Routewijzigingen Grote Rivierenpad (2e druk 2018)
Let op:
De Calandbrug is voorlopig afgesloten. Etappe Maasland – Geervliet; kaart 06.
Er is een omleiding via wandelknooppunten mogelijk, maar deze maakt de route ruim 5 km langer.
Van veer Rozenburg à Calandbrug: knooppunten 67 – 62 – 61 – 65 – 77 – 72.
Van Calandbrug à veer Rozenburg: knooppunten 72 – 77 – 65 – 61 – 62 – 67.
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Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

15 | 8 | 01

heen

Regel 8 wijzigen “ter hoogte van houten paal, rechtsaf smal duinpad op"

Regel 8: “bij kp59 rechtsaf het duin op (in het seizoen is
kp59 ongeveer halverwege de rij met strandhuisjes)”

15 | 3 | 01

terug

Regel 3 ‘Na 300 m rechtdoor....’ tot ‘Einde dijk klinkerweg oversteken’
vervangen

Door ‘Na 300 m rechtsaf. Na 80 m linksaf vóór vijver.
Asfaltpad rechtdoor volgen. Einde rechtsaf dijk op.’

15 | 16 | 01

heen

Regel 16 wijzigen "Bij sluishek linksaf"

Regel 16: "Waar u rechts een sluishek ziet, gaat u linksaf"

24
oktober
2019

15 | 17| 01

heen

Regel 17 Na cursief gedeelte over samen lopen met Kustpad deel 1.

door ‘Na splitsing rechts aanhouden, pad onder langs dijk tracering
(zijwegen negeren). Meteen na vijver rechtsaf. Na 80 m
linksaf, voetpad langs fietspad. Bocht naar links volgen.
Rechtsaf fietspad langs Nieuwlandsedijk.’

18 juli

Regel 18: “Fietspad kan druk zijn; alternatief is om boven
op de Nieuwlandse dijk te lopen.”

24
oktober
2019

Tekst van ‘Na 300 m rechtsaf...’ tot ‘Na 700 m asfaltweg ....’ vervangen

15 | 18 | 01

heen

Regel 18 wijzigen "fietspad langs Nieuwlandse dijk.”

Categorie

Datum

24
oktober
2019
tracering

18 juli
2020

2020
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Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

17 | 16 | 2

heen

Regel 16 wijzigen " Einde linksaf (Bonnenlaan).”

Regel 16: "Einde linksaf (fietspad parallel aan
Bonnenlaan)."

24
oktober
2019

19 | 5-7 | 3

heen

Regel 5 - 7 wijzigen: “Na 3,7 km bij kp38 linksaf ...... viersprong met Y-2641”

Regel 5 - 7 vervangen door: “Bij fietsknooppunt 37 linksaf
slaan richting fietsknooppunt 36. U kruist de metrolijn
Maassluis-Hoek van Holland. U komt dan, na een
kilometer, langs een manege, uit bij wandelknooppunt 16.
Hier rechts aanhouden over het fietspad.”

19 apr
2019

25 | 1 | 4

heen

Regel 1 wijzigen “Op viersprong met Y 2641 rechtdoor, fietspad”

Regel 1: “Op viersprong met Y 2641 rechtsaf, fietspad”

24
oktober
2019

25 | 12-13 | 4

heen

Regel 12-13 wijzigen "Einde bij huizen links aan houden"

Regel 12-13: "Einde voor huizen (links) rechts aan
houden richting plankbruggetje met reling lopen."

24
oktober
2019

27 | 2 | 5

heen

Regel 2 toevoegen na "Linksaf over volgend bruggetje"

Regel 2: toevoegen: "(dit is na bruggetje naar hofje)"

24
oktober
2019

27 | 4-5 | 5

heen

Regel 4-5 wijzigen: "Op twee kruisingen rechtdoor."

Regel 4-5: "Op volgende kruisingen steeds rechtdoor."

24
oktober
2019

27 | 10 | 5

heen

Regel 10 wijzigen: "aan het eind bij woonhuis (De Kei) linksaf (Reviusplein)."

Regel 10: "aan het eind bij scholencomplex linksaf
(Reviusplein)."

24
oktober
2019

29 |1-7 | 6

heen

Volgende tekst vervangen:
“…. oversteken naar Rozenburg. (…) … doodlopende weg. Zandweg.”

