Rondje Westervoort
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Rondwandeling langs het splitsingsppunt Rijn - IJssel
Deze routevariant is gelijk aan de eerste etappe van het IJsselpad (etappe Westervoort Giesbeek), maar keert na het splitsingspunt terug naar het beginpunt. Daarmee is het
een relatief korte rondwandeling door het fraaie rivierenlandschap van Rijn en IJssel.
De route begint met een aanloop door de lommerrijke Dorpsstraat van Westervoort en
de smalle, maar karakteristieke Rijndijk. Daarna steekt u door naar het verdeelwerk en
het splitsingspunt van Rijn en IJssel, met een mooi uitzicht over de Rijn. De IJssel is hier
nog maar smal. De route loopt voornamelijk over fietspaden. Terug bij de Rijndijk loopt u
weer door de Dorpsstraat naar het station.

Routebeschrijving
1. Verlaat station Westervoort aan de zuidzijde (pleintje met bushalte). U gaat aldaar RA
(Zuidelijke Parallelweg).
2. Bij stoplicht LA (Dorpsstraat).
3. Einde Dorpsstraat: LA (Rijndijk).
4. Na 30 m voetpad RA en direct LA, evenwijdig aan de Rijndijk blijven lopen. Dit pad voegt
zich na 150 m weer bij de weg. Aldaar RD over Rijndijk.
5. 1ste afslag RA (bij bordje Rijndijk 10-12) en na 50 m LA over grasdijk tussen twee waters
door.
6. Einde graspad RA, via fietspad.
7. Volg het fietspad tot aan de volgende dijk.
Op de dijk aangekomen ziet u rechts van u het verdeelwerk dat bij extreem hoog water
wordt ingezet om de hoeveelheid afstromend water over de Rijn en IJssel te verdelen.
8. Ga RA in de richting van dit verdeelwerk.
9. Daal af bij het verdeelwerk en loop voor of achter het verdeelwerk langs. Volg de weg
naar een derde dijk.
U staat hier tegenover het splitsingspunt van de Rijn en de IJssel. De Rijn heet hier nog
Pannerdens Kanaal, want het betreft een indertijd gegraven loop. Ook het eerste deel
van de IJssel is een gekanaliseerde loop.
10. Volg vanaf hier de IJssel stroomafwaarts.
11. Aan het einde RA, net voorbij het gedenkteken van de oversteek die de Geallieerden hier
in april 1945 maakten.
U passeert hier de geul die bedoeld is om bij zeer hoog water mee te stromen met de
IJssel. U bent daarmee weer terug bij de eerste van
de drie Rijndijken die u inmiddels bent tegengekomen.
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Routealternatief: bij zeer hoog water stroomt er rivierwater door de geul achter het
verdeelwerk. U loopt dan vanaf punt 5 RD tot u aankomt bij punt 11.
12. Bij de dijk RD (Rijndijk, daarna Dorpsstraat)
13. Dorpsstraat geheel aflopen
14. Bij de kerk RA (Zuidelijke Parallelweg)
Na 150 m bent u weer terug bij het station Westervoort.

Praktische informatie
In de beschrijving worden de volgende afkortingen frequent gebruikt:
rechtsaf
= RA
Linksaf
= LA
Rechtdoor = RD
Openbaar vervoer
Deze wandeling begint en eindigt bij het NS-station Westervoort.
Horeca
Naast het station van Westervoort

