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Kasteel Hernen
asteel Hernen neemt je direct een 
grote stap terug in de tijd. De toren 
stamt nog uit de 14e eeuw. Het 

kasteel heeft een lange geschiedenis en was 
in handen van een aantal adellijke families. 
Kasteel Hernen is goed bewaard gebleven 
en beschikt als enige kasteel in Nederland 
over overdekte weergangen. In 2002 vonden 
archeologen vlak bij het kasteel de resten van 
veldovens uit de 14de eeuw. Hierin werden de 
stenen van het kasteel gebakken. Het kasteel 
ligt in een afwisselend en waterrijk buitenge-
bied met bossen en lanen, graslanden en oude 
rivierlopen. Actuele bezoekersinformatie over 
het museum vind je hier: 
hernen.glk.nl/plan-je-bezoek/
openingstijden-entree/

Beukenlanen, bos en
rivieren 

e wandeling rondom het kasteel 
is in het Land van Maas en Waal 
tussen Leur, Hernen en Bergharen. 

De route vormt een aaneenschakeling van 
kleine lussen. Waar vroeger rivier(takk)en van 
de Maas kronkelden, wandelen we nu in een 
licht glooiend landschap van kleine bosjes, 
bomenlanen en graslanden op oude rivierdui-
nen. In een gebied boordevol cultuurhistorie 
van landgoederen met kasteel, landhuis, 

boerderijen, beltmolen en kerken(paden). De 
route start bij het imposante Kasteel Hernen, 
een middeleeuwse burcht, vooral bekend van 
de televisieserie Floris. Achter het kasteel 
zijn veldovens gevonden waar in de 14e eeuw 
bakstenen werden gebakken voor de bouw 
van het slot. Op het eerste lusje lopen we over 
de beukenlanen van landgoed Hernen en 
tussen de velden langs water van de Leurse 
en Nieuwe Wetering richting Bergharen en 
terug naar het kasteel. In het dorp Hernen 
passeren we de neoromaanse kerk Sint Judo-
cus, beschermheilige van pelgrims, boeren, 
bakkers, zieken en het fruit. Aan de andere 
kant van de snelweg verrast het Hernense bos 
met een heideveld, groot ven en de Hernense 
korenmolen uit 1745 op een heuvel. De route 
vervolgt tussen de velden met zicht op het 
Hernense Meer, ontstaan door een rivierdoor-
braak, en langs zorgboerderij Meerenburgh 
naar het parkbos van de Heerlijkheid Leur. 
Dit parkbos is rotendeels in formele stijl aan-
gelegd in de 18de eeuw en in de loop van de 
19de eeuw uitgebreid in Engelse landschaps-
stijl, met slingerende lanen, boomgroepen en 
weidegronden. De Heerlijkheid is sinds 1748 
in particulier bezit. Na het passeren van Huis 
te Leur, een klassiek landhuis uit 1778 maken 
we via het kerkenpad een ommetje door het 
idyllische buurtschap Leur. Langs de middel-
eeuwse kerk met motte, een bakhuis met info-
centrum en boerderij ’t Hof. Op de terugweg 
lopen we over andere paden door het Leurse 
en Hernense bos terug naar het kasteel.

Nederland, land van  
kastelen en buitenplaatsen

Nederland telt ruim 600 kastelen, buitenplaatsen en 
landgoederen en dat is nog altijd een goed bewaard 

geheim. Deze typisch Nederlandse historische huizen 
en prachtige tuinen zijn veelal door 17e- en 18e-eeuwse 

kooplieden en adel bewoond. Ze vloeien voort uit 
dezelfde rijkdom en weelde die ook de wereldberoemde 
schilderijen van het Rijksmuseum in Amsterdam en het 

Mauritshuis in Den Haag hebben voortgebracht. 
Hoog tijd om deze weelderige kastelen en buitenplaatsen 

in de schijnwerpers te zetten. Ze vertellen samen het 
verhaal van indrukwekkende tuinen, historische interieurs 

met waardevolle collecties en beroemde bewoners. 
Een lofzang op het rijke buitenleven van Nederland 
door de eeuwen heen. Voor meer informatie over 

