
46 47Uiterwaarden en kasteel / Ophemert46

Praktische informatie:

Afstand: 6 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Vivo
Molenstraat 1
4061 AA Ophemert
Coördinaten: 51°50'45" N   5°23'29" E

Horeca:
Cafetaria Het Dijkhuis
Waalbandijk 33
4061 AL Ophemert

Het Veerhuis
Waalbandijk 8
4064 CB Varik

1. Keer uw rug naar huisnr 21, ga RA ri kerk en blijf RD gaan.  
Op kruising (met horeca) RD, omhooggaand fietspad, en boven 
RA. Wat verderop op Griendensteeg LA naar beneden, halfver
harde landweg, blijf deze volgen. Na bijna 1km (en heuveltje) op 
driesprong RA. Even voor veevang schuin RA (wit/rood), op lage 
dijk schuin LA (wit/rood), volg na hek lage dijk langs ooibos (l). 
Na 1km en hekje dijk op, op die dijk (Waalbandijk) RA, iets 
verderop LA naar beneden (Achterstraat) en kort daarna op de  
1e straat RA (Benedenweg). U loopt nu onderlangs de dijk (r).  
Bij boerderij 13 schuin RA dijk op en daarop LA. Bij brievenbussen 
van huisnrs 1+2 schuin RA naar beneden en in rechterbocht LA, 
volg grasweg over dijkteen (staat hierop gras u te hoog, volg dan 
dijk zelf). Blijf dijk(teen) flink stuk volgen, onderweg kruist u 
dijkopgang en kunt daar eventueel 'wisselen'. Aan einde van 
dijkteen op dijk RA, volg fietspad over dijk, doe dat daar ook  
als u al op dijk liep. 
 
2. Op dijkovergang LA dijk verlaten, weg oversteken en RD 
(Kapelstraat). Tegenover huisnr 15 RA (Margriet van Lijndenlaan). 
Op kruising met Hamaritilaan RD (Cortbeemt), in linkerbocht RD, 
halfverharde grasweg, na rechterbocht LA hekje door, brugje over. 
Aan einde van bomenrijk pad tussendoor boomgaarden LA,  
volg wandelpad rechts van asfaltweg, en na ca 50m RA brugje 
over, graspad tussen boomgaard (l) en haag (r). Na brug aan 
einde RA, bosrandpad, bij H15 RD, wat verderop ziet u rechts 
tussen bomen Kasteel Ophemert. Na brugje aan einde RA en  
in rechterbocht (Dreef) LA naar de bushalte.

Over prachtige landwegen en graspaden kuiert u een flink stuk door de 
uiterwaarden langs de Waal. Daarna loopt u verhard en deels onverhard 
over en onderlangs de Waalbandijk terug naar Ophemert, onderweg geniet 
u vanaf die dijk van het weidse uitzicht op de uiterwaarden waar u op de 
heenweg doorheen liep. Langs en door prachtige boomgaarden en een 
stukje kasteelbos wandelt u om Kasteel Ophemert weer naar de bushalte.
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Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1045/1969

Provinciewandelgids   Gelderland / Rivierenland

http://routefabriek.nl/routekaart/1045/1969