…. oversteken naar Rozenburg. Aan de overzijde linksaf
naar Casino Fair Play en langs wegwijzer 1452/13, langs
het casino en even verder langs wegwijzer Y-1452/12
rechtdoor dijktrap op. Bij wandelknooppunt 67 schuin

Tracering

Datum

29 juni
2022
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Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

Tracering

29 juni
2022

rechtsaf half verhard wandelpad op. Einde pad linksaf,
betonnen fietspad en dubbele asfalt weg kruisen. Meteen
rechtsaf, smal voetpad. Neem het vierde pad, na een
bankje, bij wandelknooppuntpaal 64, linksaf. Tussen de
huizen door. Einde tegelpad rechtsaf en direct schuin
linksaf, doodlopende weg. Zandweg.

29 | 13-16

terug

40 | kp 22 | 11

Volgende tekst vervangen:
“……tussen huisnr 2 en 148 in. (…) … langs CR De Veerheuvel naar veerpont.”

……tussen huisnr. 2 en 148 in. Bij wandelknooppunt 64
rechtsaf op smal voetpad. Aan het einde, na 400 m,
linksaf, een dubbele asfaltweg en een betonnen fietspad
kruisen. Meteen rechtsaf, half verhard pad op
dijklichaam. Op kruising van paden bij wandelknooppunt
67, ter hoogte van het Fair Play Casino, linksaf, dijktrap
omlaag. Langs wegwijzer Y-1452/12 naar veerpont.

De uitspanning is afgebrand. Het is niet duidelijk of en wanneer hier weer koffie
gedronken kan worden.

11 okt
2018

49 | 5 | 15

heen

Regel 5: ‘tegenover huisnummer 17 linksaf’ vervangen

Regel 5: ‘Tegenover huisnummer 29 linksaf’

Tracering

23 juli
2020

49 | 11 | 15

terug

Regel 11: ‘ter hoogte van nr 17 rechtsaf’ vervangen

Regel 11: ‘Ter hoogte van nr 29 rechtsaf’

Tracering

23 juli
2020

67 | 1 - 4 | A6

terug

Regel 1 - 4 tekst wijzigen i.v.m. nieuwe verbinding A16 naar A13 door RWS en
onderhoud door SBB.

Regel 1 - 4 tekst na "Het voetpad nemen" wijzigen. Bij
Tracering
parkeerplaats Eekhoornplaats Rechtsaf (start omleiding),
hierna direct Linksaf Rottebandreef op. Bij Fazantenpad
Rechtdoor. Houd Links bij splitsing fietspad. Bij kruising
Mollenplaats Linksaf. Na 60 m kruising wandelpad
Rechtsaf. Steek Fietspad Wezelpad over en op wandelpad

25 feb
2019
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Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

Linksaf. Bij water Rechtsaf. Tot "wandelpromonade
volgen"
67 | 15 - 19 | A6

heen

Regel 15 - 19 tekst wijzigen i.v.m. nieuwe verbinding A16 naar A13 door RWS en Regel 15 - 19: tekst na "Einde linksaf, pad langs water"
Tracering
wijzigen. Bij paal na ca 150 m Linksaf (start omleiding) Na
onderhoud door SBB.
ca 60 m Rechtsaf. Wezelpad oversteken. Bij asfaltweg
Mollenplaats Linksaf. Einde weg Rechtsaf fietspad langs
Rottebandreef. Bij inrit parkeerplaats Eekhoornplaats
Rechtsaf hierna Linksaf. Tot "bij bosrand linksaf
Molenlaan"

25 feb
2019

103 | 24 | 8

heen

Het laatste stukje naar de Lekdijk is (hopelijk tijdelijk) afgesloten.

Als alternatief loop vanaf knooppunt 13 (niet op de kaart Tracering
te zien maar komt na knooppunt 15) via knooppunten 23,
16 en 11 naar Lexmond waar de route weer kan worden
vervolgd.

14-62021

103 | 24 | 1

Terug

Het stukje vanaf huisnr 17 is (hopelijk tijdelijk) afgesloten.

Als alternatief loop in Lexmond vanaf knooppunt 11 via de Tracering
knooppunten 16, 23 naar 13 en vervolg hier de
oorspronkelijke route.

