
 

 

 

 Fietsroute Merwede en Biesbosch - 50 km 

 Fietstocht van Gorinchem langs en over de Merwede naar  

 Dordrecht en door de Biesbosch terug 
 

 

 
 

De fietstocht start in Gorinchem bij KNP 50, Buiten de Waterpoort. Op het eerste 

gedeelte van de fietstocht ligt de route grotendeels langs de Boven en Beneden 

Merwede en komt uit bij de aanlegplaats Middeldiep in Sliedrecht. Met de Waterbus 

vaar je over de Beneden Merwede naar de Merwekade in Dordrecht. De Merwekade 

ligt aan de rand van het oude centrum van Dordrecht. Binnen een afstand van enkele 

kilometers liggen een groot aantal bezienswaardigheden van deze Historische 

Havenstad. Fiets bijvoorbeeld eens in enkele minuten naar de Historische 

Haven/Wolwevershaven. 

 

Vanaf de aanlegplaats aan de Merwekade in Dordrecht fiets je eerst enkele kilometers 

door de stad Dordrecht om vervolgens langs het Wantij naar de veerpont Kop van ’t 

Land – Brabantse Oever te fietsen. Na de overtocht wordt de fietstocht vervolgd in de 

Brabantse Biesbosch. 

 

Fiets vanaf KNP 02 in de Brabantse Biesbosch naar het MuseumEiland en verder naar 

een fietsroute ten zuiden van de ontpolderde Hardenhoek. Fiets over de Boomgatweg 

en de Kroonweg naar de Galeiweg. Volg de Galeiweg door de Noordwaard. Het 

ontpolderde gebied met talrijke kreken, vele bruggetjes en kleine windmolens. 

De fietstocht wordt afgesloten met de overtocht met de veerboot van Werkendam 

naar Gorinchem. De veerboot komt aan bij  KNP 50 - Buiten de Waterpoort. Het 

vertrek- en eindpunt van de fietstocht. 
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De fietstocht is een rondrit. Voor fietsers uit de omgeving van Dordrecht kan de 

fietstocht bijvoorbeeld ook gestart worden op de Merwekade. Bij de aanlegplaats van 

de Waterbus. Of bij Treinstation Dordrecht. 

 

Voor particulier-individueel-persoonlijk gebruik is de routebeschrijving en de 

aanvullende informatie met tips, uit te printen met het bestand dat weergegeven 

wordt op de website hnsi.nl. Totaal heeft een ‘boekje’ 12 bladzijden afgedrukt op 3 

vellen papier (A4-formaat). Het is een handzame routebeschrijving tijdens de 

fietstocht. De beknopte routebeschrijving met kaartje staat op bladzijde 7 en 8. 
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 Beschrijving Fietsroute Merwede en Biesbosch 

 Fietstocht van Gorinchem via de Merwede naar Dordrecht en door 

 de Biesbosch terug 
 Gorinchem – Sliedrecht – Dordrecht – Wantijdijk - Brabantse Biesbosch – 

 MuseumEiland – Noordwaard – Werkendam - Gorinchem  

 

 

Naar aanlegplaats van de Waterbus - Middeldiep Sliedrecht 

De fietstocht start in Gorinchem bij KNP 50, Buiten de Waterpoort. Fiets van Buiten de 

Waterpoort richting het stadscentrum en sla direct LA en fiets de Tolsteeg naar 

beneden. Sla LA in de bocht naar rechts en fiets de Krabsteeg in. Sla na nog geen 100 

meter RA en fiets de Boerenstraat in. Volg deze straat 200 meter, langs de kerktoren 

en fiets bij de kruising RD de Krijtstraat in. Sla na 150 meter op de kruising LA en volg 

de Westwagenstraat tot voorbij de Korte Brug. Fiets de rotonde driekwart rond en fiets 

over de Nieuwe Wolpherensedijk naar KNP 52. Let op! Na ruim 100 m moet de vrij 

drukke verkeersweg overgestoken worden, naar het fietspad dat aan de andere kant 

van de dijk ligt. 

