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Met een boog om Ophemert 

Beschrijving 
Met het dorpje Ophemert vlak bij Tiel is niets mis. Toch lopen we er vandaag met een grote boog 

omheen. Reden is dat het landschap rondom Ophemert alle elementen van een rivierenlandschap 

heeft. Boomgaarden, oude boerderijen, de Waalbandijk en uiterwaarden. In deze wandeling 

beleven we al deze landschappen. 

Route 
 

 

 

1. Loop vanaf het station het fietspad dat rechtsaf gaat en het spoor volgt. Ga aan het einde van 

het fietspad linksaf, de Brede weg op.naar de hoofdweg en ga hier rechtsaf. 

2. Neem het fietspad rechtsaf dat aan het begin van een bosje ligt. Je loopt langs een plasje en 

blijft het verharde fietspad volgen tot de volgende weg 
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3. Ga hier rechtsaf en neem de eerste straat links, de Ophemertsestraat. Volg deze steeds 

rechtdoor en negeer de zijwegen. De straat wordt een fietspad en komt uit bij een plas en een 

molen 

4. Ga hier bij het fietsbord links richting de molen en volg dit pad geruime tijd. Het wordt op een 

gegeven moment een verharde weg de Uilenburgsestraat. Deze straat volgen tot aan de 

Waalbandijk 

5. De dijk rechts opgaan richting Varik (als je doorloopt waar de route linksaf slaat is beperkt 

horeca) 

6. Ga bij het hek met het opengesteld bord links de uiterwaarden in. Het is eerst een zomerdijk 

met wilgen later wordt het pad minder maar houd de Waal rechts en de dijk links. (De 

strandjes langs de Waal zijn erg mooi voor een pauze). Loop door totdat je een bosje met een 

steenfabriek ziet Ga rechtsaf de dijk op en loop  

7. Na een standbeeld van een man met roeispanen sla je linksaf de Bredeweg volg deze geruime 

tijd tot aan het spoor en sla hier rechtsaf terug naar het station. 
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