Eindeloos struinen
langs de rivier
‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland
gaan.’ Stap in het gedicht van Hendrik Marsman. Struin langs de Waal, door
rivierduinen en over zandstranden, luister naar kabbelende golven, steek
over met een pontje en pluk een veldboeket. Bekijk de struinroutes en veel
andere routes op wandeleninrivierenland.nl. Met meer dan 1000 kilometer
aan wandelroutes in één wandelnetwerk kun je eindeloos op avontuur in
het hele Rivierenland.
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RI4DAAGSE
GA MEE VAN 18 TOT EN
MET 21 AUGUSTUS!

Kom tot rust!
Langs de Waal
De Konikpaarden grazen rustig op de
rivierduinen van de Leeuwensewaard. De
grazers staan eigenlijk op een perfecte plek
voor een stop na een avontuurlijke ochtend
langs de rivier. Maar je kunt ze beter met
rust laten. De dromerige strandjes zijn een
prima alternatief om even neer te strijken op deze zonovergoten meidag. Straks
wacht nog het Drutense Laakbos en banjer
je langs kolken en tichelgaten, voordat een
veerpont je de rivier overzet.

je eigen avontuur samen uit meer dan
1000 kilometer aan elkaar verbonden en
bewegwijzerde wandelroutes. 500 kilometer daarvan bestaat uit de bestaande
LAW’s, Streekpaden, Struinroutes en
Klompenpaden. Waar wil je starten?
Wil je lang of kort wandelen, langs het
water, over een landgoed of een bepaalde
plaats zien? Neem je kinderen mee? Op
wandeleninrivierenland.nl kun je veel
opties aangeven voor jouw route. Handig!

Oneindig Rivierenland

Kant-en-klaarroutes

Je kunt nu eindeloos het oneindig laagland ontdekken dankzij het nieuwe
Wandelkeuzenetwerk Rivierenland. Stel

De uitgestrekte en ongerepte Heesseltsche
Uiterwaarden laten je zien hoe het
Rivierenland er vroeger uitzag. Runderen en

Struin door uiterwaarden, rivierduinen
en zandstranden; maak een vaartocht
over de ‘wilde’ Waal; steek per vlot een
nevengeul over; leer alles over het
rivierlandschap, zijn bewoners, het leven
met de rivier en zie met eigen ogen wat
er groeit en bloeit. Doe 18 tot en met 21
augustus mee met de Ri4daagse: een
vierdaags struin-, fiets- en vaarevenement. Iedere dag wandel je zo’n 15 tot
20 kilometer. Onderweg word je getrakteerd op kunst, muziek en lekkernijen uit
de streek.
ri4daagse.nl

paarden lopen er loom te grazen. Het uitzicht vanaf de dijk is van alle kanten panoramisch. De Struinroute Zaltbommel-Varik
is 1 van de vele kant-en-klaar struin- en
wandelroutes op wandeleninrivierenland.nl.
Handig als je niet je eigen route wil samenstellen, je kunt meteen op pad. Robuuste
bordjes op houten palen wijzen je de weg.
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Bloeiende meidoorn

Plassen, nevengeulen, kolken, tichelgaten
en natuurlijk… de rivier! Het ene water is
het andere niet. Dat zie je duidelijk in de
Moringerwaarden. De begroeiing verandert mee: kruidenrijk gras, vele soorten
bomen en struiken. En nu in het voorjaar
zijn de bloeiende meidoorn en de honds-

RIVIERGIDS

roos een lust voor het oog. Even verderop
passeer je een zwaluwwand en loop je
door de wei. Je kunt aan weerszijden van
de rivier struinen: van Slot Loevestein tot
Beuningen en van Fort Vuren tot SlijkEwijk. In totaal meer dan 150 kilometer
langs de Waal.

Heen en weer

Altijd leuk: met het pontje of voetveer mee.
In elke struinroute steek je wel de rivier
over. Download de gratis Overzetveren-app,
zodat je weet welke pontjes er varen. Let
op: in de wintermaanden varen de meeste
pontjes niet. De app is er zowel voor iOS als
Android. Voor meer info over de veren: zie
uiterwaarde.nl.

‘Als je bijvoorbeeld tussen Tiel en
Waardenburg een uurtje rondloopt, kom
je langs stranden, door een groene wildernis, zie je ijsvogels en lepelaars, heel
veel soorten bloemen en kunnen we ook
nog een stukje varen op de wilde Waal’.
Riviergids Emmie Nuijen organiseert
struin- en/of vaartochten op en langs de
Grote Rivieren. Kijk voor mogelijkheden en
data op rivieractief.nl.

WATERVREES?

Geen probleem. Maak kennis met
landelijk Rivierenland. Kies in het
Wandelkeuzenetwerk Rivierenland voor
een route meer van de rivier af. Zo leer
je de mooiste plekken van het Land van
Maas en Waal, de Bommelerwaard en de
Betuwe kennen.
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