KNP 52 bevindt zich bij het viaduct van de snelweg en Merwedebrug. Fiets onder het 

viaduct door en volg de dijk richting KNP 51 in Boven Hardinxveld. Kies na een paar 

honderd meter voor het fietspad dat aan de buitenzijde van de dijk loopt. Vervolg dit 

fietspad RD bij de T-splitsing met de brug aan de rechterhand.  

 

Het fietspad onderaan de dijk loopt de eerste 2 kilometer langs Natuurgebied 

Avelingen (Staatsbosbeheer). Een typerend uiterwaardengebied langs de Boven 

Merwede met kreken, riet, knotwilgen en natte graslanden. ’s Ochtends vroeg zijn hier 

soms grazende reeën te zien. Weidevogels zoals kieviten, scholeksters en grutto’s 

broeden in het gebied. Het is een uiterwaardengebied dat bij hoge waterstanden in de 

rivieren volloopt.  
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Na twee kilometer komt het fietspad dichter langs de rivier de Boven Merwede te 

liggen. Aan de overkant is Werkendam te zien. KNP 51 bevindt zich bij de aanlegplaats 

van de veerboot Gorinchem-Werkendam-Hardinxveld-Gorinchem. Deze aanlegplaats 

ligt vlakbij de splitsing van de Boven Merwede in de Beneden Merwede (aan de kant 

van Hardinxveld en Sliedrecht) en de Nieuwe Merwede (aan de kant van Werkendam). 

Het bord dat deze splitsing aangeeft is bij de aanlegsteiger van de veerboot te zien en 

staat op het uiterste puntje van de Sliedrechtse Biesbosch. De twee rivieren omsluiten 

samen met de Dordtse Kil en enkele kilometers Oude Maas bij Dordrecht, de Hollandse 

Biesbosch. 

 

 
 

De fietsroute volgt vanaf KNP 51 voornamelijk de Rivierdijk. Aan de overkant van  

rivier de Beneden Merwede ligt de Sliedrechtse Biesbosch. De route wijkt hiermee op 

een aantal plaatsen af van een fietsroute via de knooppunten.  

Fiets over de Rivierdijk over een afstand van 4 km naar het fietspad dat aan de kant 

van de rivier langs de snelweg A15 loopt. Volg dit pad naar de kruising. Een afstand 

van 2,5 km. Sla bij de kruising LA en volg de Rivierdijk naar rechts over een afstand 

van 2,5 km. Sla op de kruising van de Rivierdijk en Oosterbrugstaat LA. Aan de 

Oosterbrugstraat bevindt zich de aanlegplaats Middeldiep Sliedrecht van de Waterbus. 

Het vaarschema heeft eenmaal per uur een afvaart. De Waterbus vertrekt enkele 

minuten over het hele uur (gegevens zomerdienstregeling april - september 2018).  

 

Met Waterbus naar Merwekade in Dordrecht en verder naar Brabantse 

Biesbosch 

Met de Waterbus vaar je over de Beneden Merwede in nog geen half uur naar de 

Merwekade in Dordrecht. De Merwekade ligt aan de rand van het oude centrum van 

Dordrecht. Binnen een afstand van enkele kilometers liggen een groot aantal 

bezienswaardigheden van deze Historische Havenstad. Zie bijvoorbeeld bij 

Aandachtspunten en Tips – onder Dordrecht - de kort beschreven rondrit van 2,5 km 

naar de Wijnhaven en de Wolwevershaven. 
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Fiets vanaf de aanlegplaats aan de 

Merwekade (KNP 87) naar links en 

vervolgens naar rechts en fiets daarbij 

over de Merwekade en daarna de 

Bleijenhoek richting KNP 86. Sla LA de 

Torenstraat in. De Torenstraat gaat 

over in de Noordendijk. Volg deze dijk 

naar KNP 86 (dit knooppunt bevindt 

zich bij de molen op de dijk) en verder 

naar KNP 11 bij de grote kruising met 

de Oranjelaan. Sorteer bij de stoplichten voor en sla bij deze kruising LA en fiets over 

het fietspad langs de Oranjelaan tot vlak voor de brug over het Wantij. Sla voor de 

brug RA en fiets de Badweg in, richting KNP 10. 

