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Molen Zeldenrust
De molen uit het jaar 1800 staat op 
slechts 100 meter afstand van de 
Maasoever. In 1902 ging de molen in 
vlammen op, maar in 1977 werd de 
beltmolen weer heropend.
 
Kasteel Megen
Het kloostercomplex staat in het midden 
op een vrij groot, rechthoekig terrein 
met een gracht eromheen. Het klooster 
is bereikbaar via een bakstenen poort 
en een brug, waarna men op een kleine 
binnenplaats uitkomt. 

Bezienswaardigheden

Fietsen door Het Land 
van Maas en Waal
Het ruige landschap tussen de rivieren 
de Maas en de Waal bestaat uit heel veel 
water met hier en daar een romantische 
boerderij of een eenvoudig dijkhuisje. 
Tijdens deze avontuurlijke fietstocht in 
het gebied tussen de beide rivieren ervaar 
je de vrijheid van het water. 

De Maas ontspringt in het verre Frankrijk 
bij Pouilly-en-Bassigny en komt via 
Maastricht in Nederland binnen. Een klein 
stukje van de rivier, een eindje boven Oss, 
is de leidraad van deze route. 

De route start vanaf Het Oude Veerhuis 
Heerewaarden, waarna je gedurende 
8 minuten de Maas oversteekt naar De 
Lithse Ham. Je fiets het eerste stuk langs 
de voortkabbelende Maas en op de tweede 
helft kom je door de prachtige omliggende 

natuur. Tussen Lith en Heerewaarden ligt 
een recreatiepark met een jachthaven, 
waar je de mooiste jachten kunt bekijken. 

Ook molen Zeldenrust in Lith is een leuke 
bezienswaardigheid. De molen uit het jaar 
1800 staat op slechts 100 meter afstand 
van de Maasoever. In 1902 ging de molen 
in vlammen op, maar in 1977 werd de 
beltmolen weer heropend. De molen is 
regelmatig geopend voor bezoekers. De 
fietstocht eindigt in Heerewaarden, dat 
bekend staat om de zalm- en steurvisserij 
op de rivier. 

In Het Oude Veerhuis Heerewaarden kun 
je terecht voor een heerlijk bereid stuk 
gerookte zalm of een andere specialiteit. 
Je kunt ook overnachten in de Bed & 
Breakfast. 

Geniet van een heerli jk diner in het 
‘Het Enige Zalmrestaurant van Nederland’.

Het Oude Veerhuis 
Heerewaarden
Veerstraat 14
6624 BG Heerewaarden
+31 (0)487 57 30 23

info@veerhuis-heerewaarden.nl
www.veerhuis-heerewaarden.nl 
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