
 

 
 

Fietsroute Bourgondisch fietsen door de Bommelerwaard 
Genieten van het rivierenlandschap en pauzeren op bijzondere locaties  
 
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 
 

  
 
Afstand: 57 km 
 
Ingeklemd tussen de Maas, de Afgedamde Maas en de Waal ligt ‘riviereiland’ de 
Bommelerwaard. Fietsend door oude stadjes en over slingerende dijken met aan weerskanten 
fraaie dijkhuisjes geniet je hier van het rivierenlandschap. In de Bommelerwaard liggen veel 
kastelen, zoals het bekende Slot Loevestein en pauzeplaats Kasteel Ammersoyen. De route 
kent ook een uitstapje naar Noord-Brabant: je steekt de Afgedamde Maas over en bezoekt het 
pittoreske Woudrichem, waar je kunt pauzeren in een oude kruitkelder uit 1855! 
 
Fietsknooppunten 
Deze fietsroute maakt deels gebruik van het fietsknooppuntennetwerk. Je volgt de groen-witte 
bordjes met het nummer van het knooppunt. Bij het knooppunt volg je weer een ander 
nummer naar het volgende knooppunt. Zie je even geen groen-wit bordje met een nummer 
staan, blijf de weg dan gewoon volgen. 
 
Starten en pauzeren 
A. Bert van Osch Rijwielen (fietsverhuur), Waterstraat 38 Zaltbommel 
B. De Kruitkelder, Arsenaal 4 Woudrichem 
C. Café Cafetaria Pinkeltje, Dorpsstraat 83 Rijswijk 
D. Eeterij Den Dijk, Maasdijk 68A Nederhemert-Noord 
E. Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 1 Ammerzoden 
 
Fiets-/voetveer Loevestein-Woudrichem 
Tijdens de route steekje met het fiets-/voetveer over van Loevestein naar Woudrichem. De 
oversteek kost een klein bedrag per persoon dat contant dient te worden afgerekend. 
Ga voor de actuele vaartijden en prijzen naar Voetveerwoudrichem.nl 
 
De routebrochure met voordeelcoupons is verkrijgbaar bij alle start- en pauzeplaatsen. 
 
 
Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting 
 
  Bert van Osch Rijwielen (A) 
  Vertrek: Verlaat Bert van Osch Rijwielen en ga L. 
  Eindigen: Direct na de stadspoort aan je LH. 
 
1. Eerste weg R (Markt). Bakker Bart (B) ligt na 90 m aan je LH. 
  Vertrek: Verlaat Bakker Bart en ga L. 
 

2. Je fietst op de Gamerschestraat. Deze gaat over in de Steenweg. → KP 7 
 
 

http://www.voetveerwoudrichem.nl/


 

De geschiedenis van de Bommelerwaard is sterk verbonden met de loop van de Maas en de 
Waal. In de 12

e
 eeuw werden de eerste rivierdijken aangelegd en in de 14

e
 eeuw was de 

dijkring rondom de Bommelerwaard gereed. Deze route voert je over vele oude en nieuwere 
dijken die het gebied beschermen of beschermden tegen het water. 
 

3. KP 7 → KP 8 → KP 6 → KP 5 → KP 20 (→KP 22) → KP 23 → KP 24 
Let op. Als bij KP 20 de route naar KP 23 is afgesloten, fiets dan via KP 22. 
 
Slot Loevestein werd in de 14

e
 eeuw gebouwd in opdracht van ridder Dirc Loef van Horne. 

Daarna is het in handen geweest van de Heer van Holland, de Spanjaarden en Willem van 
Oranje. Het kasteel heeft tot 1830 dienst gedaan als staatsgevangenis. Bekend is het verhaal 
van Hugo de Groot die in een boekenkist uit de gevangenis weet te ontsnappen. 
 
4. Fiets bij KP 24 rechtdoor richting ‘Voetveer op Woudrichem’. 
 
5. Steek over met het voet-/fietsveer en volg het pad langs de jachthaven. Einde R (bij het 
kanon). 
 
6. Eerste weg L (Spieringstraat). Einde L en direct R langs de kerk. 
 
7. Einde L. De Kruitkelder (C) ligt recht voor je. 
  Vertrek: Verlaat De Kruitkelder en fiets richting de kerk. Einde R. 
 