De Badweg gaat over in de Wantijdijk. Houd op de splitsing vlak na het Wantijbad 

links aan voor KNP 10 net na de fietsbrug. Blijf na KNP 10 aan het begin van de 

Wantijdijk het fietspad volgen naar KNP 83. Volg na dit knooppunt het fietspad via 

KNP 44 naar KNP 43. Knooppunt 43 bevindt zich bij de veerpont Kop van ’t Land. De 

afstand van de Merwekade naar de veerpont Kop van ’t Land is circa 10 km. 

 

 

 

Van KNP 02 in de Brabantse Biesbosch via het MuseumEiland via de Galeiweg 

en het Nieuwe Merwedepad naar Werkendam en terug naar Gorinchem 

Vaar met de veerpont over de Nieuwe Merwede en fiets 500 meter verder naar KNP 

02. Sla bij KNP 02 RA naar KNP 08 aan de Hilweg. Sla LA en volg de Hilweg naar het 

MuseumEiland. Op het eiland is een Informatiecentrum en Biesboschmuseum. Van de 

aanlegsteiger bij het museum vertrekken fluisterboten voor rondvaartochten in de 

Biesbosch. Op het eiland is een restaurant met terras.  

Bij hogere waterstanden kan rivierwater vanuit de Hardenhoek en de Noordwaard  in 

de omgeving MuseumEiland via de watergeulen onder de bruggen naar het zuiden 

afstromen. Daarnaast kan bij hogere waterstanden in het Haringvliet, Hollands Diep 

en Amer het water in tegengestelde richting vanuit het zuiden de Hardenhoek en de 

Noordwaard instromen. 

 

 

Fiets van het MuseumEiland verder over de 

Lijnoorden naar KNP 20. Fiets bij KNP 20 

naar links, richting 22, 23 en 16; over de 

fietsbrug en verder over de Boomgatweg 

en de Kroonweg en de fietsbrug naar KNP 

16 op de Galeiweg. Sla bij KNP 16 LA en 

fiets over de Galeiweg via KNP 18 naar 

KNP 15 in de Noordwaard. De ontpolderde 

Noordwaard is een uitgestrekt gebied met 

talrijke kreken, vele bruggetjes en een 

aantal kleine windmolens. 
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Sla bij knooppunt 15 LA en fiets over de 

Braspenning naar KNP 09 bij het fietspad 

langs de verkeersweg. 

De boerderijen in de Noordwaard liggen 

een aantal meters boven het maaiveld. Bij 

hogere waterstanden kan het omringende 

land onderlopen. De boerderijen en 

bedrijfsgebouwen blijven boven water 

staan. 

Sla bij KNP 09 LA en fiets over een afstand 

circa 1500 meter naar het buurtschap 

Kievitswaard. Neem in dit buurtschap de 

weg RA (doorlopend aan de overzijde van de doorgaande verkeersweg) en fiets de 

doodlopende weg in. De weg is niet doodlopend voor fietsers en geeft een paar 

honderd meter verderop verbinding met het Nieuwe Merwedepad.  

 

 
 

Sla op de T-splitsing met dit pad RA en fiets naar KNP 11 aan de rand van de 

bebouwde kom van Werkendam. Een afstand van ongeveer 3,5 km. 

Merk op dat over een aanzienlijke afstand een dijk ontbreekt. Bij hogere waterstanden 

kan rivierwater over de oever en onder de bruggen door, de Noorwaard van de 

Brabantse Biesbosch instromen. De ontpolderde Noordwaard is een project in het 

kader van het projectenprogramma Ruimte voor de Rivier. Project Noordwaard is in 

2016 afgerond. 

