Maasdijk kun je de fortgracht zien liggen.
Ook de boerderij waar de rentmeester woonde, staat
er nog steeds (nr. 80).

Demen'. De tuinen bestaan uit zestien verschillende
siertuinen met elk hun eigen kleur en sfeer. In de
moestuin staan veel bijzondere groetensoorten.
's Zomers (eind apr.-half sept.) zijn de tuinen te
bezichtigen op donderdag en zondag van 11-17 uur,
entree €4,50 p.p.. Honden zijn niet toegestaan. Er is
ook een theeschenkerij. www.detuinenindemen.nl

Bij kp33 rechtdoor richting kp34. Net voor het
dorpje Dieden (kp34) links aanhouden en het
voet/fietspad over de dijk volgen. Ga bij een
molen (kp90) ** scherp linksaf omlaag naar de
rivier de Maas en richting kp89. Lees verder bij
'Vervolg hoofdroute' (onder infoblokje 5).

5. Demen
Demen kent een paar monumentale gebouwen. Zo
komt de route langs de 19de-eeuwse Sint-Willibrorduskerk, ontworpen door de bekende architect Pierre
Cuypers. Hij ontwierp ook het Rijksmuseum en het
Centraal Station in Amsterdam. De Sint-Willibrordus
was een van de eerste neogotische kerken in deze
omgeving.
Het karnhuisje ertegenover is waarschijnlijk al
gebouwd voor 1826 en kent een achtkantige vorm.
De monumentale boerderij aan de Burg. Canersstraat
nr. 2 uit 1745 heeft nog steeds zijn oorspronkelijke
kozijnen en telt maar liefst 25 stokoude ruitjes in de
ramen van de voorgevel. Wie de boerderij wil zien,
gaat iets voorbij de kerk bij kp16 rechtsaf en meteen
daarna bij kp15 rechtdoor.

** Bij hoogwater (en ook als je moeite hebt met
wat hogere overstapjes) kun je vanaf kp90 de
alternatieve route volgen over de Maasdijk.
Lees verder bij ** Alternatieve route Maasdijk
(onder infoblokje 3 Dieden).
3. Dieden
Dieden is, zoals veel dorpjes aan de Maas, een
typisch lintdorp. Vroeger heette het dorp Dichden of
Diechden. 'Dich' betekent dijk, 'den' betekent bewoonde plaats. Dieden was dus een bewoonde plaats aan
de dijk. Langs die dijk staat een hele rij mooie oude
notenbomen, en de middeleeuwse Sint-Laurentiuskerk. In 1961 is het 13de-eeuwse schip ingestort. Maar
toren en schip zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw
gerestaureerd.
Dieden werd in 1810 samengevoegd met Demen en
Langel. Omdat de dorpjes te klein waren om zelfstandig te kunnen functioneren, gingen ze in 1923 op
in de gemeente Ravenstein. Sinds 2003 valt Ravenstein onder de gemeente Oss.

Vervolg hoofdroute
Volg het onverharde pad met een bocht naar
rechts richting de Maas. Bij kp89 rechtsaf,
richting kp12. Door een klaphekje de oever
van de rivier volgen. Na een hek met een
overstapje direct links aanhouden; loop over
een strook land met aan beide zijden water.
Via een klaphek kom je op een asfaltweggetje.
Ga hier rechtsaf (De aanlegsteiger van het
pontje naar Batenburg ligt links, zie 'Tip'
hieronder.)
Ga, voorbij een bocht naar rechts, linksaf door
een klaphekje (kp12) de uiterwaarden weer in
richting kp20.***

** Alternatieve route Maasdijk
Vervolg bij hoogwater de route over de dijk via
kp90- 91-92-10-11-13-16-18-74-20.
De route spreekt voor zich: blijf de Maasdijk
volgen en loop langs de dorpen Demen en
Neerlangel. Pak bij kp20 de route weer op,
lees verder bij 'Vervolg alle varianten' (onder
infoblokje 7).
Tip: van mei t/m sept. kun je (bij kp11 linksaf)
met het pontje de Maas oversteken om het
middeleeuwse stadje Batenburg te bezoeken
(en weer terug met het pontje). Voor meer
informatie over het pontje, zie infoblokje 6.

Tip: van mei t/m sept. kun je met het pontje de Maas
oversteken om het middeleeuwse stadje Batenburg te
bezoeken (en weer terug met het pontje). Voor meer
informatie over het pontje, zie infoblokje 6.
*** Let op: ga bij hoogwater en van 1 juli tot 30 sept.
(stier in de uiterwaarden, met infobordjes van
Natuurmonumenten aangegeven) niet door het
klaphekje, maar rechtdoor over het asfaltweggetje
naar kp11. Daar linksaf en de Maasdijk volgen via
kp13-16-18-74-20. Lees verder bij 'Vervolg alle
varianten' (onder infoblokje 7).

