Trage Tocht Herwen
Auteur: Rob Wolfs
Bijland, Geuzenwaard en Erfkamerlingschap
We maken een prachtige wandeling in het waardengebied van de Gelderse Poort en de
Rijnstrangen op het Gelders Eiland tussen Herwen en Tolkamer/Lobith. Startpunt is de
rooms-katholieke Sint Martinuskerk in Herwen, gebouwd begin 20e eeuw in neogotische
stijl. Het eerste deel van de wandeling loopt over grasdijken en verrassende graspaadjes
langs de Oude Waal en op enige afstand van de grote recreatieplas De Bijland. We lopen
langs de rand van de bebouwing van Tolkamer binnen en genieten van de horeca en de
uitzichten over de rivier op de kade. Buiten Tolkamer vervolgt de route door de
Geuzenwaard, een voormalige Rijnstrang die opnieuw is uitgegraven en nu een mooie
ruige uiterwaard waar we tussen de Schotse Hooglanders door lopen. We wandelen
Lobith binnen onder het Schipperspoortje door, voormalige toegang tot de aanlegsteiger
van Rijnschepen. We verlaten het dorp alweer snel en volgt een flink stuk langs Carvium
Novum, een nieuw natuurgebied in ontwikkeling langs zandwinnigsplassen. Op een
uitkijkheuvel hebben we weids uitzicht over de Eltense berg. Het laatste deel van de route
loopt langs de Oude Rijn en de strangen van het Erfkamerlingschap aan de ene kant en
de Ossenwaard met boerderijen op terpen aan de andere kant terug naar Herwen.
Onderweg passeren we een Wiglo met utileg over de Houberg en een tweede
uitkijkheuvel, de redoute Ossenwaard die herinnert aan een wachttoren uit de Spaanse
tijd. Deze route is goed te combineren met trage tocht Pannerden.
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Routebeschrijving
1. Met je gezicht naar de kerk ga je rechtsaf. Na huisnummer 15 aan je linkerhand ga je
linksaf, Van Rossumstraat. Meebuigen naar rechts. Gaat verder als wandelpad en een
bruggetje over. Na het bruggetje over gras, parallel aan klinkerweg aan de linkerkant van
eiken. Waar het gras stopt, ga je rechtsaf, Nijverheidsdwarsstraat. Aan het eind rechtsaf
en alweer snel bij de voorrangsweg linksaf. (Hier rechtsaf voor horeca Hoekje Herwen en
bushalte.) Kort daarna de voorrangsweg, Batavenweg, oversteken en rechtdoor. Waar de
asfaltweg naar rechts buigt, ga je schuin links een graspaadje de dijk op. Op de dijk
rechtsaf over het fietspad. Nu de eerste weg schuin links naar beneden, Puttmanskrib. Je
gaat de brug over de Oude Waal over en vervolgt het asfaltpad. Je passeert een smal
veerooster bij een metalen hek. Direct daarna een fietspad oversteken en via een smal
onverhard paadje omhoog.
2. Op de brede grasdijk linksaf langs de Bijland. Aan je linkerhand zie je de Oude Waal.
Verderop meebuigen naar links. Met twee bochten blijven volgen tot een smal veerooster
naast een metalen hek. Rechtdoor en je komt uit op een bredere halfverhard pad. Hier
even naar rechts en alweer snel scherp rechts naar beneden. Gaat over in een graspad
en je gaat met een haarspeldbocht mee naar links. Even verder met de bocht mee naar
rechts richting Bijland. Even voor het water links over een brede strook gras. Gaat verder
over in een smaller graspaadje langs struiken aan je rechterhand. Aan je linkerhand zicht
op de hoge dijk. Dit paadje steeds blijven volgen. Op een Y-splitsing van graspaadjes
links aanhouden. Even daarna heb je aan je rechterhand een hekje van prikkeldraad.
Verderop buigt het pad naar het hek toe. Daar ga je tussendoor en dan vervolg je het
graspad met aan je linkerhand een draadhek, omhoog naar de dijk. Een pad naar rechts
negeren (voor horeca bij de haven hier rechtsaf). Je komt uit op de asfaltdijk.
3. Op de dijk direct links aanhouden, een asfaltpad naar beneden. Bij de Zwarteweg
schuin links oversteken en een weg naar beneden volgen. Beneden linksaf, een
grindvoetpad. Op een viersprong rechtsaf. Het grindpad met bochten blijven volgen,
paden naar links negeren. Aan je rechterhand dieper gelegen water. Op een driesprong
met een pad naar rechts ga je verder rechtdoor. Dan op een volgende driesprong met het
pad meebuigen naar rechts. Je komt uit op een asfaltpad, hier rechtdoor. Het pad gaat
omhoog. Je komt uit bij een splitsing van klinkers. Recht oversteken langs een
parkeerterreintje aan je rechterhand. Je volgt een stoeptegelpad. Je komt uit op een
klinkerweg, waar je linksaf gaat. Op de driesprong met de Binnenweg verder rechtdoor,
Tolstraat. Meebuigen naar rechts.