14-62021

105 | 11-14 | 25

heen

De loopbrug verdwijnt i.v.m. verbreding A 27. Regel 11 - 14 vervalt: "Na ruim 1
km via betonnen loopbrug de A27 kruisen. Na loopbrug linksaf (Polderweg) en
direct rechtsaf, Bolgerijsekade vervolgen. Na ruim 1 km bij schuur en bordje
‘Welkom – Utrechts Landschap’, rechtsaf over betonnen brug"

Tekst regel 11 - 14 vervangen door: "Na ca. 800 mtr bij
Tracering
kp85 linksaf (Ceelenweg) tot kp84, rechtsaf, de
Autenasekade volgen onder de snelweg door tot kp86,
rechtsaf, weg oversteken en via doorgang griendbos in tot
kp87, linksaf (Bolgerijsekade) tot kp88, rechtsaf over
betonnen brug"

04 mrt
2019

105 | - | 25 en 26

terug

De route voor wandelaars met hond: volg de knooppunten.

Route voor wandelaars met hond. Volg de knooppunten
84, 86, 37, 38, 39, 53, 52, 54, 56, 57, 23, 22, 89, 86

28 okt
2020

105 | - | 25 en 26

heen

De route voor wandelaars met hond: volg de knooppunten.

Route voor wandelaars met hond. Volg de knooppunten
86, 89, 22, 23, 57, 56, 54, 52, 53, 39, 38, 37, 86, 84

28 okt

105 | 11-13 | 25

terug

De loopbrug verdwijnt i.v.m. verbreding A27. Regel 11 - 13 vervalt: "Na 1 km via Tekst regel 11 - 13 vervangen door: "Na ca. 200 m bij
Tracering
kp87 rechtsaf over bruggetje en kp-route volgen tot kp86,

2020
04 mrt
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loopbrug de A 27 kruisen. Rechtdoor. Bolgerijsekade ruim 1 km volgen"

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

linksaf (Autenasekade) tot kp84. Dan naar kp85, rechtsaf,
de Bolgerijsekade ca 800 meter volgen"

Datum

2019

117 | 17-20 | 30

terug

Honden, ook aan de lijn, strikt verboden vanaf KP E43 tot KP E42 zijn honden,
Alternatieve route: rechtdoor de Rhenoyseweg vervolgen. Tracering
ook aan de lijn, strikt verboden. Alternatieve route: rechtdoor de Rhenoyseweg Na huisnr 36 rechts aanhouden naar voetgangerstunnel
vervolgen. Na huisnr 36 rechts aanhouden naar voetgangerstunnel onder de
onder de N327.
N327.

04 mrt
2019

117 | 1 -5 | 30

heen

Regel 1 - 5: vanaf KP E42 tot aan KP E43 zijn honden, ook aan de lijn, strikt
verboden.

Alternatieve route: rechtdoor lopen en na de
voetgangerstunnel onder de N322 rechtsaf slaan en
verkeersweg aan de rechterzijde houden tot KP E43.

Tracering

07 dec
2018

117 | 1-5 | 30

heen

Honden, ook aan de lijn, strikt verboden vanaf KP E42 tot aan KP E43 zijn
Alternatieve route: rechtdoor lopen en na de
honden, ook aan de lijn, strikt verboden. Alternatieve route: rechtdoor lopen en voetgangerstunnel onder de N322 rechtsaf slaan en
na de voetgangerstunnel onder de N322 rechtsaf slaan en verkeersweg aan de verkeersweg aan de rechterzijde houden tot KP E43.
rechterzijde houden tot KP E43.

Tracering

04 mrt
2019

117 | 17 - 21 | 30

terug

Regel 17 - 21: vanaf KP E43 tot KP E42 zijn honden, ook aan de lijn, strikt
verboden.

Alternatieve route: rechtdoor de Rhenoyseweg vervolgen. Tracering
Na huisnr 36 rechts aanhouden naar voetgangerstunnel
onder de N327.

07 dec
2018

119 | 12-13 |31

heen

Regel 12-13 wijzigen “Spoorlijn kruisen”’ vervangen door ‘Onder spoor door.’

“Spoorlijn kruisen” vervangen door “Onder spoor door.” Tracering

25 mrt
2021

119 | 1 | 31

terug

Regel 1 wijzigen “Spoorlijn oversteken” vervangen door ‘Onder spoor door’.

“Spoorlijn oversteken” vervangen door “Onder spoor
door”.