8. Neem de derde weg R (Hoogstraat). 
 
Woudrichem is een historisch vestingstadje dat in de 9

e
 eeuw is ontstaan op een natuurlijk 

verhoging langs de rivier (overwal) op de plek waar nu de Hoogstraat en de Molenstraat 
liggen. Het stadje groeide en ontving in 1356 stadsrechten. De oude kern vormt in zijn geheel 
een beschermd dorpsgezicht en is het bezoeken meer dan waard. 
 
9. Aan het eind de parkeerplaats op en direct R. 
 

10. Eerste weg L. → KP 74. 
 
11. Bij KP 74 rechtdoor en na 200 m schuin R de dijk af. Na 120 m ligt Café & Cafetaria 
Pinkeltje (D) aan je RH. 
  Vertrek: Verlaat Pinkeltje, ga R over de parkeerplaats en direct weer R. 
 
12. Einde L (Dorpstraat) en direct weer L (Stoep). Einde R (Maasdijk). 
 
13. Volg de Maasdijk en daarna de bordjes richting ‘Brakel’ tot KP 69. 
 

14. KP 69 → KP 21 → KP 19 → KP 18 → KP 17 → KP 80 
 
15. Eeterij Den Dijk (E) ligt vlak na KP 80 aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat Eeterij Den Dijk en ga L. → KP 98 
 

16. KP 80 → KP 98 → KP 40 → KP 14. Let op: richting KP 14 blijf je op de dijk fietsen tot bij 
Restaurant ’t Oude Veerhuis. Ga daar L (Voorstraat). 
 
17. Einde R en direct L langs de kerk. 
 
18. Na 300 m ligt Kasteel Ammersoyen (F) aan je RH. 
  Vertrek: Aan het eind van de oprijlaan R vóór de kerk. 
 
19. Eerste weg R (Heiligenweg). Na 300 m R aanhouden. Op de volgende kruising ligt KP 13 
 



 

20. KP 13 → KP 12 → KP 60 → KP 63 → KP 64 → KP 65 
 

21. KP 65 → KP 62. Let op: na 1 km L (De Virieusingel, je blijft langs het water fietsen). 
 
 

22. Einde L (Waalbandijk). → KP 66. Let op: na 650 m L richting ‘Markt’ (door de stadspoort, 
KP 66 gaat rechtdoor). Lees bovenaan verder. 
 
 
Starten en pauzeren  
A. Bert van Osch Rijwielen (fietsverhuur) 
Waterstraat 38 Zaltbommel ∙ 0418-513147 ∙ www.vanoschrijwielen.nl  
Bert van Osch Rijwielen is al bijna 20 jaar een begrip in het centrum van Zaltbommel. Ook voor 
de verhuur van fietsen kunt u terecht bij ons. Pech onderweg? Bel ons en wij komen u thuis of 
onderweg te hulp. 
 
B. De Kruitkelder 
Arsenaal 4 Woudrichem ∙ 06 10726309 ∙ www.dekruitkelder.nl 
De Kruitkelder is een historisch pandje gelegen in het mooie stadje Woudrichem. Je kunt er 
heerlijke Italiaanse koffie drinken, een kleine lunch gebruiken of ons heerlijke eigen 
Woerkumer bier proeven. 
 
C. Café Cafetaria Pinkeltje 
Dorpsstraat 83 Rijswijk ∙ 0183 853185 ∙ www.cafetariapinkeltje.nl 
Café Cafetaria Pinkeltje ligt aan fietsknooppunt 74, met mooi groot terras. Bij een mooi 
natuurgebied. 
 
D. Eeterij Den Dijk 
Maasdijk 68A Nederhemert-Noord ∙ 06 20620554 ∙ www.eeterijdendijk.nl  
een gezellige en huiselijke eeterij met sfeervolle aperitiefbar. U geniet hier van heerlijke 
gerechten of van een drankje op ons terras, terwijl u geniet van het uitzicht over de 
uiterwaarden en de Maas.  
 

E. Kasteel Ammersoyen 
Kasteellaan 1 Ammerzoden ∙ 073 59 49 582 ∙ www.glk.nl 
Kasteel Ammersoyen is een van de best bewaarde middeleeuwse waterburchten van Nederland. 
U bent van harte welkom voor een rondleiding, een kopje koffie met wat lekkers of een kijkje 
in onze winkel. 
 
 
Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 
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