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Praktische informatie:

Afstand: 10 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte De Buke
Van Heemstraweg 1
6624 KJ Heerewaarden
Coördinaten: 51°49'3" N   5°23'18" E

Horeca:
Brasserie De Buke
Van Heemstraweg 1
6624 KJ Heerewaarden

Veerhuis Heerewaarden
Veerstraat 14
6624 BG Heerewaarden

1. Loop naar rotonde, RA en kort daarna nog een keer RA  
(Burgemeester Woltersstraat). Na huisnr 1b op kruising RD  
(Secr. Janssenstraat), negeer zijstraten, volg eind verderop 
linkerbocht, wordt daar Hogestraat. Na huisnr 2 RA (Veerstraat) 
en na huisnr 19 LA (Maasstraat). Volg iets verderop niet haakse 
linkerbocht maar ga achter schuilhuisje RA naar beneden.  
Voor Maas linkerbocht en wat verderop nog een linkerbocht 
omhoog volgen, graspad komt uit op straatje.  
Na 1e lantaarnpaal, op hoek van 1e gebouw, RA, klinkerstraatje 
met wit/rood-markering en linkerbocht. Aan einde RA (Heerewaar-
densestraat), asfaltdijk, en na begraafplaatsje (l) voet/graspad 
(langs bankje) aan rechterkant van dijk volgen. Bij van links 
komende Huizendijk grasdijk op, daarop RA, volg die grasdijk met 
gelijk metalen hek. Bij kruising met bord 'Privéterrein' RD gras-
veldje langs sierhekwerk (l) oversteken en na volgend metalen 
hek ook RD, klinkerstraatje even langs huizen. In linkerbocht, 
tegenover oprit naar huisnr 7a, RA walletje op en naar links bos 
in. Na verlaten van dat bosje bij T-kruising RA, smal klinkerwegje, 
wegje maakt linkerbocht (Voorne, staat iets verderop). 

Daar waar de Maas en de Waal elkaar bijna aanraken, maakt u een leuke 
tweerivierenwandeling. Na het verstilde dorp Heerewaarden kuiert u over 
grasdijken een flink stuk langs de Maas, gevolgd door doorgaans rustige 
asfaltwegen naar de uiterwaarden langs de Waal. Daar gaat u een dikke 
kilometer lekker langs struinen. Tussen de kribben liggen talrijke verstilde 
rivierstrandjes, met warm weer een frisse duik in de Waal is daar zo gek 
nog niet. Met extreem hoogwater staan de uiterwaarden onder water, u 
volgt dan een fietsweg over de hoge Heerewaardense Afsluitdijk. 

Na het struindeel loopt u ook een stuk over die dijk, want het uitzicht naar 
beide kanten is bijzonder fraai. Horeca is er alleen in Heerewaarden.  
Langs de Waal struinend kunt u in het zomerseizoen met een pontje op en 
neer de Waal over naar de horeca in Varik. Deze route loopt voor ruim de 
helft over onverharde paden, vaak grasdijken.
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Veerhuis Varik
Waalbandijk 8
4064 CB Varik

 
Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1515/7878
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2. Bijna aan einde van klinkers, bij bordje Maasuiterwaarden, RA 
klaphek door. Loop grasdijk van ruim 1km helemaal uit, maakt 
onderweg bochten met ongeveer halverwege klaphekken.  
Na weer klaphek aan einde op smallere, iets lagere dijk RA en 
verderop kruising met drukke weg RD, asfaltwegje. Aan einde op 
bredere asfaltweg RA, blijf weg flink stuk volgen, sla geen zijwe-
gen in (Overlaatweg, staat eind verderop). Na bijna haakse 
rechterbocht (weg wordt daar omhooggaand dijk) ziet u rechts 
een doorbraakwiel, daarna maakt dijkweg bijna haakse linker-
bocht gevolgd door korte afdaling, en let daarin op: halverwege 
die korte afdaling op dalende landweg RA, links ziet u een veel 
kleiner wiel. Aan einde op gras/landweg voor akkerland LA, links 
ziet u dat wiel nog even. Aan einde op asfaltweg RA, weg maakt 
rechterbocht. Aan einde op asfaltdijk LA. Boven op de dijken-
driesprong, LA volg fietspad over Heerewaardense Afsluitdijk.
 
3. Na ruim 700m, tegenover van linkskomend asfaltwegje (daar 
zie u op dijk wandelpaal 43), RA stukje asfalt over en LA 2 loop-
goten (met daartussen bruin bordje) over. Blijf pad flink stuk 
volgen. Bij betonnen 'golfbrekers' RD, volg asfalt, rechts ziet u 
Waal. Aan einde van asfalt RD, graspad door bosrand. Let op: na 
lang recht stuk, voor hek (achter struikgewas), RA, struinpaadje 
afdalen naar Waal. Kort na bos via 'doorstapjes' prikkeldraad door.
Volg naar eigen inzicht flink stuk struin paden bovenlangs stranden 
of die stranden zelf. Na ca 1km ziet u rechts aan overkant Waal 
molen en dikke kerktoren van Varik, in zomerseizoen ziet u daar 
ook pontje varen. Hoe u ook gelopen bent, u komt altijd uit op 
beton platen- of klinkerpad naar dat pontje, ga op dat pad LA 
(rechtsaf en met dat pontje naar overkant treft u achter dijk 
horeca). Aan einde op lage asfaltdijk RA (Oude Oven). In linker-
bocht RD! trapje op en op fietsdijk RA. Na ca 700m (daar ziet u 
rechts asfaltwegje in uiterwaard en links bedrijfsgebouw), op 
beton trapjeskruising (let op dat u daar niet aan voorbij loopt!)  
LA dijk verlaten en beneden op asfaltwegje RD (Variksestraat).  
Na horeca in linkerbocht bij fietsbordjes 33+01 tweemaal RA  
naar de bushalte.
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