DRIE PROVINCIES, STADJES EN VEERPONTEN
Wandelroute –– DR 2022.03
Deze Op Verkenning beschrijft een combinatie van wandelen en varen in het rivierengebied
tussen de Brakel, Loevestein, Woudrichem en Sleeuwijk op de zuidelijke oever en Gorinchem
op de noordelijke. De lengte varieert van 12 tot ca. 20 km.
OV naar en van Brakel, Gorinchem en Sleeuwijk en veerverbindingen
Raadpleeg hiervoor volgende website(s):
• www.9292.nl, www.ns.nl of www.arriva.nl voor de trein naar en van Gorinchem (Arriva)
en voor busverbindingen. Let op: op zaterdagen en zondagen is lijn 49 Brakel, bushalte
Flegelstraat naar Zaltbommel een belbus. Reserveer uiterlijk 30 minuten voor vertrek via
0800 0232545. Reserveren kan ook via de Arriva Vlinder-app. Een alternatief in het
weekeinde is lijn 47 vanaf bushalte Vuren/Herwijnen, Brakelseveer aan de overzijde van
de Waal (neem de tegenrichting van punt 1 van de beschreven wandelroute);
• www.riveer.nl voor de veerverbindingen Gorinchem – Woudrichem en Sleeuwijk, Brakel
– Herwijnen v.v. (het tarief varieert van € 0,70 tot € 2,25 p.p./route/overtocht) en
• http://voetveerwoudrichem.nl voor het voetveer Woudrichem – Loevestein v.v.; het tarief is € 1,80 p.p./overtocht
De hierna beschreven wandelroute is op de kaart te bekijken via: Struinen langs Waal en Boven Merwede.
De niet uitgeschreven wandeling (Gorinchem -) Woudrichem – Brakel is op de kaart te bekijken via: De korte wandeling. Deze wandeling begint op de veerstoep in Woudrichem (veer
naar en van Gorinchem). Na een rondwandeling door dit stadje gaat de route via Loevestein
naar Brakel, bushalte Flegelstraat (lijn 49 Zaltbommel). Deze route via de Schouwendijk,
Wakkere Dijk, Waaldijk en Waarddijk volgt fiets- en betonpaden en is zo’n 11 km lang.
De beschreven route gaat behoudens het eerste deel en de wandeling door de genoemde
stadjes grotendeels over onverharde paden en door de uiterwaarden (≥ 70%).
Wandelroute
1. Stap uit bij bushalte Vuren/Herwijnen, Brakelseveer (lijn 49 Geldermalsen – Gorinchem) Wandel
richting rotonde en neem de eerste weg rechts, Zeiving en ga op de Waaldijk LA. Op de dijk een drietal
beelden die uitkijken over de rivier de Waal en de
pont naar Brakel. Elk beeld toont het gedeeltelijke
bovenlichaam van een man die door een venster
kijkt, de meest linker man roept, de tweede kijkt en
de derde wijst.
2. Houd rechts aan en ga bij de Veerdam RA. Een los kaartje voor de overtocht met het veer
naar Brakel is via www.riveer.nl/losse-tickets-2 te koop of door het scannen van de QRcode op de veerstoep.
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Veerstoep Brakel - Veer Brakel - Herwijnen

3. Wandel via het fietspad naast de Veerdam naar Brakel en ga bij het wandelpad op de
Waarddijk RA. Langs het pad staat op een tiental plaatsen een informatiepaneel dat verhaalt over de bewogen en trieste geschiedenis van deze dijk en het dorp.
4. De eerste struinmogelijkheid begint op de overgang van het wandelpad naar het fietspad
op de Waaldijk. GA RA naar de rivier en loop vervolgens stroomafwaarts. Ga na het
vierde overstaphek naar links richting het fietspad en ga op dat pad RA (scherp rechts –
de Waal blijft rechts).
5. Volg het fietspad over ca. 1.900m tot een bocht naar links (wordt Wakkere Dijk). Ga echter RD op het graspad, wit-rood gemarkeerd. Waterliniepad. Struin met de rivier rechts
tot bij Loevestein.
6. Na zo’n 2 km komen we uit bij het parkeerterrein van Slot Loevestein. Loop langs de rand
van het parkeerterrein naar de verharde Schouwendijk, LA en meteen
RA, Munnikenlandse Maaskade.

Struinen tussen Afgedamde Maas en Waal
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7.
Na zo’n 400m takt naar
rechts een struinpad af dat via aaneen geschakelde ‘ eilandjes’ een
boog om Slot Loevestein maakt. Het
slot is overigens ook op een vroeger
eilandje gebouwd, op Milites Insula
Artusii (Het eiland van ridder
Arthus). Het graspad komt uit op de
eerdergenoemde Schouwendijk.
Voor een bezoek aan Loevestein ga
RA; Op Verkenning gaat LA. Het pad
eindigt op de steiger van het voet-

fietsveer Woudrichem.

