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Zaltbommel Tiel via Heesselt 

Beschrijving 
We zwerven door de uiterwaarden en over de dijk van de Waal via de Heesseltse uiterwaarden en 

Varik naar Tiel Passewaaij.  

 

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

Waal, grote delen zijn onverhard, horeca kan in het veerhuis met een mooi uitzicht over de rivier. 

Route 
 

 

 

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 de brug via het fietspad, 

de snelweg is oorverdovend maar links heb je een prachtig uitzicht 

2. Ga onderaan rechts door de tunnels en ga na het tankstation direct rechts en daarna nogmaals 

direct rechts de Dorpsstraat in deze gaat over in de Waalbandijk. Deze dijk volg je tot voorbij 

Opijnen 
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3. Je ziet op een gegeven moment een wandelbruggetje in de uiterwaarden. Je gaat rechtsaf 

naar dat bruggetje maar er niet overheen, vooraf ga je linksaf over een zomerdijk lopen die 

ietwat parallel aan de bandijk loopt. Dit pad volg je geruime tijd in de richting van de 

hoogspanningsmasten 

4. Bij Heesselt ga je de dijk op en je volgt deze rechtdoor richting Varik volg de bocht richting 

Ophemert. 

5. Bij een bordje opengesteld rechtsaf (rood witte markering volgen). Je loopt nu opnieuw door 

de uiterwaarden, volg het landbouwpad geruime tijd (ook als de markering linksaf gaat). Ga 

voor de steenfabriek de uiterwaarden uit (als je de hekken eerder at bent ga je eerder de dijk 

op 

6. Op de dijk rechtsaf richting Tiel 

7. Bij het buurtschap Zennewijzen linksaf de Bredestaat ingaan en deze geruime tijd volgen 

8. Pal voor de spoorbaan rechtsaf en het fietspad volgen naar het station Passewaaij. 

http://www.stroomwaarts.nl/

