
Wandeling Nieuwe Hollandse Waterlinie

Rondje Fort Bakkerskil

We starten bij Fort Bakkerskil, een fraaie bed & break-
fast met een fi jn terras en liggend aan het randje van 
Nationaal Park De Biesbosch. Het fort is onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en even verderop ligt 
de Papsluis uit 1815, een inlaat die bij dreiging het land 
onder water kon zetten.
We lopen een klein stukje over de dijk richting 13 om 
daar af te dalen (hekje door) richting 15. Deze wande-
ling is onderdeel van een door agrariërs uitgezette 
route genaamd ‘Oostwaardpad’. 
Een mooi initiatief waar trotse boeren hun akker-
randen beschikbaar stellen voor wandelaars. Onder-
weg komen we dan ook verwijzings- en informatie-
borden tegen. Wel zo handig als we soms de pijltjes 
van het knoop- puntennetwerk voorbijlopen! Bij 15 
aangekomen slaan we linksaf richting 11. Links zien 
we de Papsluis liggen. Een imposant bouwwerk en we 
kunnen ons voorstellen hoe belangrijk deze sluis was 
in het strategisch plan van de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie. We wandelen langs het riviertje de Bakkerskil, 

soms langs een akker, soms door een klein bos. 
Na 11 volgen we de bordjes naar 85, waar een trekpont-
je naar de overkant ligt. Hoewel we aan deze kant van 
het water blijven, proberen we het pontje toch even 
uit om een paar foto’s te maken. Van 85 wandelen we 
naar 84, waar we rechts aanhouden richting 10. We 
genieten van het typisch Hollands polderlandschap 
met zicht op suikerbieten, uien en aardappelen. Bij 17 
blazen we even uit. Het oversteken van de akkers is 
hier en daar best taai. Richting 15 is de route een leuke 
afwisseling van bosschages en vergezichten. We delen 
het pad soms met koeien en schapen en in het kreup-
elhout schrikt een ree van ons. In de verte zien we een 
fraaie, groene uitstulping die we ronden. De schaduw 
van de bomen geeft verkoeling en maakt nieuwsgierig 
naar de rest. We lopen weer in een rechte lijn langs 
akkerland, met op het eind een haakse bocht naar 
links. Na 17 lopen we terug via 15 en 13 en zijn we weer 
op Fort Bakkerskil waar we van een welverdiend kopje 
koffi e met lekkers genieten. Veel plezier!
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