17 km

Groene Netwerk Wissels

Nr 421

Een serie rondwandelingen van 10 tot ruim 20 km, gebaseerd op de provinciale gemarkeerde wandelnetwerken. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation of dezelfde bushalte!

Woudrichem: Langs de Afgedamde Maas
U reist met de bus of auto naar bushalte "Het Rondeel". Raadpleeg OVR-reisinfo!

Na de leuke wandeling door een park, over de stadswallen en dwars door het pittoreske, horecarijke centrum van dit
schitterende, historische vestingstadje maakt u een heerlijke wandeling over de dijken langs de Afgedamde Maas.
Onderweg kuiert u over graspaden door de Struikwaard en langs het kerkje van Giessen. Het tweede deel van de route komt
door het parkachtige Almbos ten zuiden van Giessen, langs een fort en de historische waterpomp van het dorpje Uitwijk.
Door het weidse polderlandschap wandelt u weer naar de bushalte. Deze route gaat grotendeels over verharde paden en
wegen, de laatste twee daarvan zijn lang en recht; daar moet u wel tegen kunnen. Op die van Woudrichem na komt u al na
een paar kilometer in het Brabantse Rijswijk langs horeca, daarna is het uit met de pret. Bekijk de fraaie fotoreportage
Deze wandelroute volgt grotendeels de markeringen van een regionaal/lokaal wandelroutenetwerk: u wandelt van het ene naar het andere
knoop/keuzepunt en volgt onderweg de markeringen daar naartoe. Waar van het netwerk wordt afgeweken wordt dit duidelijk aangegeven.
Waar markering en beschrijving afwijkt: volg de markeringen tot het eerstvolgende knoop/keuzepunt waar u de route weer kunt vervolgen.
latend, komt u bij horeca: volg de bordjes
padknikje (bij huisnr 72) en kp 15 RA, geel
naar Pinkeltje). Bent u bij kp 02 linksaf ge12; grindpad, iets verderop asfaltwegje. Let
gaan dan wandelt over een dijkasfaltfietspad even goed op: 100m na huisnr 2 LA, een
met wederom linksonder grasbanen en hier
knuppelbrugje met draaihekje (en bordje
en daar een rivierstrandje. Na 1½ km, 100m Fort Giessen, geel 14) over en het graspad
na dijkpaal LA123, bij een bankje en kp 01
volgen (naar dit alles moet u misschien even
LA, geel 28, u verlaat de dijk en duikt via
zoeken; e.e.a. ligt ’s zomers verscholen tuseen klaphekje het bos van de Struikwaard
sen het riet). Loop met de klok mee dit ca
in. Blijf dit pad volgen, verderop maakt het
1km lange graspad langs de fortgracht heleLA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
een rechterbocht en loopt u weer langs de
maal uit. Aan het einde op de brede grindAw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
rivier. Bij wat prikkeldraadhekjes schuin naar weg (daar ziet u rechts de fortingang) LA.
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!
rechts over de brede grasbaan verder gaan
Genoemde afstanden zijn bij benadering
en onderweg bij kp 28 RD, geel 26. Ruim
4. Aan het einde bij kp 14 RA, geel 19
1. De bus uitstappend LA, de 2e straat RA en 100m voor het einde (u ziet daar een hoge
(Burgstraat, dat is daar de 2e straat naar
daarna rechts aanhouden (Weth. Joodestr.). dijk), bij een klaphekje LA, dat klaphekje
rechts). In de rechterbocht, tegenover huisnr
Na het 1e huizenblok (links van u), na huisnr door, een loopplank over en daarna RA.
66 LA (hier wijkt u weer heel even van het
11 LA; asfaltwandelpad door groenstrook.
wandelnetwerk af); graffelpad met iets verNa een rechterbochtje, aan het einde (een T 3. Aan het einde niet het asfalt opgaan maar derop een slagboom en groen bordje Almgelijk RA; grasbaan onderlangs de dijk met
-kruising van asfaltpaden) LA. Bij huisnr 29
bos. Op het 1e pad LA (u bent weer op het
RA (dan links een sportveldje) en loop het
drukke weg. Bij de metalen hekken schuin
