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Routebeschrijving
Vertrekpunt is Het Stroomhuis, Van
Pallandtweg 1, Neerijnen, maar de
route kan ook vanaf ’t Polderwinkeltje
of de fietsverhuur worden begonnen
(gegevens z.o.z.).
1. Vanaf de parkeerplaats bij het
Stroomhuis in Neerijnen :, Van
Pallandtweg. U passeert het Huis
Neerijnen (A) aan uw linkerhand.

Het omgrachte kasteel is tegenwoordig in gebruik
als gemeentehuis en geliefd als trouwlocatie. Het
heeft een fraaie formele tuin met uitzicht op de
on-Nederlands ogende hervormde kerk uit 1860.
2. De Van Pallandtweg gaat over in
de Voorstraat. Aan het einde ; de
dijk op, Waalbandijk.
3. Dit stuk dijk is alleen voor fietsers
en wandelaars toegankelijk. Aan uw
linkerhand ligt de Kil van Waarden
burg, rechts doemt Kasteel Waarden
burg (B) op, dat een grootscheepse
restauratie ondergaat.
Kasteel Waardenburg en het bijbehorende
(opengestelde) parkbos is evenals het natuurgebied
in beheer bij de Stichting Geldersch Landschap/
Geldersche Kastelen. Het kasteel dateert van de
tweede helft van de 13e eeuw en lag toen nog heel
strategisch aan de oever van de rivier. De oude
rivierstrang (kil) werd echter al in 1639 van de rivier
afgesneden en vormt nu een waardevol natuurge
bied. Het parkbos tussen de twee kastelen werd in
1920 door de bekende tuinarchitect Springer ont
worpen, maar slechts gedeeltelijk uitgevoerd. In de
jaren tachtig is dit alsnog gebeurd, zodat vanuit het
centrum van het park beide kastelen te zien zijn.


Even verderop ligt de Waardenburgse
molen (C). Deze zeskante grondzeiler
behoorde samen met het kasteel tot
de Heerlijkheden van Waardenburg en
is nog altijd in gebruik als korenmolen.
Vaak op zaterdagmiddag open, dan
wordt er ook meel verkocht.
4. Dijk blijven volgen, spoor over en
met bocht mee ;, Dorpsstraat. Aan
uw rechterhand ligt de Nederlandshervormde kerk van Waardenburg.
5. Doorrijden tot drukke voorrangs
weg (Steenweg). Net voor de weg
wordt ’s zomers naast de supermarkt
overheerlijk softijs verkocht.
6. :, Steenweg (oversteken).
7. Onder viaduct door en meteen :.
8. 1e weg ; (vóór brug Zaltbommel),
dijk op ri. Haaften / Herwijnen.
9. U passeert rechts het dorpje Tuil.
Hierna :, Hertog Karelweg (bord
‘Industieterrein Kerkewaard’).
10. Net na industriegebouwen 1e weg
:, Waalbandijk.
11. Blijf de dijk 6 km lang volgen.
U passeert aan uw rechterkant de
hervormde kerk van Haaften en na
enige tijd de Haaftensche molen.

• Kijk ook eens op: www.betuwsbest.nl
Vervolgens komt u langs de plassen
van natuurgebied Crobse Waard.
Weer verder ziet u aan de rechterkant
een huis op een hoek met het op
schrift ‘Café de Vossenjacht’, dit was
vroeger het café van Hellouw. Verder
op passeert u de fraaie voormalige
Hervormde kerk van Hellouw.
12. U volgt nog steeds de dijk, met
rechts boomgaarden. Na 500 m, net
voor het bord ‘Boveneind’, ; om
laag, Zeek (bordje ‘Neerijnenroute’).
13. U fietst tussen appel- en peren
boomgaarden door. Aan het eind van
de weg ziet u aan uw linkerhand het
bord van Fruitbedrijf F.J. de Bruin (D).
Bij deze kersenteler kunt u in het
seizoen heerlijke kersen kopen.
14. Steek de drukke provinciale
Graaf Reinaldweg over, #, Zeek ver
volgen langs de Voorste Hellouwse
Molen (E). Op deze plek heeft vanaf
de 16e eeuw een molen gestaan om
de polders droog te malen, samen
met de Achterste Hellouwse Molen.
Het zijn beide wipmolens en de enige
twee overgebleven molens van dit
type in de provincie Gelderland. De