Nederlandse kastelen en buitenplaatsen:  

www.holland.com/kastelen
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Praktische informatie
et kasteel, in eigendom van Stichting 
Geldersch Landschap & Kasteelen, 
is opengesteld als museum. De eerste 

vermelding van de ‘heren van Hernen’ dateert 
uit 1247. Een eeuw later was de heerlijkheid 
in bezit van het geslacht Van Driel en van 
1406 tot 1646 van de familie Van Wijhe. 
Daarna kwam het door vererving in eigendom 
van diverse Zuid-Nederlandse families.
Laat je meenemen door het kasteel met als 
gids een ‘pratende’ lantaarn. De gids vertelt 
de bijzondere verhalen van het kasteel, gezien 
door de ogen van de kasteelheer zelf of – voor 
de kinderen - als een kleine muis. Wat komt 
er allemaal bij kijken als je een 16e eeuws 
kasteel wilt aanpassen aan de woonwensen 
van de eigen tijd?
Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, Hernen, 
hernen.glk.nl/

Duur wandeling
e route duurt met een gemiddeld 
wandeltempo 2 uur of 4 uur (8 of 16 
km). Omdat de route is opgebouwd 

uit twee lussen is het gemakkelijk kiezen tus-
sen de langere of de kortere variant. Waar de 
route de snelweg kruist kun je ervoor kiezen 
om de korte variant te doen. Lees hiervoor 

dan verder onder 9 bij*. Let op: de wandel-
route is grotendeels onbewegwijzerd en kan 
met bijgaande tekstbeschrijving en kaartbeeld 
gemakkelijk worden gelopen. 

Start- en eindpunt
arkeerterrein van Kasteel Hernen, 
Dorpsstraat 40 in Hernen. Hier kun 
je veilig en gratis de auto achterlaten.

Openbaar vervoer
ushalte Broekstraat, lijn 563 van/
naar station Wijchen, alleen maan-
dag t/m vrijdag. Check vertrektijden 

op www.ov9292.nl. 

Horeca onderweg
nackpoint Hills, Stompendijk 9, 6617 
KH Bergharen, 
hillsbergharen.nl/

Cafeesterij De Toekomst, Dorpsstraat 20 
Hernen, www.cafeesterijdetoekomst.nl/ 
Infocentrum Bakhuis, Van Balverenlaan 1b te 
Leur, www.glk.nl/landschappen-kastelen/
locatie/bezcentrum-land-van-de-heerlijkheden 
(beperkt open)
De Leurse Hof, Leurseweg 4, 6615 AJ Leur, 
deleursehof.nl/

H

D

P

B

S



Heerlijk overnachten 
in kasteelsfeer
Combineer de wandeling met een overnach-
ting in stijl en maak er een onvergetelijk 
verblijf in het Land van Maas en Waal van. 
Op 10 en 30 autominuten rijden vind je twee 
bijzondere overnachtingsplekken:

Slot Doddendael in Ewijk
Dit kleinschalige en sfeervolle kasteelhotel 
heeft fraaie tuinen en ligt op steenworp 
afstand van rivier de Waal. Een oase van rust 

midden in het Land van Maas en Waal. De 
locatie van Slot Doddendael leent zich perfect 
voor een fietstocht door dit uitgestreken 
gebied en de boom- en fruitgaarden.
Slot Doddendael, Binnenweg 2, Ewijk, 
www.doddendael.nl

Koetshuis van Kasteel Ammersoyen
Wil je in de ochtend wakker worden met 
een prachtig uitzicht op een middeleeuws 
kasteel en de Bommelerwaard? Logeer in de 
bed-en-breakfast in het Koetshuis van Kasteel 
Ammersoyen. De kamers zijn stijlvol ingericht 

en voorzien van royale bedden en ieder een 
eigen badkamer met een heerlijke douche.
Bed-en-breakfast Koetshuis Kasteel Ammersoyen, 
Kasteellaan 3, Ammerzoden, 
www.koetshuis-kasteel-ammersoyen.nl

