10 - Krekenavontuur
Wat zult u genieten van de kilometerslange (in voorjaar en zomer uitbundig
bloemrijke) graspaden en -wegen langs de Bruine- en de Bakkerskil, twee
prachtige kreken. Na het centrum wandelt u over een dijkje, door een parkje
en ook even over asfalt naar de polders waar uw avontuur langs de kreken
begint.

Praktische informatie:
Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling
Startpunt:
bushalte Plein
Plein 8
4251 AJ Werkendam
Coördinaten: 51°48'47" N 4°53'24" E
Horeca:
In centrum
Fort Bakkerskil
Kildijk 143
4255 TH Nieuwendijk

Onderweg steekt u middels loopplanken (met leuning!) menig slootje over
en verbaas u niet als wat schapen, pony’s of zelfs paarden even uw
gezelschap zijn, de reden dat hier beslist geen honden mogen komen.
Deze wandeling loopt voor ongeveer een vierde deel over verharde paden
en wegen. Onderweg komt u na 15 km langs de horeca van Fort Bakkerskil.
Honden: niet toegestaan
Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1007/9533

1. Loop vanaf Plein de Hoogstraat (een winkelstraat) in, blijf
straat flink stuk volgen. Na huisnrs 15/13 rechterbocht volgen
(Werkensedijk). Paar meter na huisnr 49 LA, dalend klinkerwegje.
Beneden 2x RA en na tunneltje RD, bomenrijk wandelpad.
Na brugje LA (De Kooi) en gelijk RA, tegelwandelpad langs singel.
Aan einde op voetpad langs drukke weg LA. Rotonde rechts van
u passeren en onder lantaarnpaal 25 bij knooppuntpaaltje 61 RA
naar 19 (Borcharenweg, pijl wijst niet echt goede kant op). Hier
haakt u aan op wandelnetwerk en loopt middels gele pijlen van
ene naar andere genummerde knooppunt (kp), onderweg volgt u
ook grotendeels het Oostwaardpad. Volg asfaltfietspad (Schans)
langs drukke weg en bij rotonde RD (Grote Waardweg). Tegenover
van links komende Krouwerskade bij kp19 RD naar 18, u blijft op
asfaltweg. Bij kp18 RD naar 17, volg nog even Grote Waardweg.
2. 100m na linkerbocht bij infopaneel Oostwaardpad RA en gelijk
LA, grasweg evenwijdig aan asfaltweg. U volgt nu voornamelijk
markeringen van dit pad, dus op grasweg blijvend wat verderop
bij kp17 RD naar 10. Voor slootje maakt grasweg rechterbocht ri
bosrand. Voor die bosrand RA, wat verderop bij boshoek LA, bij
stuwtje RD en klaphekje door. Loop grasweg van 2km helemaal
uit, halverwege gaat u een overstapje over. Aan einde bij infobord
Oostwaardpad LA en bij kp10 RA naar 70. U gaat loopplank over,
naar rechts klaphekje door en voor kreek met linkerbocht mee.
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Na 1½ km en klaphekje kruising met klinkerwegje (met rechts

4. Loop asfaltwegje (met rechts Fort Bakkerskil) uit. Aan einde bij

brug) RD, u loopt nog even langs kreek. Grasweg maakt linker-

kp14 RA naar 60 en loop dijkfietspad helemaal uit, onderweg

bochtje, gaat door bosje, maakt rechterbochtje en wordt daarna

steekt u bij molen snelweg hoog over. Aan einde bij kp60 LA naar

recht tussen akkerland en bosrand. Loop deze grasweg helemaal

61, asfaltdijkje. Rotonde van heenweg links van u passeren en

uit, onderweg passeert u in bosrand een 'hoogzit' (die u als bankje

direct daarna LA (Sportlaan). Loop nu zelfde weg terug naar bus:

kunt gebruiken) en maakt bij boshoek linkerbocht.

tegenover huisnr 44 RA, tegelpad langs singel, einde LA en RA
brugje over, na tunneltje 2x LA, op Werkensedijk RA, bij huisnrs

3. Aan einde (dat is na linker- en rechterbochtje) op asfaltweg RA

19/20 linkerbocht blijven volgen, loop Hoogstraat uit naar Plein

en iets verderop tegenover stuwtje LA. Loop ook deze grasweg

met bushalte.

(met aan begin en einde 2 bochtjes) uit. Op asfaltwegje bij kp70
LA naar 83, rechts ziet u kreek Bakkerskil. Na kleine km bij brug
met bankje en kp83 LA naar 84, asfaltwegje. Na grote loods bij
fietsbordje 20 RA (Weeresteinweg 2-5). Na bijna 1km ziet u rechts
grasland smaller worden en kreek dichterbij komen, daar opletten
want na hekwerk in dat grasland (en smal slootje) moet u RA
(markeringen ontbreken, anders toch doen), volg grasweg.
Na linkerbocht loopt u strak langs kreek en blijf daarlangs.
Na smalle asfaltparkeerplaats, stukje grasweg (met links bankje)
en linkerbochtje op asfaltwegje RA. Na 30m bij kp84 RA, volg
Oostwaardpad (pad met slagboom en bruin SBB-bordje), na
linkerbocht loopt u weer langs kreek. Flink eind verderop, bij
pontje, linkerbocht volgen. Aan einde op asfaltweg met kp85 RA
naar 11. Op kruispunt bij kp11 RD naar 15 (Weeresteinweg).
Bij de
eerste brug
linksaf,
Jan!

Na 100m in flauwe linkerbocht RA bos in en voor kreek LA.
In linkerbocht bij boshoek RD, loopplank over en loop graspad van
ca 1km tussen akkerland (en verderop bosje) en kreek helemaal
uit. Aan einde bij kp15 RA naar 13 en gelijk weer RA, volg andere
kreek. Na linkerbocht RA klaphekje door en na volgend klaphekje
bij kp13 LA naar 14.
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