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Kuierroute Lierdal Vereniging Bos en Kuil 

 

        
Begrenzing tussengebied Malden-Molenhoek ca 150 ha.         Wandelroute. 

 
 

Wat u kunt verwachten 
Een wandeling door het gevarieerde landschap van het noordelijk Lierdal, strategisch gelegen tussen 
hoogwaardige natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.  
  

Start en duur 
U start bij Hotel De Molenhoek aan de Rijksweg 1 in Molenhoek. U kunt daar parkeren of uw fiets stallen. De 
wandeling eindigt daar ook en kan dus in beide richtingen worden gelopen. De gehele route is zo’n 4,5 kilometer 
lang; natuurlijk kunt u ook een deel ervan volgen. Op het terras of in het restaurant van Hotel De Molenhoek 
kunt u wat gebruiken. 
 

Toegankelijkheid 
De kuierroute voert u over paden en wegen die ook met een rolstoel begaanbaar zijn. Uitzondering hierop zijn: 

• De toegang tot de boomgaard aan de Lierseweg te Malden via het Eerste Liersedwarspad.  
U kunt met een rolstoel de boomgaard wel in via het terrein van rijvereniging VCM.  

• Het Vuurvogeldwarspad van en naar het insectenhotel van de Regenboogschool.  

• De route door het dassencompensatiegebied Sluisweg. U kunt dit gebied links laten liggen en de 
Oosterkanaaldijk en daarna de Molenstraat volgen. Vanaf de dijk heeft u goed zicht op het 
compensatiegebied. Bij het oorlogsmonument op de hoek van Hoogenhofseweg volgt u de route verder 
naar het eindpunt.  
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Wanneer u met uw rug naar de ingang (naast het restaurant) van Hotel De Molenhoek staat, loopt u schuin 
rechtsaf via de Kuilseweg langs de huizen tot aan de brede Ringbaan. Steek hier voorzichtig over naar het 
vervolg van de Kuilseweg door het groene gebied. 
 

Start bij Hotel De Molenhoek. 

 

Kuilseweg, Maas-Waal-pad. 

 

Links langs de Kuilseweg een vlechtheg. 

 

Voorjaarsbloemen langs de Ringbaan. 

 

De koeien van boer Roording (boerderij rechts). 

 

Rechts de Kuilse Fruitgaard. 

 

Even verder heeft u uitzicht op De Kuil rechts. Dit overblijfsel van een zandafgraving wordt nu ontwikkeld als 
landgoed De Lage Lier. Het zand was afgespoeld van de stuwwal. Bij het uitzichtpunt staat een bord met 
interessante informatie over de Kuilseweg en hoe het er hier voor de afgraving uitzag. 

 

Langs de rand van De Kuil loopt de grens tussen Gelderland (waar u staat) en Limburg (waar u op uitkijkt). 
De provinciegrens ligt hier sinds de 12e eeuw, langs de zuidrand van Heumensoord afbuigend naar het 
zuiden langs de Kuilseweg. Vroeger fungeerde een ondoordringbare boswal van de Maas naar de Rijn als 
grensafscheiding. Delen van deze wal zijn nog terug te vinden of worden hersteld, onder andere langs de 
grens ten zuiden van Heumensoord. 
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Rechts uitzicht op De Kuil. 

 

En even verderop buurtmoestuin De Kuilse Tuin.  

 
 

 

Aan uw linkerkant ziet u het open landschap  
van het Lierdal. Oorspronkelijk was dit een 
kampenlandschap met een onregelmatige, kleine 
verkavelingsstructuur. De kavels werden ge-
scheiden door heggen, die later met de uitvinding 
van het prikkeldraad verdwenen. Ook werden 
percelen samengevoegd. 
De droogte van de laatste jaren is goed zichtbaar. 

Verderop, langs het terrein van rijvereniging VCM, 
een vlechtheg, op de foto in winteraanzicht. 

 

Bij VCM fokt Stichting CAP therapiepaarden voor 
mensen met een beperking www.stichtingcap.nl 

 

Op het kruispunt bij 
VCM slaat u linksaf de 
Lierseweg op en na 
zo’n 100 meter linksaf 
naar het Eerste 
Liersedwars-pad. 
 

Na 50 meter gaat u rechts de erfgoedboomgaard in. 

 

In de informatiekast bij de ingang vindt u een 
overzicht van de soorten fruitbomen. 

http://www.stichtingcap.nl/
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De nog jonge plukboomgaard voor de buurt. 

 

Met valkenkast. 

Het landschap in dit deel van het 
Lierdal wordt onderhouden door 
vrijwilligers van Samen Doen. In 
2018 ontvingen zij hiervoor de 
Gouden Mispel van de 
Verenining Nederlands Cultuur-
landschap.  

Samen Doen organiseert in de 
boomgaard ook jaarlijks buren-
dag. www.lierdalhagen.nl  

 

  

Loop weer terug via het Eerste Liersedwarspad en 
sla aan het einde linksaf de Lierseweg op. 

U loopt langs heggen waarvan de takken in elkaar 
gebogen zijn. Zo onstaat een dichte heg waarin 
vogels en insecten goed kunnen schuilen.  

 

Mispels en kweeperen als 
overstaanders doorbreken de 
monotonie van een lange 
rechte heg. 
 
 
 
 
In het voorjaar bloeien de 
meidoorns in de heggen. 