Spannende kastelen
in Rivierenland
Niet alleen het prachtige landschap is karak-
teristiek voor het Land van Maas en Waal; 
er staan verschillende markante en stoere 
kastelen. Aanraders zijn behalve Kasteel 

Hernen de kasteelmusea van Slot Loevestein 
(bekend om de historische ontsnapping van 
Hugo de Groot) en Kasteel Ammersoyen. 
Verder herinneren Stadskasteel Zaltbommel, 
Kasteel Neerijnen, Kasteel Waardenburg en 
Kasteel Soelen aan een roemrijk verleden. 
Deze kastelen zijn niet te bezoeken. 
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerd in 
Beesd is een echte aanrader om een wande-
ling te maken, het restaurant of de winkel 
aldaar te bezoeken. Kijk voor de actuele infor-
matie over de kastelen in deze regio op:
www.rivierenland.nl/spannende-kastelen/
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4   Hier links aanhouden, een halfverhard 
pad aan de rechterkant van de Dorps-
straat langs de kerk aan je rechterhand. 
Op de driesprong bij de wegwijzer rechts 
aanhouden en direct daarna rechtsaf, 
Batavierenweg. Zijwegen negeren en recht-
door, verderop doodlopend. Aan het eind 
van de klinkers rechtdoor, een bospaadje. 
Direct meebuigen naar rechts en een paad-
je naar links negeren. Meebuigen naar 
rechts, omhoog en dan links aanhouden, 
op hoogte blijven. Een paadje naar rechts 
naar beneden negeren. Bij een Y-splitsing 
rechts aanhouden en kort daarna op 
de driesprong rechts aanhouden naar 
beneden. Bij het asfaltpad linksaf door 
de tunnel. Na de tunnel linksaf langs een 
houten afsluithek van Geldersch Land-
schap en een bordje ‘Landgoed Hernen’, 
een karrenspoor langs de bosrand. 

5   Op de kruising bij een bankje linksaf, een 
bospad. Meebuigen naar rechts. Een pad 
naar links negeren en steeds rechtdoor. 
Meebuigen naar rechts en ter hoogte van 
een boerderij aan je linkerhand loop je 
over een beukenlaan. Op de eerste krui-

sing linksaf. Je loopt over een heideveld 
met aan je rechterhand een ven. Daarna 
het bos weer in. Een pad schuin naar links 
(kwetsbaar gebied) negeren. Meebuigen 
naar rechts. Het pad volgen in de richting 
van de molen. Daar langs het witte afslui-
thek naar de weg. Op de asfaltweg linksaf. 
Deze weg met een bocht naar rechts blij-
ven volgen tussen de velden. Aan het eind 
linksaf. De weg volgen tot een driesprong 
bij de Meerenburgh. Hier rechts aanhou-
den richting Woezik en direct daarna op 
driesprong rechtdoor langs een houten 
afsluitboom en een bordje ‘Heerlijkheid 
Leur’.

6   Direct daarna op de driesprong links aan-
houden, een beukenlaan langs open veld 
aan je rechterhand. Na het open veld een 
pad naar rechts negeren en even daarna 
meebuigen naar rechts. Een pad schuin 
links van achteren negeren. Dan neem 
je het eerste brede bospad haaks linksaf. 
Je komt uit op een dubbele beukenlaan; 
hier links aanhouden. Doorlopen tot 
een metalen afsluithek. Direct daarna 
op de brede halfverharde weg rechtsaf 

Routebeschrijving wandeling

1   Op de parkeerplaats bij het kasteel 
neem je het onverharde paadje aan 
de rechterkant langs een heg aan je 
linkerhand. Langs de heg blijven lopen. 
Verderop licht omhoog langs de bosrand. 
Op een driesprong rechtdoor en direct 
daarna op een volgende driesprong ook 
rechtdoor. Je passeert een infopaneel over 
stenenbakkerijen aan je rechterhand en 
blijft het pad met bochten volgen. Op de 
driesprong aan de bosrand rechtsaf. Op 
de volgende driesprong ga je linksaf langs 
een bordje ‘honden aan de lijn’. Mee-
buigen naar rechts, dan een beukenlaan. 
Op de kruising bij een houten afsluit-
boom rechtdoor, een breder onverhard 
pad. Een pad naar rechts negeren en 
rechtdoor. Op de kruising rechtsaf langs 
een houten afsluitboom en een bordje 
‘Landgoed Hernen’, een breed grassig 
karrenspoor. Dit pad tussen de velden 
met bochten steeds blijven volgen. Je gaat 
een brug over en loopt langs een rietveld 
aan je linkerhand.

