Doornsche Molenpad
Het Doornsche Molenpad is een wandelpad over boerenland, net ten noorden van Almkerk. Via
dit pad kunt u een ommetje maken vanaf 3 verschillende startpunten. Bij elk startpunt staat een
bordje met extra informatie over het pad en staat aangegeven welke kant u op kunt lopen. Het
pad is in totaal ongeveer 2 kilometer. Op dit pad is het verboden om met uw hond te lopen.
De startpunten zoals aangegeven op onderstaande kaart zijn als volgt te bereiken:

Startpunt 1: Vanaf de rotonde in Almkerk van de Provincialeweg Noord loopt u zo’n 500
meter totdat u aan u rechterkant het bordje ziet. Vanaf hier loopt u via het griendje naar de molen.
Wanneer het griendje te nat is, kunt u beter vanaf startpunt 2 beginnen.
Startpunt 2: Vanaf startpunt 1 kunt u ook nog een stuk doorlopen over de dijk, totdat u aan
de Oude Doorn inloopt, waar u vanaf de Doornse Molen kunt starten.
Startpunt 3: Vanaf de rotonde in Almkerk aan de Woudrichemse weg, loopt u zo’n 500
meter over het fietspad aan de linkerkant van de weg, totdat u aan de linkerkant het bordje van
dit startpunt ziet staan.

Informatie
Sinds 2012 is er bij Almkerk in samenwerking met gemeente en provincie een extra mogelijkheid
gerealiseerd om een “ommetje” te maken vanuit het dorp. Over een lengte van ruim 2 km. leidt
het pad langs bloemrijke akkerranden en akkerland, via bruggetjes door het mooie “griendje van
Bellemakers”, en als bonus langs de onlangs prachtig gerestaureerde Doornsche Molen; een
poldermolen van het type “achtkante bovenkruier” uit 1720. In de griend ziet u verwilderde hop
slingeren tot in de kruinen, deze werd in de 19e eeuw op de akkertjes geteeld voor de
bierbrouwerijen. Het is er tevens een ideale biotoop voor kikkers, padden en salamanders.
Buizerds zoeken hun prooi boven de akkers, en op het boerenland broeden in het voorjaar
grutto’s, patrijzen, graspiepers en gele kwikstaarten.

www.anv-altenabiesbosch.nl/wandelpaden