De Schouwendijk eindigt bij de hoge boom bij de steiger aan de overzijde van
de Afgedamde Maas. Stichting Boven ’t Gat beheert het voetveer en oefent
het veerrecht uit dat behoort tot Slot Loevestein. Vaste veerman Robbin of
een van zijn twee vervangers varen op het ‘aanbod; een dienstregeling kent
het veer niet

8. Ga na de overtocht over de Afgedamde Maas aan het eind van de steiger RA. Naar links
bevindt zich ’t Koffiehûske’ met terras. Wandel om de jachthaven heen naar de Schapendam; RA. De hoge dijk rechts van het pad is onderdeel van de vestingwal van Woudrichem. Na ca. 15m opnieuw RA, een steegje tussen de huisnr. 35b en 33 dat na een bocht
naar links uitkomt in de Hugo de Grootstraat. Op de viersprong LA, Hoogstraat en voorbij
huisnr. 23 RA. Dit straatje komt uit op de Rijkswal, LA.
9. Steek de Kerkstraat over – naar rechts ligt de Waterpoort met daarachter de veerstoep
van het veer naar Gorinchem. Vervolg bij het beeldje van Jacoba van Beieren de wandeling over de Rijkswal. Het pad gaat na een bocht naar links langs een huizenblok met de
geveltekst ‘Koninklijke Marechaussee’. Deze drie woningen waren tussen 1822 tot 1943
in gebruik als hoofdkazerne van de Koninklijke Marechaussee Brigade Woudrichem.
10. Eerste straat LA, Bagijnestraat. Op de T-splitsing RA, Kerkstraat. Voorbij de Martinuskerk
LA, Arsenaal. Ga direct na Brasserie Zus het pad naar rechts op dat op de vestingwal uitkomt, RA (Molen Nooit Gedagt). Volg de wal tot voorbij de bocht naar rechts en ga in het
zicht van de Bagijnestraat LA. Na de houten brug RD via een betonpad.
11. Waar dit pad overgaat in de geasfalteerde Groenendijk begint naar rechts de volgende
struinroute. Houd links aan. De ligging van kijkhut het Vinkennestje is op de routekaart
aangegeven met de letter K.
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Het is aangenaam toeven in de uiterwaard, de Groesplaat, die zich uitstrekt
tussen de jachthaven in Sleeuwijk tot Camping De Mosterdpot bij de historische haven in Woudrichem. Om de kwetsbare natuur te beschermen is de
struinroute is gemarkeerd met rode palen. Het water links van het midden
van de foto is de nevengeul het Oudendijksche Gat

12. Even voorbij de kijkhut op de Groesplaat begint een drietal met palen gemarkeerde
struinroutes in de richting van de jachthaven van Sleeuwijk. Welke u ook neemt, het parkeerterrein nabij de zuidoost hoek van deze jachthaven is het oriëntatiepunt. Wandel
vandaar met de jachthaven rechts naar de uitgang en sla op de viersprong RA, Hoekeinde. Na zo’n 150m bevindt zich rechts de steiger van het supersnelle veer naar Gorinchem. Vanaf oktober t/m april 2023 geen afvaarten op zondag. Bel voor de watertaxi
0183 - 659 314 (keuze 3 in het menu) en bespreek de datum, de tijd en de locatie waarop
je opgehaald wilt worden. Een overtocht met deze watertaxi kost € 6,80 p.p.
13. Aangekomen op de steiger in Gorinchem: wandel naar de coupure die met bijzonder
hoogwater wordt afgesloten om de stad tegen overstroming te beschermen. Neem
daarna de eerste straat links, Tolsteeg. Ga opnieuw LA waar de straat een bocht naar
rechts maakt. Het voetpad leidt naar een van de beide paden over en langs de stadsomwalling.
14. Blijf de omwalling volgen tot op de Korte Brug (straat). Ga hier LA de brug over voor de
directe route naar het station – zie verder vanaf 17. Ga voor een rondje door de vestingstad RA. Blijf op de Westwagenstraat tot bij de Oude Lombardstraat, LA. Bij de Kloostergang RA.
15. Aan het eind LA, Haarstraat, en bij de tweede RA, Kwekelstraat. Bij de Vijfzinnenstraat LA
en op de Varkensmarkt RA en aan het eind opnieuw RA, Arkelstraat. Volg deze straat tot
in de winkelstraat, nu RA en meteen LA, Kelenstraat die uitkomt op de Grote Markt. Nu
LA richting de Groenmarkt die overgaat in Achter de Kerk. Aan het eind RA, Kruisstraat.
LA op de Ariën Brandsteeg. Aan het eind LA, Struisvogelstraat; eerste straat RA en na de
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brug opnieuw RA, Artilleriekade.
16. Deze gaat na de bocht naar links over in het Geniepad, RD. Pad gaat na twee kruisingen
over in het doodlopend Leeuwenhofje. Maar ter hoogte van huisnr. 14 LA is een doorsteekje naar links en ga dan meteen weer naar rechts, Wolpherenhofje. Aan het eind RA,
Wolpherenwal. Deze komt uit op de Westwagenstraat/Korte Brug, LA.
17. Neem op de tweede rotonde de eerste weg rechts, Stationsweg. Even verderop bevindt
zich het uitgestrekte busstation – met o.a. de sneldienst naar Utrecht – met daarachter
het station.
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter.
Horeca
Direct na de oversteek met het veer Vuren/Herwijnen – Brakel bevindt zich rechts van de
Veerdam een sportkantine waar men een bezoeker koffie of thee serveert. Op een snackbar
in het centrum van het dorp na biedt Brakel geen horeca. Die is er wel in Slot Loevestein, bij
aankomst van het voetveer Loevestein – Woudrichem (’t Koffiehûske’ is open vanaf begin
april tot begin november) en in Woudrichem zelf. Aanrader langs de wandelroute aldaar is
Brasserie Zus in een van de kazematten in de omwalling. Gorinchem biedt een ruime keuze
aan horeca.
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