2   Bij de asfaltweg linksaf. Dan neem je het 
eerste bospad rechtsaf langs een houten 
afsluitboom en een bordje ‘Welkom op 
Bergharen’. Het paadje blijven volgen in 
en langs de bosrand. Verderop meebui-
gen naar rechts en even daarna een brug 
over. Direct na de brug op de kruising 
bij een picknickbank rechtsaf, een breed 
graspad langs water aan je linkerhand. 
Met het graspad meebuigen naar rechts, 
van het water af. Dan meebuigen naar 
links, door een klaphekje en het brede 
graspad vervolgen, nu langs een brede 
watergang aan je rechterhand. Opnieuw 
door een klaphekje en rechtdoor naar 
de asfaltweg en Snackpoint. Daar ga je 
rechtsaf de brug over. Nu neem je de 

eerste weg rechts, Schaarsestraat. Alweer 
snel de eerste klinkerweg linksaf langs 
een bord ‘Sportpark Schaarweide’, 
Sportlaantje. Je passeert hekken en bij de 
gebouwen rechts aanhouden over grind 
en over een tegelpad langs het terras. Na 
het gebouw vervolg je over de klinkerweg 
richting hekken. Deze klinkerweg met 
een bocht naar rechts volgen.

3   Aan het eind voor een boerderij rechtsaf, 
asfaltweg. Deze weg met bochten blijven 
volgen om een paardenranch heen. Waar 
het asfalt ophoudt, ga je rechtdoor langs 
hekken en direct daarna op de kruising 
met een breed graspad rechtdoor langs 
een roze picknickbank, een graspad langs 
een bordje ‘Opengesteld’ met aan je 
linkerhand de bosrand. Op een kruising 
schuin links oversteken naar een pad in 
de bosrand, bij een paal met rode kop 
en geel-rode markering. Meebuigen naar 
rechts en in die bocht een paadje naar 
rechts over het veld negeren, dus bosrand 
verder volgen. Meebuigen naar links, 
dan een bomenlaan. Je loopt het bos uit 
en vervolgt het pad tussen de velden. 
Aan het eind op een driesprong linksaf, 
verder tussen de velden. Nu neem je het 
eeste pad rechtsaf langs de bosrand aan 
je linkerhand. Je passeert een bankje. Dit 
paadje langs de bosrand blijven volgen. 
Een pad naar links negeren en even 
daarna op de kruising rechtdoor, een 
beukenlaan in de richting van het kasteel. 
Op de driesprong voor de muur rechtsaf. 
Rechts aanhouden en aan het eind op 
de driesprong rechtsaf. Meebuigen naar 
links langs het kasteel. Op een driesprong 
links aanhouden, een eikenlaantje verder 
langs het kasteel. Doorlopen tot je uit-
komt in de bocht van de asfaltweg bij de 
kerk. 



en direct daarna schuin linksaf langs een 
bordje ‘Opengesteld’, een bospaadje licht 
omhoog. Verderop langs de bosrand. Op 
de driesprong bij een huis meebuigen 
naar rechts langs een hek van gaas aan 
je linkerhand. Verderop weer het bos in. 
Een pad naar rechts negeren en rechtdoor. 
Nu neem je het volgende pad rechtsaf. 
Doorlopen tot de asfaltweg. 

7   Hier oversteken en rechtdoor, een dubbele 
beukenlaan langs een bordje ‘Heerlijkheid 
Leur’. Nu neem je het eerste pad linksaf. 
Paden naar rechts negeren. Verderop met 
een bocht naar rechts. Vlak voor het open 
veld neem je het pad rechtsaf. Bij een 
vijfsprong het meest linkse pad in. Je komt 
weer uit bij open veld. Hier ga je rechtsaf 
en kort daarna bij de hoek van het open 
veld rechtsaf langs de bosrand. Op een 
kruising linksaf, een paadje in de bosrand. 