 

Sla bij KNP 11 LA en volg de route via de knooppunten 10 en 22 naar KNP 30 bij de 

aanlegplaats van de veerboot. De fietstocht wordt afgesloten met de overtocht met de 

veerboot van Werkendam naar Gorinchem. De veerboot komt aan bij  KNP 50 - Buiten 

de Waterpoort. Het vertrek- en eindpunt van de fietstocht. 

 

_______________ 
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 Beknopte Beschrijving Fietstocht Merwede en Biesbosch 
 Fietstocht van Gorinchem via de Merwede naar Dordrecht en door 

 de Biesbosch terug 
 Gorinchem – Sliedrecht – Dordrecht – Wantijdijk - Brabantse Biesbosch – 

 MuseumEiland – Noordwaard – Werkendam - Gorinchem  

 

 

Het eerste gedeelte van de fietstocht is van KNP 51 – Buiten de 

Waterpoort in Gorinchem naar de aanlegplaats van de Waterbus aan het 

Middeldiep in Sliedrecht.  

Verlaat Gorinchem over het fietspad langs de Nieuwe Wolpherensedijk 

naar KNP 52. Vervolg de fietstocht van dit knooppunt bij het viaduct 

onder de snelweg over het fietspad aan de voet van de Rivierdijk naar de 

KNP 51 in Boven Hardinxveld. 

Fiets verder over de Rivierdijk naar het fietspad langs de snelweg (een 

afstand van circa 4 km). Volg het fietspad langs de snelweg over een 

afstand van 2,5 km naar het kruispunt. Sla bij op dit kruispunt LA en volg 

na 100 meter de weg naar rechts. Dit is de Rivierdijk. Volg deze dijk over 

een afstand van 2,5 km tot aan het kruispunt met de Oosterbrugstraat. 

Sla LA. Aan de linkerkant bevindt zich de aanlegplaats van de Waterbus 

aan het Middeldiep in Sliedrecht.  

 

Neem de Waterbus naar de Merwekade in Dordrecht. De Waterbus vaart 

in minder dan een half uur over de Beneden Merwede naar Dordrecht. Bij 

de aanlegsteiger in Dordrecht bevindt zich KNP 87.  

De fietstocht wordt vervolgd naar de veerpont Kop van ’t Land. Deze 

veerpont vaart van de kant van Dordrecht over de Beneden Merwede naar 

de Brabantse Biesbosch. De fietsroute van de Merwekade naar de 

veerpont Kop van ’t Land heeft een afstand van circa 10 km. 

 

Ga bij het uitstappen van de Waterbus naar links. Fiets op de Merwekade 

richting KNP 86 op de Noordendijk. Fiets bij KNP 86 door naar KNP 11 bij 

de grote kruising met de Oranjelaan. Op de kruising moet voor KNP 11 

voorgesorteerd worden voor LA. Volg aan de overkant van de kruising het 

fietspad aan de rechterkant van de verkeersweg richting KNP 10. Sla RA 

vlak voor de brug over het Wantij en volg de Badweg naar KNP 10. 

Vervolg de fietsroute bij KNP 10 over het fietspad op de Wantijdijk naar 

KNP 83. Fiets bij KNP 83 naar KNP 44 en vervolgens KNP 43 bij de 

aanlegplaats van de veerpont Kop van ’t Land. 
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Fiets aan de overkant op de Brabantse Oever 500 meter verder naar KNP 

02. De fietstocht wordt vervolgd door de Noordwaard in de Brabantse 

Biesbosch. 

Sla bij knooppunt 02 RA naar KNP 08 aan de Hilweg. Sla LA en fiets de 

Hilweg op naar het MuseumEiland. Fiets naar KNP 20 en verder naar de 

knooppunten 22 en 21. Sla bij KNP 21 RA en fiets over de Kroonweg naar 

KNP 16 aan de Galeiweg. Dit punt ligt na de fietsbrug. 

