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1.  Start op de parkeerplaats op het Dorpsplein in Waspik.  
Sla RA op de Raadhuisstraat, volg de bocht naar rechts,  
op de rotonde (knooppunt 36) LA

2.  Na de snelweg RA (Polanenweg), aan het einde RA 
(Overdiepsekade)

3.  Volg knooppunt 2, daarna knooppunt 7. Bij knooppunt 
7 houd rechts aan. Op de kruising LA de brug over 
(Zomerdijk)

4.  Bij gemaal Gansoyen (knooppunt 3) houd rechts aan 
(Gansoyensesteeg)

5.  Aan het einde RA en gelijk LA naar knooppunt 9  
(De Kroonweg)

6.  Bij knooppunt 9 RA het fietspad op, op de kruising LA 
(Kloosterheulweg)

7.  Volg knooppunt 10, blijf de weg volgen (Wilhelminastraat), 
aan het einde oversteken en RA (Halve Zolenpad),  
volg knooppunt 44, daarna knooppunt 17

8.  Bij knooppunt 17 LA, op de rotonde 3e afslag fietspad op
9.  1e straat RA (Burgemeester de Geusstraat), 1e straat 

RA Venrode en fiets een lusje tot je terug bent op de 
Burgemeester de Geusstraat, volg deze weg en sla de 1e LA 
(Gerben de Vriesstraat)

10.  Aan het einde RA het fietspad op, op de kruising RA  
(Hein Jordanstraat), op de verkeersdrempel LA en fiets 
tussen de paaltjes door (Achter de Hoven)

11.  Aan het einde RA (Van der Duinstraat), op de rotonde 
rechtdoor, daarna LA en blijf op de Raadhuisstraat

12.  Op de kruising RA (Julianalaan), volg knooppunt 45
13.  Bij knooppunt 45 LA (Halve Zolenpad), volg knooppunt 16, 

daarna 2e RA (Vrouwkensvaartsestraat)
14.  Aan het einde LA (’t Vaartje), volg knooppunt 36, bij de 

rotonde rechtdoor, volg de bocht naar links en je bent 
terug bij het startpunt

Meer informatie over het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk? 
Kijk op www.brabantsedelta.nl/aww

Routebeschrijving:

In Waalwijk maken we het watersysteem efficiënter en klaar voor de toekomst. Door de 
bouw van Gemaal De Slagen en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen stroomt 
het water niet meer weg via het Zuiderafwateringskanaal, maar rechtstreeks naar de 
Bergsche Maas. Daardoor kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat omhoog, zodat 
de bijzondere natuur zich daar kan ontwikkelen. En wist je dat je hier ook prachtig kunt 
fietsen? Fiets door het landelijke én stedelijke gebied en bekijk wat er de afgelopen 
jaren al is gerealiseerd en waar nog druk wordt gewerkt. Veel fietsplezier!

Fietsroute 29,5 km

langs het nieuwe watersysteem  
in Waalwijk

=  Gemaal De Slagen

=
   werkzaamheden voor project  
Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

=
   werkzaamheden voor project  
natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

http://www.brabantsedelta.nl/aww