Doorlopen tot een brede halfverharde 
weg. Hier ga je linksaf. Je passeert Huis te 
Leur aan je rechterhand. Bij de asfaltweg 
linksaf. Waar de weg naar rechts buigt, 
ga je links langs een houten afsluitboom, 
een bospaadje. Op een Y-splitsing rechts 
aanhouden. Je gaat een houten brug 
over. Het paadje volgen tot de asfaltweg 
en daar links aanhouden. Je passeert het 
bordje ‘Leur’ en loopt in de richting van 
de kerk. Langs de kerk en het infocentrum 
van Geldersch Landschap in het Bakhuis 
rechtdoor.

8   Op de splitsing bij De Leurse Hof om-
keren en terug naar de kerk. Tegenover 
het Bakhuis neem je het eerste bospad 
rechtsaf. Je komt uit op een tweebaans be-
tonpad. Hier even linksaf en direct daarna 
voor de boerderij schuin links aanhouden, 
een smal bospaadje. Je gaat verderop een 

planken brug zonder leuningen over en 
daarna op de driesprong rechtsaf. Langs 
een afsluitboom en op de asfaltweg rechts-
af. Nu neem je de eerste halfverharde 
weg rechtsaf opnieuw langs Huis te Leur. 
Daarna op de driesprong rechtdoor, een 
brede bosweg. Op een kruising linksaf. 
Nu neem je het eerste pad rechtsaf. Je 
loopt langs een open veld aan je linker-
hand. Je komt uit op een beukenlaan. 
Hier heel even naar links en direct schuin 
rechtsaf, een smal bospaadje. Op een 
driesprong met een pad naar rechts ga je 
rechtdoor. Op de volgende driesprong 
aan het eind rechtsaf in de richting van 
een houten afsluitboom en asfaltweg. 

9   Bij de weg ga je linksaf. Op Y-splitsing 
rechts aanhouden en direct daarna 
opnieuw rechts aanhouden, Meeren-
burg. Nu doorlopen tot huisnummer 8 

en daar rechtsaf, Molenhoek. Verderop 
meebuigen naar links in de richting van 
de molen. Je passeert de molen en gaat 
rechtdoor langs huisnummer 2. Even 
daarna, waar de weg naar links buigt, ga 
je rechtdoor langs een wit afsluithek, een 
brede bosweg. Paden naar rechts negeren 
en rechtdoor. Doorlopen tot de kruising 
bij een bankje en daar linksaf. Verderop 
langs de bosrand. Meebuigen naar rechts 
langs een wit afsluithek en bij de asfaltweg 
rechtsaf. Door de tunnel en rechtdoor. 
*Gaat over in klinkerweg, Tunnelpad. 
Zijwegen negeren en rechtdoor in de 
richting van de kerk. Gaat verder als 
Loffertweg. Ook op de driesprong met de 
Dorpsstraat rechtdoor. Na de kerk bij de 
fietswegwijzer de weg oversteken en terug 
naar het kasteel.



De mooiste kastelen en 
buitenplaatsen van Nederland
Kasteel Hernen maakt deel uit van de verhaallijn kastelen en buitenplaatsen, 
een selectie van de mooiste kastelen, landgoederen en kastelen van het land. 
Probeer ook een van de andere kasteelwandelingen of kasteelfietsrondjes:
zie www.holland.com/kastelen

h

Colofon
Een initiatief van: 

De route is ontwikkeld door:

Mede mogelijk gemaakt en/of gesteund door:

Beelden: Jan Bijl, Geldersch Landschap & Kasteelen, Slot Doddendael

Ontwerp: De Boer & Van Dorst, Typetank

Trage Tochten heeft de route met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De route 
maakt deel uit van een serie kasteelwandelroutes die in samenwerking met Geldersch 
Landschap & Kasteelen zijn vervaardigd voor een wandelgids. Indien de informatie 
onjuistheden blijkt te bevatten of wanneer er aanpassingen nodig zijn, kan de organisatie 
hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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