Sla LA en volg de Galeiweg via KNP 18 naar KNP 15. Sla LA en fiets over 

de Braspenning naar KNP 09 bij het fietspad aan de doorgaande 

verkeersweg. Sla LA en fiets naar buurtschap Kievitswaard. Een afstand 

van circa 1,5 km. Fiets vanaf dit buurtschap de doodlopende weg in aan 

de overkant van de verkeersweg. Deze weg is voor fietsers niet 

doodlopend en komt na enkele honderden meters uit op het Nieuwe 

Merwedepad. Sla RA en volg dit pad naar KNP 11 aan de rand van de 

bebouwde kom van Werkendam. 

 

Het laatste gedeelte volgt de fietsroute de knooppunten 10 en 22 naar 

KNP 30 bij de aanlegsteiger van de veerboot Werkendam-Gorinchem. De 

veerboot vaart over de Boven Merwede naar KNP 50 aan de Buiten 

Waterpoort in Gorinchem. 
  
 

 
 

 

 

_______________ 
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  Fietsroute Merwede en Biesbosch 

 Aanvullende Informatie en Tips 
  

 

Websites voor algemene en toeristische Informatie 

Een breed scala aan toeristische informatie is onder meer te vinden op de websites: 

np-debiesbosch.nl; biesboschmuseumeiland.nl; vvvzhz.nl; mooigorinchem.nl; 

biesboschlinie.nl; vvvdordrecht.nl.   

 

Oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen 

Er zijn een aantal oplaadpunten op de route. In Gorinchem zijn er oplaadpunten bij 

Petit-restaurant Boulevard aan de Buiten de Waterpoort en bij Café-restaurant 

Metropole aan het Melkpad (omgeving Westwagenstraat). In de Brabantse Biesbosch 

zijn er oplaadpunten bij het BiesboschMuseumEiland. 

 

Eten & Drinken 

Op de route zijn tal van mogelijkheden om wat te drinken en/of te eten. In Gorinchem 

is een ruim aanbod binnen een afstand van 700 meter van KNP 50. In Dordrecht zijn 

talrijke mogelijkheden in de omgeving van de Merwekade. Op de fietsroute in de 

Brabantse Biesbosch zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden bij de Spieringsluis en op het 

MuseumEiland en in Werkendam bij KNP 22 (De Waterman). 
 

Veerdiensten 

Zie voor de veerdienst Gorinchem-Werkendam-Hardinxveld-Gorinchem de website 

Riveer.nl. De veerboot vaart op werkdagen 1-2 maal per uur tijdens een lang (zomer) 

seizoen. ’s Zondags wordt in de ochtend niet gevaren. Zie voor de dienstregeling de 

informatie op de vermelde website. Buiten het zomerseizoen is het noodzakelijk om de 

dienstregeling nauwkeurig te bekijken. Bijvoorbeeld op zondag wordt een aantal 

maanden niet gevaren. 

Tussen Werkendam is een directe verbinding met Hardinxveld aan de overkant van de 

rivier, naar KNP 51. Zie hiervoor de dienstregeling van Riveer. 

 

Tip! Voor de liefhebbers van vaartochten: Het traject van KNP 50 -  Buiten de 

Waterpoort naar KNP 51 in Boven-Hardinxveld kan ook met de veerboot afgelegd 

worden. 

Tip! Met meerdere personen en/of plannen om meerdere malen gebruik te maken van 

de veerdienst(en), denk dan aan de mogelijkheid van een voordelige 10-vaarten 

kaart.  

 

De dienstregeling van de Waterbus staat vermeld op de website waterbus.nl. De 

Waterbus verzorgd een uitgebreid netwerk van veerdiensten in de wijde omgeving van 

Dordrecht en Rotterdam. De veerdiensten maken deel uit van het OV-netwerk in 

Nederland. 
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De dienstregeling voor de 

autoveerpont de Biesbosch 

tussen Kop van ’t Land 

(Dordrecht) en de Brabantse 

Oever (Brabantse 

Biesbosch) is te vinden op 

de website 

veerdienstbiesbosch.nl. 

De veerpont vaart 

regelmatig en meerdere 

malen per uur. De veerpont 

vaart zeven dagen per week. Zowel in de zomer als in de winter. 

