
Themawandeling KleiGoed 

Wandeling door Druten, langs herinneringen aan water, de kleiwinning en steen-en pannenindustrie. Op 

de route kom je monumenten en bezienswaardigheden tegen, die met de grofkeramische industrie te 

maken hebben. 

Lengte wandeling Ca. 10 km. Op meerdere dijkvakken is het ook mogelijk het wandelpad onder aan de 

dijkvoet te bewandelen. 

Nr. Locatie/via Via/Wandelrichting Bijzonderheid 

1 Start Veerdam Druten Kruising bij Veerhuis Vroeger veerpont Druten-Ochten en 

oversteken, Veerstraat belangrijke winkelstraat 

inlopen Horeca/Parking/B&B 

2 Kruising rechts Voor kapel links aanhouden, Unieke kapel Eduard Cuypers Vroeger 

Ambtshuisstraat in. 2x rechts, achter kapel links, route trambaan 

Boldershofkapel ingang Kapellekenslaan in, kruising Links monument de Engelbewaarder van 

Amtshuisplein rechtdoor, pleintje beroemde Drutense steenfabriek Dericks 

oversteken naar PA & Geldens 

Hoeklaan, links Kriekveld in  

3 Heersweg oversteken Kasteelpad inlopen, na Huys te Druten, fam. Van Druten en Van 

boogbrug rechts, door Delen. Huis Delenoord 

rood/witte hek  

4 na rood/witte hek naar Rechtsaf Zeven Geversstraat 

links, dan rechts op Heersweg links 

Tuinschouwstraat lopen.  

5 Laakbos in bij ingang "Blikvanger van Druten". Spoorlijntje vanaf steenfabrieken naar 

Heersweg Rechtdoor lopen. tichelgaten Druten-zuid 

6 Einde bosje rechts dijk op Manouvreplaats treintje onder aan de dijk. 

Door de bomen 3 Steenfabrieken te zien 

Terwindt, Mijnlieff en Boschoven 

7 Op de Waalbandijk rechts Richting scheepswerf  

8 Na de scheepswerf kruising rechtdoor 

9 Theekoepeltje met Dijk volgen, Eerste afslag Vroeger fam. Van Delen! zie Turkswaard 

Heemtuin rechts is Ambtshuisstraat  

10 Kruising rechtdoor Ambtshuis decoraties Johan Rieff, met 

Ambtshuisstraat in beeld 'inter amnes tuta' (veilig tussen de 

dijken) 

11 Links Kattenburg in RK-Kerk 1874 Pierre Cuypers 

12 RK-Kerk H.H. Ewalden Rechtsaf Hogestraat De uit 1874 daterende neogotische H.H. 

Ewalden-kerk is van architectuur- en 

cultuurhistorische waarde. 

Tegenover de kerk het Witte Huys met 

decoraties van Johan Rieff 

Horeça 



13 Ooievaarstraat links in Hoek Ooievaarstraat/Hogestraat staat het 

Reigersnest, woonhuis van de oprichter 

Dericks & Geldens 

14 Kruising  Mr.  van Richting Van Heemstraweg Geglazuurde arbeiderswoningen van 
Coothstraat rechts  bekende steenfabriek Dericks & Geldens 

15 Van Heemstraweg Drutens Bosje, fietspad Tichelgaten/spoorlijntje/kiepkarren/ 
oversteken inlopen en volgen Informatiebord kleiwinning 

16 Na spoorlijntje links, Richting uitgang Drutens Tichelgaten voor kleiwinning 

rondje door het bosje Bosje, van Heemstraweg 

oversteken naar  Mr.  Van 

Coothstraat  

17 Eerste weg rechts Kerkeland Links het voormalig Kantoor van Dericks & 

Geldens 

18 Kerkeland links Naar De Ruijterstraat Hier stond van 1878 tot 1978 de fabriek 

van Dericks & Geldens 

19 In de Ruijterstraat rechts In de bocht aan de rechterkant de Boshut 

van directeur Dericks & Geldens 

20 Rechtsaf Laan van Klein Wijk Tichellande (2015) Tichelgaten 

Affe rden  

21 Links Ticheldreef in Tot einde lopen  

22 Straat Dericks en Geldens Waalbandijk op (naar links) Zicht op de permanent watervoerende 

(2019) links in  Nevengeul van de Waal (2019) 

23 Tweede afrit rechts Bij rioolbuis poortje door Richting de Nevengeul 

24 Doorlopen tot aan de Links aanhouden richting Na elk hoogwater laat de rivier telkens 

Geul loopbrug minimaal 1 cm dikke laag klei achter. 

25 Voorde brug langs  

26 Bij splitsing rechts aan Over hekovergang klimmen 

houden 

27 Pad volgen langs de Geul  

28 Langs de rivier de Waal Richting camperplaats Rechts aanhouden 

(2020)  

29 Door poortje Over verhoogde dam Richting Veerdam 

30 Eindpunt Veerdam  Parking/Horeca/B&B  

De internationaal bekende steenfabriek van Dericks & Geldens was actief in Druten van 1878 tot 1978. 

