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Bootjes kijken 

Beschrijving 
We zwerven door de uiterwaarden en over de dijk van de Waal via de Hurweense Kil en Rossum 

naar Tiel.  

 

De tocht is afwisselend door de verschillende landschappen, vergezichten en de scheepvaart op de 

Waal, grote delen zijn onverhard, horeca kan in het eetcafe met het mooiste uitzicht van 

Nederland. 

Route 
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1. Loop vanaf het station naar de hoofdweg en ga hier rechtsaf onder het viaduct van de snelweg 

door en houdt rechts aan, je loopt langs de geluidswal van de A2. Ga niet over de brug maar 

volg het fietspad dat naar beneden loop 

2. Ga onder de tunnels van zowel de snelweg als de spoorbaan door en ga vervolgens het fietspad 

op over de Waalbandijk. 

3. Waar de dijk een scherpe bocht naar rechts maakt ga je rechtdoor over een grasdijk langs de 

Hurweense kil.  

4. Volg deze dijk tot je aan de rechterkant een halfverharde weg ziet. Ga deze volgen en ga de 

eerste weg rechts en vervolgens de eerste weg links. Loop deze uit en volg een van de 

olifantenpaadjes naar de Waalbandijk. Je ziet een oude fabrieksschoorsteen dat is een mooi 

oriëntatiepunt, vervolg deze dijk tot aan de sluizen van Sint Andries 

5. Neem het fietspad dat naast de sluis ligt en volg deze geruime tijd. 

6. Bij de richtingaanwijzer voor het voetveer naar Varik ga je linksaf. Aan het einde van de 

huizen ga je rechtsaf en loop je evenwijdig aan de rivier. Je komt vervolgens terug op het 

fietspad en volgt dit richting Dreumel. Blijf de dijk evenwijdig aan de Waal volgen. Je kunt 

veelal bovenop of onderlangs lopen. 

7. Na een woonhuis aan de linkerhand zie je beneden een klaphek met borden. Ga hier linksaf en 

volg het pad rechtdoor tot aan de oever van de Waal. Ga hier rechtsaf en volg de paadjes langs 

de strandjes tot aan het veer naar Tiel 

8. Steek over naar Tiel en ga onder de waterpoort door.  

9. Ga hier rechtdoor en volg de bordjes naar het station 
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