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TeVoet Jubileumroute 20 Gorinchem - Herwijnen (ZH-NB-G) 

Route van Rien van den Berg. 

Lengte van de wandeling: 17 km, waarvan ongeveer 70% onverhard.  
Startpunt: station Gorinchem 
Eindpunt: Herwijnen bushalte Brakelse veer (Arriva, lijn 47) 
Let op: de veren varen niet het hele jaar door dagelijks. Voor veertijden zie www.riveer.nl en 
www.bovenhetgat.nl  

Je moet onderweg een stuk struinen dus stevig schoeisel wordt aanbevolen. 
De route is niet te belopen bij hoog water. 
Honden niet toegestaan op een deel van de route. Geen beperkingen ivm broedseizoen. 

Horeca: in Gorinchem, Woudrichem en Loevestein. 

De route is grotendeels niet gemarkeerd. 

 
 
 

Routebeschrijving 

Vanaf station Gorinchem in Zuid-Holland volg je de knooppunten 40, 38, 33, 30 naar Buiten de 
Waterpoort waar het veer over de Boven-Merwede naar Sleeuwijk vertrekt.  
 

http://www.riveer.nl/
http://www.bovenhetgat.nl/
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Aangekomen in Sleeuwijk (provincie Noord-Brabant) ga je van de pont linksaf en daarna meteen 
weer linksaf langs de jachthaven (verbod bord negeren, het is onderdeel van het 
wandelroutenetwerk!). Bij knp 68 linksaf door klaphek.  
 
Je komt nu op een struinterrein. Loop rechtdoor naar de rivier en daar aangekomen ga je rechtsaf 
langs de rivier lopen. Op een gegeven moment word je voor een afrastering als vanzelf weer 
rechtsaf teruggeleid naar de dijk (bij de vogelkijkhut het Vinkennestje).  
 
Ga hier linksaf onderaan de dijk lopen (onverhard). Kruis een asfaltweg met zitbankje en verderop 
vind je een pad naar links. Je gaat weer richting de rivier lopen. Eerst even naar rechts en dan later 
weer naar links. Je komt op asfaltweg bij de historische haven.  
 
Hier rechtsaf en net voor de dijk linksaf over een brug over de gracht en omhoog de vesting op. 
Hier linksaf de vestingwal volgen tot je een bord vindt die je verwijst naar het voetveer naar 
Loevestein. Neem hier de trap naar beneden en je komt bij het voetveer over de Afgedamde 
Maas. 
 
Aan de overkant, nu in de provincie Gelderland, loop je naar slot Loevestein. Ga er links omheen 
en bij de parkeerplaats vind je een klaphek, waarna je op een grasdijk gaat lopen, evenwijdig aan 
de rivier (LAW-markering wit rood).  
 
Als het dijkje ophoudt ga je steeds rechtdoor, passeert enkele hekken, totdat je bij de nieuwe dijk 
komt. Hier omhoog en rechtdoor. Je komt bij een zitbank aan je linkerhand.  
 
Hier zie je beneden links een klaphek. Verlaat de LAW-route. Ga door het hek en loop rechtdoor 
richting de rivier, je passeert links en rechts waterpartijen. Weer door een hek en je bent bij de 
rivierduinen.  
 
Rechtsaf en ga de rivier volgen. Je kan op de duinen lopen, maar je kan ook op de strandjes lopen. 
Je moet enige overstapjes over. Uiteindelijk wordt het grasland en kom je weer op een dijkje.  
 
Hier ga je rechtdoor en bij de voetbalvelden linksaf en rechtsaf langs de kleedkamers. Nu ben je bij 
het veer Brakel-Herwijnen. Je steekt de Waal over. 
 
Aan de overkant ga je naar de dijk, hier sla je linksaf en de eerste weg rechtsaf. Bij de rotonde zie 
je links de bushalte (lijn 47), die je naar Gorinchem terugbrengt. 

 


