
Wandeling Nieuwe Hollandse Waterlinie

Rondje Fort Altena 12 km

We vertrekken vanaf de parkeerplaats bij fort Altena. 
We besluiten eerst te wandelen en dan in de brasserie 
te lunchen. De wandeling begint met een sneaky ver-
stopt bospaadje (vlak voor de brug naar het fort links) 
richting knooppunt 26. We steken (voorzichtig!) de weg 
over en lopen links naar beneden over het fi etspad tot 
77. Daar laten we de verkeersdrukte van ons afglijden 
richting 76. Onderweg komen we diverse kazematten 
tegen, waarvan één, met stalen koepel, dienst doet als 
vogelaarspost. Verder lopend langs het water zien we 
twee schitterende watermolens (als de wieken draaien 
zijn ze een bezoekje meer dan waard!). Bij 76 houden 
we links aan over het karrespoor tussen de akkers door 
(de randen zijn met speciale beplanting vogelvrien-
delijk ingericht). Bij de weg aangekomen steken we 
recht over en gaan we rechtsaf het leempad op, op de 
voet gevolgd door de uiterst nieuwsgierige schapen. 
We stoppen even bij de kazemat om het fraaie gedicht 
te lezen. We lopen door tot 74 waar we linksaf slaan 
(het hek door) en op het eind weer rechts. Aan onze 
rechterzijde zien we wat verderop de moestuin van de 
zorgboerderij liggen en een lange rij hoppalen (deze 
hop is het hoofdbestanddeel van het Altena Bier). Aan 
het eind van het pad gaan we linksaf het bruggetje 
over en lopen we tussen de bomen door in een rechte 
lijn richting 72. Hier steken we de weg over en gaan 
links de oprit op en voor de omheining rechtsaf, over 
het gras richting 73. Dit klinkt ingewikkeld, maar het 
valt best mee! We slaan links af en lopen in een rechte 
lijn naar 71, waar we links omhoog de Merwededijk op-
klauteren. Boven aangekomen houden we rechts aan, 

even lekker bijkomen op de winderige geasfalteerde 
dijk tot 57. In de verte zien we de toren van vestingstad 
Woudrichem en links van ons de bedrijvigheid op de 
rivier. Bij 57 dalen we buitendijks af, de uiterwaarden 
in. Wederom een mooi stuk natuurgebied dat wordt 
beheerd door Brabants Landschap. In de oeverranden 
nestelen zwaluwen en ook de ijsvogel is een vaste 
gast in dit natuurgebied. Bij 58 houden we rechts aan 
en lopen we, grotendeels langs de rivier, richting 68 
(wij konden het paaltje niet vinden, maar het moet bij 
Brasserie Boven de rivieren staan). Nu moeten we even 
goed opletten: rechtsaf richting de dorpsrand, weder-
om rechtsaf (onderlangs de dijk) en bij 67 rechtsaf 
voor deel II van de uiterwaarden. We lopen tussen de 
koeien door, langs de rivier. Het landschap van weleer 
aan onze linkerzijde, rechts op de rivier ultramoderne 
binnenvaartschepen en in de verte recht voor ons de 
bogen van de Merwedebrug. We blijven langs de rivier 
lopen tot we bij de nooit gebruikte, per abuis geplaat-
ste brugpijlers komen. Daar gaan we links richting 
66. We laten het struweel achter ons om op de dijk 
rechtsaf te slaan richting 49. Hier dalen we links de dijk 
af, de Notenlaan op, om vervolgens de 2e afslag rechts 
te nemen (voetpad tussen de huizen door) tegenover 
de Herman de Ruij- terweg. Dit Giethoorn-achtige pad 
volgen we tot  45 en slaan linksaf richting 44. Dit is een 
lastig stukje en we passen goed op bij het oversteken. 
Op het fi etspad gaan we rechtsaf richting 41, wederom 
rechtsaf richting 77 en rechtdoor richting 26. We zijn 
weer terug waar de tocht begon. We zoeken een lekker 
plekje op het terras bij fort Altena. Proost!  

Kijk voor gastvrije 
logies onderweg op 

www.biesboschlinie.com

S

S