 

Treinverbindingen en fietsroutes tussen aanlegplaatsen veerboten-

waterbussen en treinstations 

Gorinchem heeft een treinstation op de MerwedeLingelijn. Een regionale spoorlijn 

tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen. Het vervoer op deze treinverbinding is 

ingesteld op vervoer van passagiers met fiets. Vervoer van de fiets is gratis. De 

treinverbinding tussen Gorinchem en Dordrecht is eenvoudig te gebruiken. Volgens de 

dienstregeling rijdt veelal vier maal per uur een stoptrein tussen beide plaatsen. 

Binnen een tijdsduur van een half uur rijdt de trein tussen Dordrecht en Gorinchem. 

 

De trein als een aansluitend vervoermiddel voor de langere afstanden gebruiken, is 

goed mogelijk. De treinstations Geldermalsen en Dordrecht zijn verbonden met het 

nationale railnetwerk. 

Zie voor informatie over de dienstregeling en dergelijke van de MerwedeLingelijn, de 

websites Arriva.nl en Merwedelingelijn.nl.  

 

De afstand van het treinstation tot KNP 50 bij Buiten de Waterpoort is circa twee 

kilometer. De route is als volgt: 

Vanaf het treinstation RA de Stationsweg volgen naar de rotonde (circa 200 meter). 

Deze rotonde driekwart rond. Via de Lange brug (eerste brug) richting het centrum. 

Bij de tweede rotonde rechtdoor over de Korte brug (tweede brug) en de bordjes voor 

de veerponten Woudrichem en Sleeuwijk / KNP 50 blijven volgen. 

 

Het is  mogelijk de fietstocht – Fietsroute Merwede en Biesbosch -  direct vanaf het 

treinstation in Gorinchem te beginnen. De fietsroute is als volgt. Vanaf het treinstation 

RA de Stationsweg volgen naar de rotonde (circa 200 meter). Fiets de rotonde 

driekwart rond en vervolg de weg RA via de Lange brug richting het centrum. Bij de 

tweede rotonde (150 m), RA en de Nieuwe Wolpherensedijk volgen naar KNP 52.  

Let op! Na ruim 100 m moet de vrij drukke verkeersweg overgestoken worden, naar 

het fietspad dat aan de andere kant van de dijk ligt. 
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Vanaf Station Dordrecht is via de volgende route en 

knooppunten via de Veerpont Kop van ’t Land - Brabantse 

Oever naar de Brabantse Biesbosch te fietsen. Neem de 

volgende route naar KNP 86 bij de molen op de Noordendijk. 

Fiets van het Stationsplein van Station Dordrecht de 

Stationsweg in. Sla bij het kruispunt met de Singel (afstand 150 

m) RA en volg de Singel over een afstand van 1,4 km naar KNP 

86 bij de molen op de Noorderdijk. Gebruik hiervoor het zigzag-

fietspad de dijk op. Sla bij het fietspad op de dijk RA naar KNP 

11. Vervolg de fietsroute zoals beschreven staat in de 

Beschrijving Fietsroute. De fietsroute naar de veerpont Kop van 

’t Land bij KNP 43 gaat in ’t kort via de fietsknooppunten 11-10-83-44-43. Deze route 

volgt de Wantijdijk en de Zeedijk over meerdere kilometers naar de veerpont. 

 

Route van Merwekade naar Treinstation Dordrecht. KNP 86 bij de molen op de 

Noordendijk is ook eenvoudig te gebruiken voor de fietsroute tussen van de 

aanlegplaatsen van de Waterbussen aan de Merwekade (KNP 87) en Treinstation 

Dordrecht. 

Fiets van de Merwekade (KNP 87) voor de fietsroute naar het treinstation eerst naar 

KNP 86 bij de molen op de Noordendijk. Neem het zigzag-fietspad naar beneden en 

volg de Singel richting KNP 88. Sla voordat dit knooppunt bereikt is (na 1,4 km) bij de 

kruising met de Stationsweg, LA en fiets de Stationsweg in naar Treinstation 

Dordrecht (afstand 150 m).  