4. Tuinen van Demen
Als je over de Maasdijk wandelt, kom je even voor
Demen, aan de voet van de dijk, langs de 'Tuinen van
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6. Veer naar Batenburg
Het voet- en fietsveer brengt je van Demen naar het
middeleeuwse stadje Batenburg en de ruïne van Slot
Batenburg. Door de eeuwen heen is het vele malen
belegerd, verwoest en opgeknapt. Nadat de Fransen
het kasteel in 1794 in brand staken, keek niemand er
meer naar om. Tegenwoordig is de ruïne van het slot
eigendom van Stichting Geldersch Landschap &
Kasteelen (een bezoek met gids is elke tweede
zondag mogelijk van april t/m okt., € 4 p.p.; informatie
via 0487-541780).
Het pontje naar Batenburg vaart van 10-17.30 uur, van
mei tot half juni op za en zo, van half juni tot half sept.
dagelijks, en van half sept. tot eind sept. weer alleen
za en zo (€ 1 p.p. per overtocht). Actuele vaartijden:
www.uiterwaarde.nl/pontjes/maas/batenburg-demen

Vervolg alle varianten
Loop vanaf kp20 zo veel mogelijk over de
voetpaden aan de linkerzijde van de weg.
Kp75 passeren en steeds rechtdoor. Ga bij
kp76 rechtsaf richting kp72. Volg de trap
omlaag (langs voormalig café D'n Dijk) de dijk
af. Asfaltweg volgen langs parkeerplaats en
meebuigen naar rechts (Bleek). Einde weg
linksaf. Volg de bochtige weg richting molen
(Walstraat); zijweg links naar parkeerplaats
negeren. Op een kruising rechtsaf (Landpoortstraat).
Aan het einde linksaf en direct rechtsaf, Marktstraat. Na de kerk linksaf, St. Luciastraat,
kp72. Ga richting kp73 door de poort. Einde
weg (kp73) linksaf. Op het fietspad rechtdoor
richting kp68. Bruggetje over, Pollekespad, en
aan het eind linksaf, 't Laantje. Op kruising
(kp68) rechtsaf (Stationssingel) richting kp43.
Na een kleine km ben je terug bij station
Ravenstein.

Vervolg hoofdroute
Na het klaphekje loop je weer door de uiterwaarden met de rivier aan je linkerhand. Ga
twee keer via een overstapje naar een volgend
weiland. Na het tweede overstapje, vóór het
water, rechts aanhouden richting dijk en het
prikkeldraadhekje aan de rechterhand houden.

8. Ravenstein
Ravenstein dankt zijn ontstaan aan Walraven van
Valkenburg, leenman van de hertog van Brabant. Hij
liet een kasteel bouwen aan de oever van de Maas om
tol te kunnen heffen op de schepen die langs voeren.
Rondom het kasteel ontstond een nederzetting.
Ravenstein kreeg in 1380 stadsrechten en werd
versterkt met wallen, muren en grachten.
Het kleine stadje ademt nog altijd de sfeer van
vroeger. Al wandelend zie je een veelheid aan
monumenten: twee kerken, veel schilderachtige
huizen, molen 'de Nijverheid' en enkele restanten van
de vestingwerken, waar de kanonnen nog staan
opgesteld.

7. Neerlangel
Vroeger bestond het dorp Langel uit twee delen:
Overlangel en Nederlangel. Het laatste werd later
verbasterd tot Neerlangel. De spitse toren in het dorpje
is de oudste kerktoren van Brabant. Het kerkje, gewijd
aan Johannes de Doper, dateert uit de 10de of 11de
eeuw. Nadat het schip in 1869 werd afgebroken,
bouwde men op de oude fundamenten het huidige
neogotische kerkje, dat gekenmerkt wordt door haar
eenvoud van architectuur en interieur. Er worden geen
reguliere erediensten meer gehouden, maar het is het
hele jaar door open, van 10 tot 18 uur, als plaats voor
rust en gebed. Hiervoor kent het kerkje vele vaste
bezoekers uit Neerlangel en wijde omgeving. Ook
komen er toeristen uit heel Nederland en zelfs van ver
daarbuiten. Door het jaar heen zijn er een viertal,
jaarlijks, terugkerende vieringen.

Deel je ervaringen
en schrijf een review:
www.wandelnet.nl/wandelroute/669/Land-vanRavenstein/review

Alle gegevens in deze beschrijving en op de routekaart gelden onder
voorbehoud van wijzigingen en eventuele drukfouten. De route en de
beschrijving van deze NS-wandeling werden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Wandelnet en NS aanvaarden echter geen
verantwoordelijkheid voor schade die wandelaars op enigerlei wijze
zouden kunnen ondervinden door gebruik te maken van deze
routebeschrijving en/of kaart of door het wandelen van de route. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, publicatie op internet of op
welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Wandelnet.

Even voor de dijk links aanhouden, met de
bomenrij aan je linkerhand. Blijf zo veel
mogelijk langs het water lopen (dus niet pal
langs de dijk).
Aan het eind links aanhouden, richting
spoorbrug. Bij de spoorbrug rechtsaf door het
klaphekje. Loop onder het spoor-viaduct door
en ga direct daarna rechtsaf over een smal
graspad, parallel aan de spoorlijn. Op de
asfaltweg (kp20) linksaf richting kp75.
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