voorgangers van de huidige Voorste
Molen uit 1803 zijn door kruiend ijs en
brand verwoest. De Achterste Hellouw
se Molen is te zien als u aan het eind
van de weg nog even rechtdoor fietst.
15. Aan het einde van de weg, bij de
rode zitpijl (F), ;, Meikampgraaf.
De rode zitpijl is een aardigheidje van RBT Rivierenland.
Als u 0900-ZITPIJL belt (0900-9487455, 0,55 per
gesprek) krijgt u een verhaal over de omgeving te horen.
16. Na ruim 1 km ligt aan de rechter
kant ’t Polderwinkeltje (G), waar al
sinds twintig jaar de heerlijkste advo
caat wordt gemaakt van verse eieren.
Ook worden er leuke geschenkpakket
ten, streekproducten en andere
landelijke artikelen verkocht.
17. Na ’t Polderwinkeltje direct 1e weg
;, Bommelkampgraaf.
18. Kruising Paalgraaf #, Irenestraat.
Verderop provincialeweg (Graaf Rey
naldweg) oversteken.
19. 1e weg :, Korfgraaf. Blijven
volgen, richting dijk. Aan de voet van
de dijk :, Onderweg.
20. Einde weg ; en direct weer :,
Margrietstraat. Einde ; de Bernard
straat in, aan uw rechterhand ligt
Nederlands grootste bramenkwekerij.
21. U rijdt Haaften in. De weg buigt
(links Bejaardentehuis De Wittenberg
en parkje). Direct daarna ;, Dreef.
22. Rechts ziet u de intrigerende
Toren van Haaften, het enige restant
van het (vermoedelijk) 14e-eeuwse
kasteel Goudenstein dat hier ooit
stond. Aan het einde van de weg


is er gelegenheid om iets
te drinken of te eten in de
Blufkikker.
23. Net vóór de Blufkikker
:, Molenstraat. Boven op
de dijk :, Waalbandijk.
24. De Hertog Karelweg #
oversteken en de Waalban
dijk vervolgen.
25. Einde : en weer ;
fietspad langs de provinciale
weg (Graaf Reinaldweg).
26. 1e weg :, Bouwing en
meteen weer 1e weg ;,
Melsinghdreef.
27. Einde weg ;, Lang
straat en 1e weg links, :,
Kruisstraat. Schuin rechtdoor
(links-rechts), Haarstraat.
Met een bocht Tuil uit.
28. 1e weg ; (direct na
perenboomgaard), Ammans
wal. Einde ;, Slimweistraat.
29. Viaduct over en #, wordt
Zandweg. Blijven volgen,
Waardenburg uit en met een
bocht naar rechts het trein
viaduct onderdoor.
30. Einde ;, drukke Steen
weg oversteken en A.H. de
Kockstraat in.
31. Splitsing links aan
houden, gaat over in
Zwaluwestraat. Einde ;,
Zwaluwestraat.
32. 1e weg :, Van Pallandt
straat. U bent weer terug bij
het Stroomhuis.


Startpunt
Het Stroomhuis
Van Pallandtweg 1
Neerijnen
Fietsverhuur
Bike Totaal Juijn
Marten van Rossumsingel 3
5301 HA Zaltbommel
tel. 0418-540140
Openingstijden: di-do
9 - 18 uur, vr 9 - 20 uur,
za 9 - 16 uur
Vanaf de fietsverhuur kunt u
eenvoudig de brug overfiet
sen en de route oppakken bij
nummer 8, waar u linksaf de
de dijk opgaat.

’t Polderwinkeltje
(G) Ellie de Kock
Meikampgraaf 8
4174 LB Hellouw
tel. 0418-581391
info@hetpolderwinkeltje.nl
www.hetpolderwinkeltje.nl
Openingstijden: di, do en vr
13 - 18 uur, za 9 - 17 uur
Ambachtelijk gemaakte
advocaat, boerenjongens,
boerenmeisjes en diverse
andere streekproducten,
geschenkpakketten en lan
delijke artikelen.
Op vertoon van uw fietskaart
bied het Polderwinkeltje een
streekproductentas aan met
Betuwse streekproducten
voor € 7,50.

Fruitbedrijf
F.J. de Bruijn
(D) Zeek 4b
4171 LH Herwijnen
tel. 0418-581600
Alleen in het seizoen ge
opend voor heerlijke kersen
en kersenproducten

Mogelijk gemaakt door de bijdrage van Provincie Gelderland en het STER. Productie: Streekwijzer, Wageningen; Indivisual, Den Haag

Betuws Best-producenten langs de route

