Bakkerskil
Eindeloze akkers tussen killen
Je loopt tijdens deze wandeling door een van de meest weidse landschappen van
Nederland. Een boerenlandschap tegen de Biesbosch aan, dat zijn huidige aanzien kreeg
bij een ruilverkaveling in de jaren \'60 van de vorige eeuw. Veel wordt gebruik gemaakt
van het Oostwaardpad, dat mogelijk werd doordat diverse boeren toestemming gaven om
langs hun akkers te lopen.Op de heenweg loop je veel langs de Bakkerskil, vroeger de
breedste van alle Biesboschkreken, op de terugweg langs de Bruine Kil. Beide killen
hebben smalle bosstroken langs hun oevers, maar je ziet vooral boerenakkers met soms
de intens gele kleur van koolzaad. Het meest zuidelijke stukje van de route maakt een
rondje door het Jannezand, waar je even het echte Biesboschgevoel ervaart.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de toegangsbrug bij fort Bakkerskil LA de dijk op en RD. In bocht bij kp. 13 RA
door klaphek, ri. kp. 15. Je loopt op een grasdijk. Na 50 m ga je over een overstapje,
daarachter LA, markering Oostwaardpad. Iets verderop loop je over gras langs water aan
je linkerhand. Op kruising met een pad LA en bij kp. 15 bij grote schuur nogmaals LA,
een graspad langs de andere kant van het water. Water volgen, eerst met bos aan je
rechterhand, daarna akkers. Na totaal 900 m over een brugje van 2 planken, daarna heb
je weer bos aan je rechterhand. Zijpaden naar rechts negeren, water aan je linkerhand
houden. Verderop buigt het pad samen met het water naar rechts. Dan LA over
bruggetje, naar een asfaltweg toe en daar RA. Al vrij snel op een kruising bij kp. 11 LA ri.
85, Weerensteinweg. Bij het begin van een bosje aan je linkerhand LA over een brugje
van 3 planken. Je komt uit bij een zelfbedieningspontje.
2. Oversteken met dat pontje. Aan de overkant RA. Het onverharde pad maakt na 1 km een
haakse bocht naar links. 500 m verder volg je opnieuw een bocht naar links. Een klein
stukje verder ga je RA over een dam. Dan kom je op een weg en gaat weer RA
(Killeweg). Dan de eerste weg RA, Hooge Poilderweg. Deze volgen tot voordat links een
natuurgebiedje begint.
3. Hier LA ri. griendwerkershut Jannezand. Meteen links aanhouden, een onverhard pad
langs de bosrand. Na 400 m RA het bos in (markering Oostwaardpad) en de bochten van
dit pad volgen. Een stukje verderop LA over een brugje. Volg het graspad. Iets verderop
loop je weer langs de bosrand. Nu goed opletten: na bijna 600 m ga je RA door een
opening in het riet, Je komt dan op een iets lager gelegen graspad en gaat daar RA. Iets
verderop heb je water aan je linkerhand. Het pad buigt verderop naar rechts, bochten
volgen. Je gaat na 800 m via een dammetje over water heen. Daarachter op een
driesprong links aanhouden en meteen op de volgende driesprong rechts aanhouden.
Het pad steeds volgen tot je weer op de weg komt.
4. Op de weg LA. Na brug bij kp. 83 LA ri. 70, Bakkerskilweg. Ga ter hoogte van een
parkeerplaats aan je linkerhand bij kp. 70 RA ri. kp. 10. Na de dam nogmaals RA langs
de akkerrand. Iets verderop bocht naar links volgen. Je loopt tussen akkers tot je een
weg nadert. Dan bocht naar links volgen, RA over dam en op de weg nogmaals RA. Al
snel weer LA via een dam het veld in, nogmaals LA langs een akker en iets verderop
bocht naar rechts volgen. Voor de bosrand RA en een tijdje de bosrand volgen. Bij het
naderen van een weg ga je schuin LA het bos in, een graspad. Na een tijdje steek je de
weg over, RD over een puinpad. Iets verderop ga je over een hek en kom je op een
graspad. Steeds water aan je linkerhand volgen. Na bijna 1,5 km voor dwarswater bocht
naar rechts volgen, door een hekje en daarna LA over een planken brugje.
5. Aan de andere kant van het brugje bij kp. 10 LA ri. 17 en voor dam RA. Na ruim 800 m,
als je aan de andere kant van het water een boerderij ziet, ga je over een overstapje en
RD. Je loopt nu door een bosachtige omgeving. 700 m verder volg je voor een
dwarswater het pad naar rechts. Iets verderop ga je door een klaphek. Je passeert een
dam aan je linkerhand en loopt daar RD.

6. Het graspad buigt naar rechts en weinig verder naar links, van het bos af. Ruim 600 m
verder bij het naderen van een weg het pad naar links volgen. Daarna bij de eerste dam
die je passeert RD, die dam dus negeren, maar wel RA over de volgende dam. Op de
weg even LA en vlak daarna bij kp. 17 RA ri. 15, Weeresteinweg. *Na grote schuur aan je
linkerhand LA, dam over en meteen RA. Nu dezelfde weg terug als aan het begin: bocht
naar links volgen, kort daarna RA via overstapje. Dan de dijk op en door klaphek. Op weg
LA en iets verder schuin RA, omlaag naar fort Bakkerskil.
Praktische informatie
Lengte
16 km
Startpunt
Fort Bakkerskil bij Nieuwendijk
Parkeren
Parkeerterrein bij fort Bakkerskil, Kildijk 143, 4255 TH Nieuwendijk.
OV
Vanaf station Gorinchem Arrivabus 120 naar Werkendan Sportlaan. Aanlooproute vanaf
daar 2 km, zie kaart. Route oppakken in blokje 7 vanaf *
Horeca
Fort Bakkerskil, Kildijk 143, 4255 TH Nieuwendijk, www.fortbakkerskil.nl.
Honden
Niet toegestaan
Achtergrondinformatie
Eindeloze akkers tegen de Biesbosch aan

Route en tekst van deze route zijn gemaakt door Ad Snelderwaard, zie voor meer info
www.adsnelderwaard.com. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart,
gps-track en beelden te vinden op Wandelzoekpagina:
www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/bakkerskil/17179/ . Ik ben benieuwd naar je reactie
op deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
www.wandelzoekpagina.nl of op adsnelderwaard@xs4all.nl.

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.

