
Deze Op Verkenning beschrijft een maximaal 15 km lange rondwandeling met de aanlegplaats Kop 
van het Land als begin- en eindpunt. Hier is ook de halte van buslijn 620, maar de dienstregeling is 
meer gericht op scholieren vanuit de richting van Werkendam, dan op wandelaars die ’s ochtends 
willen beginnen (behalve degenen die vanaf Werkendam komen)  
Hieronder de vertrekstaat bij het veerpont:  
 

  
 
Een andere mogelijkheid is de huur van een OV-fiets op station Dordrecht, of de (eventuele) eigen 
vouwfiets.  
 
Zo’n 40 % van de route is onverhard, daarnaast zijn er nog een paar kilometers verhard maar 
autovrij. 
 
Er is horeca in het Biesboschmuseum en in de buurt van de aanlegsteiger van de pont aan de Dordse 
kant: tuincafé Fluitekruid en herberg de Kop van ’t Land. 
 
De route is op de kaart te bekijken via https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2285165  
De snelste route van het station naar de wandeling is 
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2285166 (7 km), langer maar mooier is 
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2285173 (ruim 10 km) 
 
Raadpleeg voor het OV naar begin- en eindpunt www.9292ov.nl of www.ns.nl 
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Routebeschrijving  
 
Loop vanaf de pont de Veerweg af. Bij T-kruising met Bandijk LA, langs fietspad. Na ruim 1 km RA 
voor kunstwerk Wassende maan. Leuk om er even omheen te lopen. Wel hetzelfde pad terug, het is 
een soort doolhof. 
Terug op de Bandijk nog een klein stukje verder, bij hek LA. Nog eens L naar het water, vandaar RA 
over weiland.  
 
Bij wegje Nieuwe Merwedepad RA. Wegje vervolgen, langs boerderij met camping. Eventueel even 
RA naar vogelkijkhut. Doorlopen tot Witboomkil, daar LA. Even verder RA over brug, stukje verder 
weer RA. Weg volgen tot deze LA buigt. Daar RA, brug over. Pad volgen, langs iets met elektriciteit, 
tot weg Lijnoorden. Daar RA.  
 
Voorbij brug LA over hek. Door weiland naar dijk, aldaar LA. Mooie grasdijk langs voormalige polder. 
Aan het eind eventueel nog RA tot aan dijk rondom spaarbekken, waar je niet bij kunt komen. Weer 
terug via grasdijk. Dijk aan het eind naar L blijven volgen.  
 
Voor parkeerterrein naar L, uitkijkpunt over spaarbekken Petrusplaat. Terug naar weg Lijnoorden. 
Weg buigt naar R, brug over. Aan de linkerhand is het Biesboschmuseum. Aldaar horeca (zonder 
toegangsbewijs), het museum zelf en een natuurpad over het eilandje (met 
toegangsbewijs/Museumjaarkaart).  
 
Na het museum de weg volgen, Hilweg.  
Waar de weg naar L buigt is er een pad RA. Pad volgen tot kunstwerk, daar LA. Bij kruising van paden 
RA, pad met aan weerszijden water. Pad buigt naar L, en loopt later langs de Hilweg. 
Hilweg komt uit bij de Bandijk, RA. Bandijk volgen tot Veer. Daar LA, tot de pont. 
 
 
 