wandelnetwerk) en blijf dit pad volgen, dus
pad RD-gaand uit. Aan het einde LA en kort naar links de dijk opklimmen en boven bij
negeer wat verderop een rechterzijpad. Bij
daarna met de rechterbocht mee (Burg. Ver- een bankje en kp 26 RA, geel 18; ventweg
een bankje en kp 67 RD, geel 92. Kruising
hagenstraat). Aan het einde RA en na huisnr langs drukke weg. Bij Aw3708 en kp 18 RD, asfaltwegje RD (bordje Almbos) en loop dit
38 LA (Jacoba van Beierenstraat). Aan het
geel 27. Al 50m daarna, bij kp 27 RA, geel
halfverharde, bomenrijke pad van 500m uit;
einde RA (Stadshaven) en met een slinger
8; betontrap, gevolgd door een graspad en
negeer onderweg de rechterzijpaden en ga
de stadswal op. Boven bij een bankje en
loop dat (onderweg bankje) uit. Aan het ein- met een flinke linkerbocht mee. Aan het
lantaarnpaal 22 RA. Hier haakt u aan op het de op de grindweg voor het kerkje RA en bij einde op het asfaltwegje bij kp 6 LA, geel 13
de lantaarnpaal LA. Na wat bochtjes (bij/om (asfaltwegje). Na een dikke km kuiert u door
wandelnetwerk en loopt middels gele pijlen
het kerkje) aan het einde op het dijkje bij kp
van het ene naar het andere genummerde
Uitwijk, daar op de kruising met Aw66463
knooppunt (kp). Na de houten brug bij kp 64 08 RD, geel 91. Blijf de Burgstraat volgen,
LA (Smitstraat). Na de rechterbocht, bij kp
LA, geel 62 (Rijkswal, staat wat verderop).
onderweg 3-sprong rechts aanhouden en
13 RD, geel 36 (Pompstraat). Bij de waterNa de rechterbocht, tegenover huisnr 35
kruispunt RD. Aan het einde de Parallelweg pomp en kp 36 RA, geel 37 (Langstraat). Bij
scherp LA, het trapje op, bij het beeldje RA
oversteken, bij kp 91 LA, geel 19 en 50m
Aw66466 RD (ook Langstraat). Ter hoogte
en volg met wat bochten de graskruin van de daarna bij kp 19 RD, geel 15. Na het fietsvan huisnr 3, bij Aw66467, 2 bankjes en kp
stadswal. Aan het einde RD en na de klin37 RD, geel 38 (Lageweg). Na huisnr 20
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kerafdaling RA de Gevangenpoort door (hier met toestemming van Sailtron b.v.
wordt dit een lange, rechte asfaltweg van
wijkt u heel even van het wandelnetwerk af).
ruim 2km welke u helemaal uitloopt. Aan het
Op de 1e kruising LA (Hoogstraat). Kruispunt
einde bij kp 38 RA, geel 39; fietspad langs
na ’t Oude Raedthuys LA (Maaspunt) en bij
de Almkerkseweg. Rotonde met kp 39 RD,
het beeldje op de graskruin van de stadswal
geel 52 (paaltje staat links achter de rotonRA en blijf daar met een paar bochten op.
de). Na 1km bij weer een rotonde naar links
Na (rechts van u) om een parkeerplaats ge(u passeert gelijk rechts van u een tankstalopen te hebben, bij een groene bak de wal
tion); u blijft dus op de Almkerkseweg. Ververlaten LA en verdergaan over het grindpad
derop is bij Het Rondeel de bushalte.
met dan links die wal. Bij de Vissersdijk en
kp 62 LA, geel 67 (Schapendam, hier haakt
u weer aan op het wandelnetwerk) en u gaat
een brede brug over. Na de Jachthaven op
de 3-sprong RA. Blijf deze weg volgen, verderop wandelt u over een sluis Woudrichem
uit (Maasdijk).
2. Aan het einde bij kp 67 LA, geel 60 (Hoge
Maasdijk). Na ca 500m bij kp 60 RD, geel 02
(u blijft dus op de dijk, links beneden ziet u
echter een grasbaan waar u ook over kunt
wandelen, ga dan wel aan het einde van het
rechte stuk weer de dijk op). Na een kleine
km, bij kp 02 LA, geel 01 (hier nog 100m op
de asfaltdijk blijvend en dan naar rechts ver-

Uw ervaring met deze
wandeling middels een
reactie op wandelzoekpagina.nl of een mailtje aan
info@wandeleninbeeld.nl
wordt door wandelaars
bijzonder op prijs gesteld!
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Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl

