
Betuwse Fietsvierdaagse 
Bommelerwaardroute 

Eerste gedeelte 
van Kerk-Avezaath naar Ophemert. 

1. Vanuit het Dorpshuis rechtsaf naar de ro-
tonde en linksaf, het fietspad langs de 
Provincialeweg volgen. U komt over de 
spoorlijn en de snelweg A15. Bij de vol-
gende rotonde rechtdoor. 

2. Na de brug over de Linge rechtsaf, Lin-
geweg, deze gaat na 1 km over in Linge-
dijk. De weg blijven volgen tot in  
Wadenoijen.  

3. Kort na het begin van de bebouwde kom 
linksaf, Groenestraat. Spoorlijn overste-
ken en rechtdoor, straatnaam wordt Bre-
destraat. 

4. Na 2 km het tweede fietspad rechtsaf, 
Hooge Kamppad. Dit fietspad uitrijden. 
Aan einde linksaf, Hermoesestraat. Deze 
komt uit op de Waaldijk. 

5. Op de Waalbandijk rechtsaf, de dijk blij-
ven volgen. Als verderop de hoofdweg van 
de dijk afbuigt, links aanhouden en de dijk 
blijven volgen. 

6. U komt langs Ophemert en 2 km verderop 
komt u langs de befaamde Dikke Toren 
van Varik (soms te beklimmen). 

Tweede gedeelte 
Naar Waardenburg en Zaltbommel. 

1. U volgt (vanaf de Dikke Toren) de Waal-
bandijk verder gedurende 10 km en komt 
voorbij Varik langs Heesselt, Opijnen en 
Neerijnen. 

2. Bij Neerijnen volgt u het fietspad over de 
dijk en komt bij Waardenburg langs het 
kasteel, de molen en het dijkmagazijn. 

3. Voorbij een spoorwegovergang maakt de 
weg maakt een bocht naar rechts, u komt 
langs de kerk en u komt verderop uit bij 
een voorrangsweg, Steenweg  

4. Hier voorzichtig oversteken en linksaf, u 
rijdt onder een viaduct door. Direct daarna 
linksaf via fietspad richting Zaltbommel. 
Via de Martinus Nijhoffbrug steekt u de 
Waal over.  

5. Na de brug scherp rechtsaf naar de 
Waalbandijk en hier linksaf. U komt in 
Zaltbommel en gaat rechtsaf, Heksenwal. 
Verderop rechts aanhouden, u gaat om-
hoog en komt op de Waalkade.  

6. Aan de linkerhand ziet u de stadspoort. 

Natuurlijk raden wij u aan om even het fraaie 
stadje te bekijken (dat kan ook later, als u op 
de terugweg opnieuw door Zaltbommel 
komt). 

Derde gedeelte 
In de Bommelerwaard. 

1. Na de Waalkade komt u langs een jacht-
haven en langs Albert Heijn. Dan rechts-
af, Gamerschedijk, richting Gameren. 

2. Vóór Gameren blijft u de oude dijk volgen 
(dus niet rechts aanhoudend het fietspad 
over de nieuwe dijk!). 

3. In Gameren gaat u linksaf de dijk af, Del-
kant, en vervolgt de weg langs de kerk en 
een hertenkamp.  

4. Dan linksaf Ridderstraat en rechtsaf 
Prins Willem Alexanderstraat. Buiten het 
dorp het fietspad links van de weg volgen. 

5. Bij een rotonde gaat u rechtdoor via het 
fietspad links van de weg.  

6. 400 meter voorbij de rotonde gaat u 
rechtsaf, Jan Stuversdreef. U volgt de Jan 
Stuversdreef gedurende 3½ km.  

7. Dan linksaf Zeedijk en aan het einde van 
de weg rechtsaf, Eendenkade naar Aalst. 

8. In Aalst de rotonde oversteken en recht-
door  E.P. van Ooijenstraat.  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9. Tegenover snackbar Halosta gaat u vlak 
voor een kleine parkeerplaats linksaf 
Kerkstraat, u rijdt langs de witte kerk. Ver-
derop rechtdoor Kerkpad, wordt fietspad. 
U komt uit op de dijk en gaat linksaf 
Maasdijk.  

10. Deze dijk volgt u door Nederhemert 
(Noord). U komt in Wellseind. 

11. In Wellseind gaat u linksaf van de dijk af, 
Wellseindsestraat. Na 50 meter links 
aanhouden en de doorgaande weg vol-
gen naar Delwijnen; straatnaam wordt 
Delwijnsestraat. De weg rijdt u uit tot een 
rotonde in Kerkwijk. 

12. Op de rotonde gaat u linksaf via fietspad. 
Na 1½ km gaat u rechtsaf, Kleinestraat 
(de weg gaat over in een fietspad). 

Vijfde gedeelte. 
terug naar de Betuwe 

1. U volgt de Kleinestraat via het fietspad tot 
aan het dorp Bruchem.  

2. Vlak voor de dorpspomp gaat u even naar 
links en direct weer naar rechts, 
Krangstraat. Deze uitrijden. 

3. Bij knooppuntbordje 64 en een ANWB-
richtingaanwijzer gaat u linksaf en na 50 
meter eerst rechtsaf en direct daarna 
weer linksaf (richting Waardenburg / 
Utrecht).  

4. Bij een kruispunt met stoplichten rijdt u 
rechtdoor via fietspad links van de weg. 
Aan het einde rechtsaf (fietsrichting 
Utrecht) en vlak voor het viaduct van de 
snelweg A2 gaat u naar links. 

5. De fietsroute volgt de weg langs de A2, 
verderop fietspad. U steekt opnieuw de 
Waal over en komt terug in Waardenburg. 

6. Rechtsaf, onder twee viaducten door. U 
volgt de Steenweg door het dorp heen via 
het fietspad (soms achter enkele huizen 
langs. 

7. Buiten het dorp bij een rotonde rechtsaf 
Kaalakkerstraat en na 500 m opnieuw 
rechtsaf, Van Pallandtweg.  

8. Na 100 meter ziet u aan de linkerhand Het 
Stroomhuis (met horeca-gelegenheid). 

Zesde gedeelte 
naar Est en natuurgebied De Steendert 

1. De Van Pallandtweg vervolgen. Links ziet 
u het prachtige kasteel Neerijnen. Bij de 
kerk linksaf, straatnaam blijft Van Pal-
landtweg.  

2. U volgt vanaf hier geruime tijd de fiets-
knooppuntbordjes. Bij de kerk vindt u 
knooppunt 74, vanaf hier rijdt u naar 
knooppunt 14 (vóór Est) en vandaar naar 
knooppunt 73 in het "centrum" van Est.  

3. U volgt de Dorpsstraat langs de kerk, gaat 
verderop rechtsaf de Wethouder Van 
Akenstraat in en volgt de knooppuntbord-
jes naar knooppunt 72. U rijdt Est uit via 
de Karnheuvelsestraat. De weg gaat over 
in een doodlopend zandpad. 

4. Vlak voor het einde gaat u linksaf een 
fietspad op, Wadenoijense Molenpad, en 
komt in het natuurgebied De Steendert. 
Knooppunt 72 ligt aan een meertje. U gaat 
hier linksaf. 

Zevende gedeelte 
terug naar Kerk-Avezaath 

1. Het zijpad vanaf knooppunt 72 wordt na 
enige tijd weer een verharde weg.  
Niet meer op de knooppuntbordjes letten.  
Eerste weg linksaf, Nieuweweg.  

2. Aan einde rechtsaf, Bommelweg en 
linksaf, Bredestraat. U komt over een 
spoorwegovergang. De Bredestraat ge-
heel uitrijden,. 

3. Aan het einde bij een T-kruising rechtsaf, 
Vergardeweg. De weg uitrijden tot einde. 
U komt in Wadenoijen. 

4. Aan het einde linksaf en rechtdoor de 
Linge oversteken naar Kapel-Avezaath.  

5. Dan rechtsaf, Krommesteeg, voorbij de 
kerk linksaf en om Huize Poelzicht heen 
rechtsaf, Zoelensestraat. Deze uitrijden 
tot de rotonde bij de Provincialeweg. 

6. Linksaf via fietspad, terug naar het 
Dorpshuis in Kerk-Avezaath. 
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