Tracering

25 mrt
2021

Tracering

2 juli
2020

Tracering

26 mrt

121 | - | 32

Er zijn werkzaamheden op dit traject tot en met 2021. Raadpleeg één
van de volgende websites
https://delingensealliantie.nl/bereikbaarheid/
https://delingensealliantie.nl/nieuws/

123 |2-8 | 33

heen

Verleggen route op verzoek van de landeigenaar

Regel 2-8 vervangen door: “Na ruim 1km rechtdoor op
driesprong met Nieuwsteeg, Hennisdijk vervolgen.

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding

123 |18-24 |33

127 | 2-3 | 35

terug

heen

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Regel 2-8 vervalt: “Na ruim 1km……..sloot aan rechterhand”

Rechtsaf bij kpV22, oprit Wilgje Buitensport. Ter hoogte
van parkeerplaats linksaf en direct rechtsaf langs rand
weiland met brede sloot aan rechterhand”.

2021

Verleggen route op verzoek van de landeigenaar
Regel 18-24 vervalt: “Sloot oversteken via duiker en rechtdoor…. Einde weg
linksaf (Hennisdijk).

Regel 18-24 vervangen door: : “Sloot oversteken via
Tracering
duiker en rechtsaf oprit volgen tot aan asfaltweg. Linksaf
bij kpV22 (Hennisdijk). Rechtdoor op driesprong met
Nieuwsteeg”.

26 mrt
2021

Regel 2 en 3 wijzigen

Circa 100 m na huisnr 1a, bij kpV44, linksaf door

4 nov

Tracering

toegangshek landgoed. U komt op landgoed Soelen.
129 |19-20 | 35

terug

Datum

Regel 19 en 20 wijzigen

Aan het einde door het hek naar de asfaltweg, rechtsaf,
passeer kpV44. (rest ongewijzigd)

2019
Tracering

4 nov
2019

143 | 40 | 9

heen

Door kap werkzaamheden kan het mogelijk zijn dat pad is afsloten of niet veilig Regel 9 vervangen door: "Pastorie heen, zijpaden negeren Tracering
om te lopen. Wijzig in dat geval de tekst vanaf regel 9 vanaf "pastorie heen …….. een doorlopen tot (kpf 17), voetgangerssluis..."
voetgangerssluis".

19 mrt
2019

143 | 40 | 3

terug

Door kap werkzaamheden kan het mogelijk zijn dat pad is afsloten of niet veilig
om te lopen. Wijzig in dat geval de tekst vanaf regel 3 "Na voetgangerssluis
……..opnieuw een voetgangerssluis"

Regel 3 vervangen door: "Na voetgangerssluis zijpaden
negeren en pad volgen tot je opnieuw een
voetgangerssluis..."

19 mrt
2019

153 |11 | 43-47

heen

Hoofdroute wijziging i.v.m. dijkversterking.

Bij Y5809 rechtsaf op het fietspad van de Tacitusbrug
over de Waal. Boven de zuidelijke oever gaat u linksaf via
een trap naar beneden. Rechtsaf op de hoge winterdijk.

Vervangen: regel 11 (kaart 43, ) ”bij Y5809, linksaf” tot en met regel 3-4 (kaart
47) “Linksaf over stalen loopbrug en meteen rechtsaf”.

Vanaf hier volgt u 8,5 km de route van Streekpad

Tracering

Tracering

1-92021

Nijmegen, met geel-rode markeringen.

Na 600 meter, bij Y-63402 rechtsaf naar beneden. Even
vóór een driesprong met Brugstraat en Stuivenbergweg
gaat u linksaf door een voetgangerssluisje over een
bospad een natuurreservaat in. Aan het eind op een
viersprong linksaf het halfverharde pad omhoog naar de
dijk. Op de dijk rechtsaf. U bent nu bij bermpaal 093. Na
1,4 km bij bermpaal 080 rechtsaf, het natuurgebied het
Roodslag in. Het pad, ook paaltjesroute, gaat na enkele
bochten over in een bomenlaan. Bij een picknickplaats
en een schuurtje rechtdoor. Op een driesprong linksaf.
Na een bocht naar rechts komt u uit op een asfaltweg
(Kloosterstraat), hier linksaf omhoog naar de dijk. Op de
dijk rechtsaf. Na 3,9 km bij bermpaal 032 rechtsaf Bij een
rotonde met Y-7124 gaat u linksaf, blijf aan de linkerkant
van de weg.