 

Wantij, Biesbosch en Nieuwe Merwede 

Het Wantij waar de fietsroute langs loopt is nog een van de oude watergeulen van de 

Biesbosch. Van de kant van Dordrecht stroomt het rivierwater van de Merwede, Oude 

Maas en de Noord het Wantij in en uit, in samenhang met de getijdenbewegingen. Tot 

ver in de Sliedrechtse Biesbosch zorgt het Wantij voor de dagelijkse waterbewegingen. 

Aan de kant van de Nieuwe Merwede ligt de Ottersluis aan het Wantij (vlakbij de Kop 

van ’t Land). Het rivierwater kan door de sluis aan de zuidkant van het Wantij niet vrij  

het Wantij in- en uitstromen. Deze sluis is gebouwd bij de aanleg van de Nieuwe 

Merwede, in de tweede helft van de 18de eeuw. De gegraven Nieuwe Merwede deelde 

de Biesbosch in tweeën; in de Hollandse Biesbosch en de Brabantse Biesbosch.  

 

Korte rondrit Historische Havens Dordrecht – 2,5 km 

Op deze korte rondrit wordt rondom twee Historische Havens in Dordrecht gefietst – 

de Wijnhaven en de Wolwevershaven. In de havens liggen moderne pleziervaartuigen 

en historische schepen. Bij de schepen gaat het om stoomsleepboten en traditionele 

zeilvaartuigen. De namen van de havens en omliggende straten, de historische 

schepen en de monumentale panden geven een terugblik in de geschiedenis van 

eeuwen.  

Ga bij het verlaten van de Waterbus RA en fiets over de Merwekade en het Bolwerk 

naar de kruising met de Boomstraat. Sla bij deze kruising RA en fiets de Boomstraat 

in. Over de brug van de Wijnhaven. 
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Sla na de brug RA en fiets de Palingstraat in (richting KNP 14). Deze straat gaat over 

in de Kuipershaven. Sla na 200 meter RA en fiets over de Damiatebrug en sla direct 

LA en volg de Wolwevershaven. Sla aan het einde van de haven LA en fiets over het 

Vlak, de Roobrug en de Aardappelmarkt en volg 

de bocht naar rechts en sla daarna LA en fiets 

over de Markt door naar de kruising met de 

Wijnstraat. Sla LA en fiets de Wijnstraat in en 

sla bij de eerste straat RA en fiets via de 

Nieuwbrug (Wijnhaven) naar de Voorstraat. Sla 

op de Voorstraat LA en neem de eerste Steiger 

aan de linkerhand – de Houtsteiger. Deze komt 

uit op de Taankade aan de Wijnhaven. Sla bij 

de haven RA en volg de Taankade langs de 

Wijnhaven naar de kruising met de Boomstraat. 

Ga de kruising RD en fiets het Bolwerk op naar 

de Merwekade. Aan de Merwekade bevinden 

zich de aanlegplaatsen van de Waterbussen 

(KNP 87). 

 

Campings en andere overnachtingsmogelijkheden 

Voor degenen die plannen hebben om tijdens, voor of na een fietstocht in de 

omgeving van de fietsroute te overnachten zijn diverse overnachtingsmogelijkheden. 

Twee campings in de directe omgeving van Gorinchem zijn Camping Lievelinge in het 

Lingebos en Camping de Mosterdpot in Woudrichem (eenvoudig te bereiken met de 

veerdienst Gorinchem-Woudrichem). Meer informatie over deze campings is te vinden 

op de websites lievelinge.nl en demosterdpot.nl. Op Fort Vuren zijn een aantal 

plaatsen voor kleine tenten. Het fort ligt aan de Waal, tegenover Slot Loevestein, op 5 

km van Gorinchem. Zie voor meer info de website fortvuren.nl.  

Zie voor B&B ’s bijvoorbeeld de website bedandbreakfast.nl en geef Gorinchem (en 

omgeving) als voorkeur aan. 

 

Overnachten in de Brabantse Biesbosch en in de directe omgeving is mogelijk. Zie 

voor de diverse mogelijkheden de website np-debiesbosch.nl. 
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