 

http://www.lierdalhagen.nl/
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Aan de rechterkant van de weg, tussen de huizen, ziet u een monumentale walnotenboom. Hier stond vroeger 
de boerderij van de familie Raafs. Een van de dochters diende als jonge ongehuwde vrouw bij de 
notarisfamilie Hekking in Nijmegen. Henri Hekking bekleedde van 1927 tot 1957 zijn ambt aan de 
Oranjesingel 6 en woonde met zijn gezin aan de Huygensweg in Nijmegen-Oost. Aanvankelijk stond de 
notenboom in deze stadstuin, totdat hij te groot werd. Met vereende krachten werd de boom uit de tuin 
gehaald en naar alle waarschijnlijkheid op een groentekar naar de boerderij aan de Lierseweg 5 in Malden 
gebracht. Dit speelde zich begin jaren dertig van de vorige eeuw af. Als we ervan uitgaan dat de boom toen 
zo’n 5 tot 10 jaar oud was, zou deze nu tussen de 90 en 100 jaar moeten zijn.  

Met dank aan: Nico Smulders, schoonzoon van de dochter Raafs 

De oude walnotenboom die in de jaren dertig vanuit 
Nijmegen naar Malden werd gebracht. 

 

Loop even verderop bij het informatiebord het 
Vuurvogeldwarspad in. 

 

 
Paarden van VCM. www.vcm-malden.nl 

 

Koeien van Stan Bruijsten, als u boft met kalfje. 
www.kwaliteitsrundvlees.nl 

 

 
Maretak in een sierappel aan uw linkerhand. 

 

In de wei groeien soms ledersterren die wel 20 cm 
groot kunnen worden. 

 

http://www.vcm-malden.nl/
http://www.kwaliteitsrundvlees.nl/
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Kersenbloesem. 

 

Insectenhotel aan het einde van het pad. 

 

Loop terug naar de Lierseweg 
en sla linksaf. Aan de 
linkerkant ligt een greppel met 
heg en in de zomer een 
bloemrijke rand. 

Steek de Rijksweg voorzichtig over. Loop links langs het nieuwbouwwijkje en ga aan het eind het fietspad 
op. Sla linksaf en wandel langs de wadi richting het Maas-Waalkanaal. Wanneer de sluis in het kanaal 
gesloten is, kan er niet op het kanaal worden geloosd. Het regenwater van woonwijk Hoogenhof wordt dan 
opgevangen in de wadi. 

  

Sla aan het einde van het pad linksaf de Ooster-
kanaaldijk op. Wandel naar de keersluis waar een 
informatiebord staat over de situatie hier tijdens 
Marketgarden, september 1944. 

Volg de Oosterkanaaldijk, of loop rechts onderaan de 
dijk verder langs het kanaal. 

Waar de bomen op de dijk ophouden staat links een 
bordje Ommetje Bos en Kuil. Via het klaphek links 
onderaan de dijk loopt u het Dassencompensatie-
gebied Sluisweg in.  

Toen rond 2013 de keersluis in het Maas-Waalkanaal werd aangelegd, verdwenen er stroken groen en een 
dassenburcht in het kanaal. Deze natuur moest door Rijkswaterstaat gecompenseerd worden. Vereniging 
Bos en Kuil is met Rijkswaterstaat in gesprek gegaan om te bereiken dat de compensatie niet ver weg, maar 
dicht in de buurt zou plaatsvinden. Gemeente Heumen wilde daaraan ook meewerken en zo is het Dassen-
compensatiegebied Sluisweg ontstaan. Dit gebied heeft meerdere door heggen omzoomde weiden die 
extensief begraasd worden, een paar boomgaardjes en een dassenburcht. De Nederlandse Vereniging 
Cultuurlandschap onderhoudt het gebied. www.nederlandscultuurlandschap.nl 
 
 
 

http://www.nederlandscultuurlandschap.nl/


 7 

Als u na het klaphek meteen rechtsaf loopt, vindt u aan het eind van het pad een insectenhotel van het 
Erfgoed Platform Heumen. www.erfgoedheumen.nl 

Keer terug naar het klaphek en volg het Ommetje Bos en Kuil. Aan het einde van de route heeft u zicht op 
twee erfgoedboomgaardjes. 

  

Sla rechtsaf het zandpad de Hoogenhofseweg op. 
Aan de linkerkant passeert u achterlangs landgoed 
Bergzicht, met villa en voormalige bierbrouwerij.  

Aan het eind van het zandpad ligt het monument dat 
herinnert aan de begraafplaats die in 1944 tijdens 
operatie Market Garden door de Amerikanen op 
landgoed Bergzicht werd ingericht. Soldaten die in de 
omgeving waren gesneuveld vonden daar tot 1949 
een tijdelijke rustplaats.  

 

Ga linksaf de Molenstraat op. Deze straatnaam verwijst naar de Heumensche Molen die hier vroeger stond. 
Inwoners van de heerlijkheid Heumen en Malden waren verplicht hun graan hier te laten malen.  

Steek aan het einde de Rijksweg over en u bent weer bij de entree van Hotel De Molenhoek. 

 

 
 
 
Vereniging Bos en Kuil is in 1988 opgericht in reactie op bouwplannen voor de Mookse kuil en het Maldens-
vlak. Na succesvol protest is de vereniging door de jaren heen actief gebleven met de bescherming van open 
terreinen in de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen, met name van het 150 ha grote Lierdal tussen 
Molenhoek en Malden. 

www.bosenkuil.nl  
info@bosenkuil.nl  
 
 

 

http://www.erfgoedheumen.nl/
http://www.bosenkuil.nl/
mailto:info@bosenkuil.nl

