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Landgoederen Waardenbrug en Neerijnen en Rijswaard
We maken een korte, maar heel bijzondere wandeling in de Betuwe over de
landgoederen Waardenburg en Neerijnen en door de uiterwaarden van de Waal. We
kijken onze ogen uit! De terreinen zijn eigendom van Geldersch Landschap. We starten
bij de Uit-spanning Het Stroomhuis, een oud schakelstation van de Nuon. Het is een
karakteristiek pand met een monumentale, industriële uitstraling. We lopen door het
parkbos met boomgaarden en weilanden richting kasteel Waardenburg. Het huidige
kasteel dateert uit de 17e eeuw. In het kasteel zijn nog veel authentieke elementen te
vinden. De route vervolgt over de Waalbandijk met een mooi uitzicht over de vele soorten
knotwilgen in de uiterwaarden. We passeren een dijkhuis dat als museum is ingericht en
duiken naar beneden de uiterwaarden in. Over een breed graspad wandelen we langs
wielen en langs de Waal. Terug bij de dijk lopen we Neerijnen in en via het parkbos gaan
we richting het al even fraaie kasteel Neerijnen, nu in gebruik als gemeentehuis. Een
rondje door de kasteeltuin is niet te versmaden. Op het laatste stuk lopen we over
bospaadjes terug naar het Stroomhuis. Een toproute!
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Routebeschrijving
1. Vanaf het Stroomhuis loop je naar de weg. Oversteken en rechtdoor over een
bruggetje. Je passeert een bordje 'Landgoed Waardenburg en Neerijnen' van Geldersch
Landschap. Op Y-splitsing rechts aanhouden en direct daarna rechtsaf. Een pad naar
links negeren bij struiken in het midden, je passeert water aan je linkerhand en direct
daarna op een kruising linksaf. Nu op een Y-splitsing rechts aanhouden in de richting van
een houten hek. Op splitsing voor dat hek rechtsaf. Nu op een Y-splitsing rechts
aanhouden, bospaadje. Pad schuin naar links negeren. Een pad naar rechts negeren. Je
loopt richting kasteel langs hoge bomen aan je rechterhand. Je komt uit voor kasteel
Waardenburg.
2. Hier ga je linksaf. Op Y-splitsing bij banken links aanhouden. Je draait van het kasteel
af en je loopt langs de bosrand. Aan het begin van het bos op een Y-splitsing rechts
aanhouden. Op een driesprong met een pad van links ga je rechtdoor. Op volgende
driesprong ga je rechtsaf. Het pad volgen tot een kruising met en breed pad. Hier ga je
rechtsaf omhoog naar de dijk. Boven op de dijk rechtsaf. Steeds de dijk blijven volgen. Je
passeert een wit hek van Waterschap Rivierenland en je gaat rechtdoor over het
asfaltfietspad.
3. Let op: even voor de spoorwegovergang ga je linksaf over een karrenspoor naar
beneden. Je gaat door een klaphekje en je passeert een bordje 'Landgoed Waardenburg
en Neerijnen Rijswaard'. Het pad loopt tussen de graslanden. Je komt uit bij een houten
slagboom en voor je een grote plas. Langs de slagboom en meedraaien naar rechts over
een breed graspad. Langs de plas en je komt uit bij een klaphekje. Door het klaphekje
heen en een graspad volgen. Het pad met een bocht naar rechts volgen, dan wordt het
een breder graspad. Dit pad met bochten blijven volgen. Je hebt zicht op de Waal aan je
rechterhand. Het graspad buigt naar rechts in de richting van de rivier. Je gaat tussen
twee houten hekjes door en direct weer links langs het hekje. Je passeert een oude
dijkvoorziening van steen met houten schuiven en dan draai je weer met het pad naar
links van de rivier af. Dit pad door de uiterwaarden weer steeds blijven volgen. Je komt
na een groot wiel aan je linkerhand uit bij metalen hek met klaphekje. Hier ga je rechtdoor
omhoog naar de dijk.
4. De dijk oversteken en naar beneden de Voorstraat inlopen, een klinkerweg. Je loopt
Neerijnen binnen over asfaltweggetje. Je neemt tegenover huisnummer 4/3b het eerste
bospad naar links langs houten afsluitboom. Pad met hoge eikenbomen. Doorlopen tot de
kruising met een breed pad. Hier ga je rechtsaf, hoge beukenlaan. Je passeert een witte
afsluitboom, daarna klinkerweg oversteken en rechtdoor richting kasteel Neerijnen. Aan
je rechterhand passeer je de kasteeltuin. Je kunt naar eigen inzicht een rondje door de
kasteeltuin maken. Doorlopen tot pal voor de ophaalbrug bij het kasteel.

5. Hier ga je rechtsaf langs een houten afsluitboom en een bordje van Geldersch
Landschap. Dit pad met bocht naar links volgen tot een driesprong. Daar ga je rechtdoor,
je loopt dan parallel aan de asfaltweg aan je rechterhand. Nu neem je na ruim 350 meter
het eerste pad naar links. Dit pad met een bocht naar links volgen. Verderop een
eikenlaan. Een pad naar links negeren. Je passeert een schuur van takken aan je
rechterhand. Daarna op een driesprong rechtsaf. Nu pad naar links over bruggetje
negeren. Rechtdoor en voor een huis met rieten dak meebuigen naar links. Je komt uit in
de bocht van een grindweg. Hier ga je rechtdoor. Je komt uit in de bocht van een
asfaltweg. Daar ga je rechtsaf en even verder ben je weer terug bij het Stroomhuis.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Uit-spanning Het Stroomhuis, Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen.
Openbaar vervoer
Bushalte PGEM-station, lijn 248 buurtbus van /naar station Zaltbommel, in het weekend
belbus.
Lengte van de wandeling
9 km.
Horeca onderweg
Uitspanning Het Stroomhuis, voor openingstijden zie http://www.hetstroomhuis.nl/. Café
Neerijnen, zie http://www.cafeneerijnen.nl/.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-neerijnen/15221/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Wandelen door oneindig laagland'. In deze
wandelgids staan 15 wandelingen van wandelauteurs Rob Wolfs en Ad Snelderwaard
door Nêerlands rivierenland. De wandelgids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

