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Voorstel van Wim Dhollander
zaterdag 24 april 2021

Tussen Maas en Waal
rit
grA
grB
grC

km
152 km
135 km
110 km

vertrekplaats
Sleeuwijk
Sleeuwijk
Sleeuwijk

vertrekuur
8.30u
8.30u
8.30u

Vertrekken doen we op de parking vooraan in de Waterlinie, zijstraatje van de Rijksstraatweg, Sleeuwijk,
provincie Noord-Brabant. Dit dorp ligt vlak tegen de A27 Breda-Utrecht, onder Gorinchem, afrit 23. Vanuit SintPauwels, zonder file, ongeveer 1u.20 rijden!

A-rit:

Fietsen doen we vandaag, hopelijk met goed weer in

een historisch 'geladen' kader, tussen veranderlijke rivieren en
pittoreske dorpjes! Na 4 km rijden we dan ook al de eerste
vestigingsstad in: Woudrichem. Hier vloeien de (afgedamde)
Maas en Rijn ( hier Waal genoemd) terug samen. We volgen de
boorden van de afgedamde Maas, verbinding tussen de echte
Maas en Rijn. Na 21 km bereiken we de volgende schitterende
vestigingstad Heusden, langs de boord van de echte Maas, in
Noord-Brabant. Denk nu niet dat deze steden de 'tand des tijd'
zo goed overleefd hebben, zeker niet! Het meeste van dit
culturele erfgoed is wel degelijk dikwijls
vernield of gewoon afgebroken om de
materialen ergens anders te 'gebruiken'
(zoals bv. Hulst). Het zijn gewoon de
Nederlanders, die vanaf de jaren 50-60
deze historische plekken in hun
oorspronkelijke staat hersteld hebben!
Even verder nemen we het veer over de
Maas, helaas niet zoals in België gratis, en
rijden we over de dam van de 'afgedamde'
Maas. Na 31 km passeren we het mooie
kasteel van Ammerzoden (foto), één van
de best bewaarde kastelen van Nederland.
We doorkruisen Gelderland noordwaarts
naar de volgende 'versterkte' stad : Zaltbommel! (41 km), aan de oever van de Waal. Al deze forten en versterkte
steden maken deel uit van de Hollandse waterlinie, vooral opgebouwd rond de Tachtigjarige Oorlog (rond 1600)
en gebruikt tot 1815! (tegen Napoleon) Bij deze linies werd vooral gemikt op 'inundatie': door gebruik van
sluizen, waterwegen, dammen, ... het tactisch onderwater zetten van een gebied om de vijand te versperren!
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De B- en C-rit verlaten ons hier voor een tijdje! Nu volgen we verder de boorden van de Waal, ideaal voor een
mooi 'vrij' gedeelte! Vergeet niet ook eens de prachtige omgeving
te aanschouwen! Na 51 km rijden we over de Sint-Andriessluis met
fort. Hier lopen Maas en Waal op slechts 500 m van elkaar. Aan de
overzijde zie je Tiel, een oude Hanzestad. Dit waren steden die zich
in de late Middeleeuwen (1200-1500) verenigden om beter handel
te drijven! Na 68km rijden we over (hoe kan het anders) Prins
Willem Alexanderbrug naar de overzijde, en verder langs de mooie
dorpjes Ijzendoorn en Echteld naar het veer over de Nederrijn, de
provincie Utrecht binnen! Na 89 km passeren we het mooie kasteel en dorp Amerongen! Op km 99 fietsen we
het dorp Duurstede binnen, waar we onze boterhammetjes opeten. Na het eten bollen we een waterweg over
die we nog niet gehad hebben: het Amsterdam-Rijnkanaal! We rijden nu op de Romeinenbaan, onderdeel van
de 'limes', dit is een aanduiding voor de bovengrens van het Romeinse rijk! Rechts staat er een gereconstrueerde
Romeinse wachttoren! We fietsen
nu op een dijk met prachtig zicht op
de Lek! Op km 111, na een vrij
gedeelte, nemen we het veer naar
Culemborg, terug Gelderland. Op
deze zijde van de lek fietsen we op
en door de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, gebouwd tussen 1816
en 1844! In deze periode dat België
bij Nederland hoorde werden ook
de forten rond Antwerpen
gebouwd, en tal van kanalen
aangelegd, met economische en
militaire functie. Aan het fort
Everdingen draaien we linksaf op
de Diefdijk, tegen het vliet (oude benaming waterweg), tussen mooie polders en dito boerderijen! Op km 128
rijden we door het dorpje Aquoy, gekend voor z'n scheve kerktoren, wat verder voorbij het fort van Asperen,
terug naar de Waal. Deze volgen we door Vuren, uiteraard met fort. Aan de overzijde heb je mooi zicht op Slot
Loevestein, een van de mooiste waterburchten van Nederland! Na 147 km rijden we de prachtige versterkte
stad Gorinchem (spreektaal: Gorcum), provincie Zuid-Holland binnen, waar we zeker een 'verkenningstoertje'
doen! Hier verandert de naam van de rivier ook van Waal naar Boven-Merwede, ben je nog mee?! De C-rit
neemt hier het veer naar de startplaats, maar A en B rijden, nog een ommetje over de brug terug naar de start!

B-rit: Deze volgt tot in Zaltbommel, km 42 het A-parcours. Hier fietsen ze over de Waal naar Waardenburg,
volgen de Waal tot Ophemert, voorbij het kasteel langs het mooie dorpje Buren. In Rijswijk wordt het veer
genomen om na 79 km op de stopplaats Duurstede aan te komen. Vanaf hier wordt terug het A-parcours
gevolgd.

C-rit: Deze volgt het B-parcours tot Ophemert, maar steken door naar Geldermalsen. Hier zitten er 70 km op,
ideaal voor de middagstop! Daarna rijden ze door de Betuwe, de fruit (en confituur) streek van Nederland langs
de oever van de Linge richting Rhenoy, waar ze na 82 km op het A-parcours komen. In Gorinchem, neemt deze
groep het veer naar de startplaats Sleeuwijk!
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