
Wandeling Nieuwe Hollandse Waterlinie

Rondje Woudrichem

Een mooie zondagmorgen, prachtige wolkenlucht en 
een lekkere wandeling voor de boeg, we zijn er klaar 
voor!
Vanaf de parkeerplaats op het Janus Baks Bastion 
lopen we langs het haventje en gaan bij 62 linksaf de 
Schapendam op, genietend van de Woerkumse skyline 
(de molen en Martinuskerk) Woudrichem uit over de 
Hoge Maasdijk. Aan het eind wederom links bij 67, 
de Maasdijk op. Tip: daal de dijk af en loop langs de 
rivierzijde, een stuk mooier en rustiger (je mist dan 60 
maar kunt doorlopen tot knooppunt 02). We hebben 
het hele stuk uitzicht over de rivier en zien aan de 
overzijde (Munnikenland) runderen en konikpaarden 
pootjebaden. Bij 02 klimmen we de dijk weer op en 
houden links aan, over het verharde pad richting 01. 
We genieten van fraaie vergezichten en de wind in ons 
haar. Met enige regelmaat worden we gepasseerd door 
zondagochtend-pelotonnetjes, recreatieve wielren-
ners die we vast op het eerstvolgende terras terugzien. 
Bij 01 gekomen dalen we linksaf de dijk af en lopen 
richting 28. Daar lopen we rechtdoor, de woningen 
links van ons houdend. Boven aangekomen slaan we 
linksaf richting de sluis. Let op: hier eindigt het knoop-
puntensysteem en moet je verder op ons vertrouwen. 
We volgen het 
fi etspad tot we de bruine verwijzingsbordjes naar ‘De 
Buurman’ zien, die we graag volgen. Dit restaurant ligt 
bij de batterij van Poederoijen, een heerlijke plek om je 

voeten even rust te gunnen (en jawel, de wielrenners 
zijn ook geland!). Na deze aangename pauze nemen we 
dezelfde weg terug. Nu echter niet linksaf richting pro-
vinciale weg maar rechtdoor. In de bocht naar rechts 
houden we links aan en nemen het pad van Staatsbos-
beheer, genaamd ‘Poederoijensehoek’ (wij worden de 
weg gewezen door 2 reeën!). Aan het eind van dit pad 
steken we (voorzichtig!) de provinciale weg over en 
nemen we wederom een wandelpad van Staatsbos-
beheer, deze keer genaamd ‘Boezem van Brakel’. Dit 
fraaie dijkpad langs watertjes, notenbomen, schuilp-
laatsen en Batterij onder Brakel blijven we volgen tot 
we uitkomen op de Waaldijk, waar we linksaf gaan. Nu 
even opletten: we volgen dit pad tot de 2e afslag links 
(fi etspad). Dat pad volgen we, op de T – splitsing gaan 
we rechts om uiteindelijk op de volgende T-splitsing 
weer rechtsaf te slaan. We lopen nu door de ‘Waarden 
bij Loevestein’, tussen de prachtige runderen en kon-
ikpaarden door. Genietend van de omgeving wandelen 
we door tot de toegangsbrug van slot Loevestein, waar 
wij nog even een terrasje meepikken en genieten van 
de sfeer van weleer. Fluitend lopen we het laatste 
stukje naar het veerpontje dat ons terugbrengt naar 
Woudrichem.  Kijk voor de actuele vaartijden op
www.voetveerwoudrichem.nl.
Een bijzonder geslaagde wandeling door het Linie-
landschap!  
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Kijk voor gastvrije 
logies onderweg op 

www.biesboschlinie.com12 km