4. Aan het eind voor Café Taveerne Bijland linksaf. Direct na de Taveerne rechtsaf, een
grindpaadje. Je komt uit op klinkers, hier rechtdoor omhoog. Op de dijk linksaf tussen
stenen palen door, over gras naast een klinkerpaadje. Je komt uit op de Rijnkade van
Tolkamer. Hier loop je langs alle horeca aan je linkerhand. Na de horeca neem je de
eerste trap naar beneden. Langs een appartementengebouw over klinkers. Bij de
winkelstraat schuin links de Rijnstraat oversteken en de Hoofdstraat inlopen. Na
huisnummer 51 aan je rechterhand rechtsaf over klinkers naar beneden en direct linksaf
over grind door een parkje. Links aanhouden en na de gedenksteen Nieuwe
Schenkenschans linksaf de trappen op en op de Hoofdstraat weer rechtsaf. Op een
driesprong met een weg naar rechts ga je rechtdoor. Op een volgende driesprong bij de
Binnenweg naar links ook rechtdoor. Ook op de driesprong met De Krib naar rechts ga je
rechtdoor, dan Boterdijk. Nu na huisnummer 52 linksaf, Hinkeman.

5. Beneden neem je het eerste grindpaadje rechtsaf. Dat grindpaadje ter hoogte van
huisnummer 66 aan de linkerkant met een bocht naar rechts blijven volgen. Meebuigen
naar links. Op een driesprong linksaf. Je loopt langs grote eiken aan je rechterhand. Het
paadje gaat omhoog en je blijft doorlopen tot de asfaltweg. Hier rechtsaf en direct daarna
linksaf over de voorrangsweg langs het bord 'Lobith'. Brug over en bij fietswegwijzer
rechtsaf. Aan het eind bij een bord over de Gelderse Poort ga je linksaf door een metalen
klaphekje langs een bordje van Staatsbosbeheer de Geuzenwaard in. Eerst over asfalt
naar beneden en dan direct rechts aanhouden, een smaller graspaadje dat licht omhoog
gaat. Aan je linkerhand water. Dit smalle graspaadje blijven volgen. Verderop loop je
langs water aan je rechterhand. Op een Y-splitsing rechts aanhouden, langs het water
blijven lopen. Bij de kop van het water ga je iets omhoog in de richting van een metalen
klaphekje en een bordje van Staatsbosbeheer. Je komt uit op een asfaltfietspaadje.
6. Hier ga je linksaf in de richting van de bebouwing van Lobith. Je komt uit op een
klinkerweggetje en je gaat rechtdoor omhoog onder het Schipperspoortje door. Bij de
klinkerweg rechtsaf en meebuigen naar links. Nu neem je de eerste weg rechtsaf,
Zwartesluis. Op een kruising rechtsaf, opnieuw Zwartesluis. Meebuigen naar links. Op
een driesprong schuin rechtsaf, een brede klinkerweg richting begraafplaats. Voor de
begraafplaats linksaf, over een van de grasstroken langs het fietspad van betonplaten. Je
loopt langs Carvium Novum, een natuurpark in ontwikkeling en langs diverse
zandwinningsplassen. Je gaat via het fietspad een hoge brug over en dan weer verder
over gras aan de linkerkant. Verderop passeer je aan je rechterhand een hoge
uitkijkheuvel, redoute Carvium Novum. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt bij een
verkeersweg.
7. Daar even naar rechts over het fietspad en direct naar links de weg oversteken en
rechtdoor. Het wordt al snel een halfverharde weg met naastligend fietspad langs een
bordje 'Opengesteld De Houberg'. Aan je rechterhand zicht op de Oude Rijn en daar
achter het Erfkamerlingschap met oude Rijnstrangen. Aan je linkerhand de Ossenwaard
met boerderijen op terpen. Je passeert aan je rechterhand een Wiglo met een infobordje
over de historie van dit gebied. Verderop passeer je opnieuw een uitkijkheuvel, redoute
Ossenwaard. Je passeert een houten hek met De Houberg en direct daarna ga je
rechtsaf over gras. Dit graspad langs de sloot aan je linkerhand blijven volgen. Bij een
aarden dam en een bankje bij de weg aan je linkerhand ga je opnieuw verder langs de
sloot, eerst nog even een smal graspaadje maar verderop weer een breder graspad.
Doorlopen tot een pad van bouwplaten.
8. Daar ga je links naar de weg en dan vervolg je over de grasstrook aan de linkerkant
van de weg. Waar de weg naar links buigt, ga je rechtsaf tussen de sloot door en direct
meebuigen naar links over gras. Bij een bord over natuurontwikkeling Revensweerd
linksaf over graspad lansg een sloot aan je linkerhand en aan je rechterhand een akker.
Met het pad meebuigen naar rechts om de akker heen. Nu het eerste pad linksaf naar de
weg. Daar rechtdoor omhoog. Op de Polderdijk linksaf en direct een weg naar rechts
negeren. Hierna neem je de eerste weg rechtsaf, Keurbeek in de richting van de kerk.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Sint Martinus Kerk, Keurbeek 9, 6914AE Herwen
Openbaar vervoer
Herwen, bushalte Nijverheidsstraat, lijn 60 van/naar station Zevenaar, niet op zondag,
begin middenin onder 1 in de routebeschrijving.
Tolkamer, bushalte Postkantoor, lijn 60 van/naar station Zevenaar, niet op zondag, begin
onder 5 in de routebeschrijving.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Herwen: Hoekje Herwen, https://www.facebook.com/hethoekjeherwen/
Tolkamer: Café Taveerne Bijland, http://www.taveernedebijland.nl/
Kade Tolkamer, https://www.kadetolkamer.nl/
Grenswinkel Mulder, de Hut voor koffie en ijs,
https://www.facebook.com/grenswinkeldehut.mulder/
Percentage verhard-onverhard
25%-75%

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-herwen/18222/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

