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Achter de Dijk 

Beschrijving 

Wandelen door het rivierenland bestaat veelal uit het wandelen over dijken en door uiterwaarden. 
Tocht ligt er achter die dijken ook een mooi en afwisselend landschap. Dat landschap gaan we in 
deze wandeling verkennen. We lopen door een open landschap naar het dorpje Est en van daaruit 
via Neerijnen en Waardenburg naar Zaltbommel. Via de oude binnenstad van deze plaats lopen we 
naar het station. 
 
In Neerijnen is waarschijnlijk horeca, in Zaltbommel in ieder geval (met rivieruitzicht). De 
wandeling over de brug is enerzijds indrukwekkend en anderzijds oorverdovend. 

Route 

 

1. Bij het verlaten van de trein op station Tiel Passewaaij rechts af en het fietspad langs het 

spoor blijven volgen. Bij de eerste spoorovergang linksaf en deze weg volgen tot het fietspad 

rechtsaf, deze ingaan 

2. Einde fietspad rechtsaf en de weg korte tijd volgen tot de eerste weg links. Deze weg alsmaar 

rechtdoorgaand volgen de weg wordt onverhard, bij de plas met de molen het pad naar rechts 

volgen en dit alsmaar doorlopen tot aan de provinciale weg 
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3. Provinciale weg oversteken en rechtdoor Est inlopen, eerste weg rechts en eerste voetpad 

links. Einde voetpad links. 

4. Je komt uit op een driehoekig plein met een kerkje en school. Dit plein oversteken en 

doorlopen tot de weg deze rechts ingaan (fietsroute Neerijnen) 

5. Eerste weg links en deze geruime tijd volgen, bij de splitsing voor Neerijnen en Opijnen 

rechtsaf richting Neerrijnen. Einde van deze weg linksaf de Repelsestraat inlopen tot aan de 

Waalbandijk 

6. Rechtsaf de dijk opgaan (rechtdoor is een restaurant) en de dijk alsmaar volgen tot aan de 

geluidswal van de snelweg. Hier rechtsaf langs de kerk en rechtdoorlopen tot aan het 

tankstation. Hier tweemaal links en onder de snelweg doorlopen. Na de snelweg meteen links 

fietspad over de brug volgen. 

7. Na de brug loop je over een viaduct, voor dit viaduct naar beneden lopen over het talud. 

Richting Zaltbommel lopen en bij de watertoren rechtsaf de dijk vervolgen tot aan de 

Verdraagzaamheid. 

8. Hier linksaf door de stadspoort en de weg alsmaar rechtdoor vervolgen tot aan het station. De 

binnenstad van Zaltbommel is historisch en kan met een extra lus bewandeld worden. 
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