Sluis bij Weurt

Hier verlaat u de geel-rode route van Streekpad
Nijmegen.

Na de sluis van het Maas-Waalkanaal gaat u beneden
linksaf, op het fietspad aan de linkerkant van de
Weurtseweg.Na 500 meter bij de verkeerslichten de
Nymaweg oversteken en linksaf op rode asfalt van het
snelfietspad richting Nijmegen.
(Tip voor uw veiligheid: Wandel aan de linkerzijde van dit
pad, het fietsverkeer tegemoet.)

Volg dit fietspad 1,5 km. Nymaweg, onder de brug 'De
Oversteek' door, Laan van Oost-Indië, Waalbandijk.
Op de kruising met de Weurtseweg linksaf, aan de
linkerkant van de Weurtseweg. Na 150 meter onder de
boog van een gemetseld spoorviaduct door naar het
Joris Ivensplein.

Nijmegen centrum

Vanaf hier bent u weer terug op de route van LAW 6
Grote Rivierenpad, met wit-rode markeringen.
(In de LAW 6 routegids bij kilometer 249,1 op kaart 47.)

Eventuele route naar NS Station Nijmegen

Op het Joris Ivensplein rechtsaf, langs de rand van het
Kronenburgerpark.
Na 250 meter rechtsaf, de Kronenburgersingel
oversteken.
Via de Stieltjesstraat loopt u langs het busstation naar
NS Station Nijmegen.

165 |17-18 | 4743

terug

Vervangen: regel 17-18 (kaart 47, pagina 165) “Na plein rechtsaf richting
Waalkade” tot en met regel 1 (kaart 43, pagina 153) “Na bocht links op de

Vanaf het Joris Ivensplein loopt u naar het westen, onder
de boog van een gemetseld spoorviaduct door. Na 150

Tracering

1-92021

kruising bij Y 5809”.

meter rechtsaf op de Waalbandijk, dit rode asfalt is het
snelfietspad richting Beuningen.
(Tip voor uw veiligheid: Wandel aan de linkerzijde van dit
pad, het fietsverkeer tegemoet.) Volg dit fietspad 1,5 km.
Waalbandijk, Laan van Oost-Indië, Nymaweg, onder de
brug 'De Oversteek' door. Bij verkeerslichten rechtsaf,
Weurtseweg. Na 500 meter rechtsaf omhoog op het
snelfietspad F173a richting Beuningen.

Sluis bij Weurt

Vanaf hier volgt u 8,5 km de route van Streekpad
Nijmegen, met geel-rode markeringen.

Direct na de sluis van het Maas-Waalkanaal gaat u op de
rotonde rechtsaf, Westkanaaldijk. Na bijna 100 m rechts
aanhouden, op de dijk blijven lopen. Op volgende
splitsing linksaf. Deze hoge winterdijk 3,9 km blijven
volgen. Na bermpaal 071 linksaf, Kloosterstraat. Na 330
meter, aan het einde van een smal bosperceel, rechtsaf,
natuurgebied het Roodslag. Het pad buigt naar links. Op
een driesprong rechtsaf, een laan met bomen. Bij een
picknickplaats en een schuurtje rechtdoor. Het pad,
tevens paaltjesroute, komt na enkele bochten via een
trap weer op de dijk en u gaat hier linksaf. De hoge
winterdijk nog 1,4 km blijven volgen. Bij een waai, na
bermpaal 093 linksaf, een halfverhard pad de dijk af.
Door een houten voetgangerssluis een bospad opgaan.
Op een viersprong eerste pad rechtsaf. Aan het eind van
het pad rechtsaf en weer omhoog. Linksaf, de dijk nog
600 meter blijven volgen.

Tacitusbrug (A50, de Brug bij Ewijk)

Hier verlaat u de geel-rode route van Streekpad
Nijmegen.

Vóór de Tacitusbrug loopt u linksaf naar de trap.
Boven gekomen, rechtsaf op het fietspad van de
Tacitusbrug over de Waal. Rechtdoor het fietspad naar
beneden volgen. Beneden bij Y5809 linksaf, Dijkstraat,
onder viaduct door, rechtdoor, Merkenhorststaat.

Vanaf hier bent u weer terug op de route van LAW 6
Grote Rivierenpad, met wit-rode markeringen.
(In de LAW 6 routegids bij kilometer 235,7 op kaart 43.)