Veel huizen, monumenten en plaquettes zijn nog te vinden in Druten; informeer naar de 

Monumentenwandeling Dericks & Geldens info@leoadams,  n} 



Vogelensangh-natuurwandeling 

Wandeling van Druten naar Deest door de Afferdense en Deestse waarden, langs herinneringen aan 

water, de kleiwinning en steen-en pannenindustrie. Deze route leidt u door een prachtig 

natuurgebied vanaf de Veerdam in Druten tot aan de steenfabriek Vogelensangh in Deest. Deze 

fabriek is bijzonder uniek en is nog de enige kolengestookte ringoven in ons land, die nog werkt. De 

klei voor de stenen wordt uitgegraven in de nabijgelegen landerijen en op de kleibult gestort, waar 

het enkele maanden kan "rotten". Daarna wordt de klei eraf geschraapt en met kruiwagens naar het 

persgebouw vervoerd, waar de klei gemengd wordt. Het zware mengen gebeurt met behulp van een 

kleimolen die aangedreven wordt door een stoommachine. Daarna wordt de klei met de hand in de 

vormbakken gesmeten. Eenmaal droog worden de stenen naar de ringoven vervoerd en daar in de 

koudste kamer opgestapeld. De poortdeur wordt dichtgemetseld en de stokers zorgen ervoor dat het 

vuur in tien tot veertien dagen kamer voor kamer de ringoven rondgaat. Vogelensangh werd 

gebouwd in 1918-1919 door de Drutense firma Dericks & Geldens als antwoord op de sterk stijgende 

vraag naar bakstenen voor de huizenbouw. De fabriek bestaat uit een persgebouw en een 

kolengestookte ringoven, destijds het neusje van de zalm. Nog steeds gaat bij Steenfabriek 

Vogelensangh het bakken van de stenen op dezelfde manier als 100 jaar geleden. 

Locatie Wandelrichting Bijzonderheden 

1 Start Veerdam Druten Door poortje van Camperplaats vanaf 2019 

camperplaats links. Horeca/Parking/B&B 

2 Loop over de verhoogde Langs de rivier de Waal 

dam richting de meestromende 

Nevengeul  

3 Blijf langs de Geul lopen Richting voetgangersbrug Na elk hoogwater laat de rivier telkens 1 

cm dikke laag klei achter. 

4 Ga over de brug naar de 

andere kant van de Geul 

5 Houdt rechts aan Zicht op de restanten van de steenfabriek 

Turkswaard 1862-1985 

6 Richting terp met 

schoorsteen Turkswaard  

7 Onverhard pad volgen Richting Deest  

8 Na smal pad naar links Linksaf tot aan geasfalteerde 

verhoogde wal weg, richting rivier de Waal 

9 Op asfaltweg rechtsaf  

10 Weg vervolgen Richting brug Deestse 

waarden met inlaatstuk 

11 Bovenaan de dijk links Zicht op de scheepswerf 

aanhouden  

12 Waalbandijk volgen  

13 Vriezeweg rechts in lopen Is tweede weg  

14 Eerste weg links Munnikhofsestraat  

15 Rechts de steenfabriek 

Vogelensangh  

16 Tegenover de fabriek het Richting Waalbandijk 

onverharde pad inlopen  



17 Op de dijk links af  

18 Bij zitgroepje links 

aanhouden  

19 Dijk vervolgen Waalbandijk 11 links Dijkmagazijn van Waterschap 

Rivierenland. Hier worden materialen 

bewaard voor het verzwaren van dijken bij 

hoog water. 

20 Bij splitsing links De "oude" dijk volgen Rechts is de nieuwe verzwaarde dijk. De 

aanhouden oude dijk herbergt erg veel markante 

plekjes en natuurschoon. 

21 Meteen links staat de Voorhuis met koetshuis, Boerderij De Drie Waaijen bestaat uit een 

boerderij de Drie Waaijen Rijksmonument 1894 villa-achtig voorhuis met aan de 

noordoostelijke zijde een aanbouw onder 

het zadeldak, gedekt met muldenpannen. 

22 Doorlopen over de Zie de korenmolen "De Drie Rijksmonument, Ronde bakstenen 

Waalbandijk Waaijen"aan de linkerkant stellingmolen, 1869. 

van de dijk  

23 Doorlopen over de Aan de linkerkant Een kolk, wiel, waai, waal of weel is een 

Waalbandijk "binnendijks" enkele diepe kuil of poel. 

pittoreske dijkwoningen Langs de rivier de Waal zijn dit overblijfsels 

van dijkdoorbraken. 

24 Waalbandijk volgen Tot aan het monument aan "Het steenen Kruis" staat al sinds 

de rechterkant van de weg mensenheugenis hier in de berm. Volgens 

de overlevering is het een aandenken aan 

de moord op een pater in 1542. 

Hier liggen nog een paar tichelgaten. 

25 Waalbandijk volgen Links de nieuwe wijk Tichellande, 

verwijzend naar de vele tichelgaten van de 

steenfabriek Dericks & Geldens 

26 Bij splitsing met de Waalbandijk volgen tot aan In augustus 2001 is op de Waalbandijk een 

Stationsstraat rechts het Joods monument aan de gedenkteken onthuld ter herinnering aan 

aanhouden. linkerzijde de Joodse synagoge in deze straat. 

27 Waalbandijk volgen Tot aan het Theekoepeltje Vroegere eigenaar fa m. Van Delen, "Huys 

links, te Druten" (kasteel) 

28 Kruising bij het Veerhuis Richting Veerdam Let op profielsteentjes van de bekende 

rechts  steenfabriek Dericks & Geldens uit Druten 

29 Eindpunt wandeling Tijd voor een versnapering Horeca/Parking/B&B 
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