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Struinen langs de oever van de Waal
De nieuwste van vijf struinroutes langs de Waal is dit najaar gereed.
Dan kun je ook van Slijk-Ewijk langs de Waal naar Dodewaard wandelen, waar het pontje je
naar Druten brengt en je aan de overzijde de terugweg kunt aanvaarden.

Bij Beuningen ligt er weer een pontje klaar.
Over tientallen kilometers is het inmiddels mogelijk de ongerepte uiterwaarden langs de Waal te
bewandelen, bijvoorbeeld aan de hand van routes die op Struinroutes.nl als setje verkrijgbaar
zijn.
Er staan overal bordjes, onderhouden door recreatieschap Uiterwaarde en gecontroleerd door
vele vrijwilligers, waarvan de organisatie er nooit genoeg heeft.
Ze zorgen ook dat de overstapjes over hekken in orde zijn, zodat je zonder kleerscheuren je
route kunt vervolgen.
Want struinroutes leiden over ongebaande paden, door weilanden en over stranden,
rivierduinen en door wilgenbossen.
Stevige schoenen worden dan ook aanbevolen...
Meerdaags wandelvertier
Tussen Beuningen en Poederoijen aan de zuidoever van de Waal en van Vuren naar Slijk-Ewijk
aan de noordzijde lopen er nu struinroutes.
Aan elkaar geregen vormen ze een lange afstand-wandelpad.
Je hoeft ze niet per se als lange dagtocht af te leggen, laat staan dat je ze allemaal achter
elkaar doet.
In een groep, klein of groot, kun je er ook delen van beleven.
Er zijn arrangementen voor beschikbaar, waarbij je kunt zien hoe bijzonder de natuur langs
Europa's belangrijkste transportader is.
Onder leiding van een gids van Rivier Actief kun je de Dreumelse Waard leren kennen, waar
veel planten, dieren en insecten leven.
De start is bij het Veerhuis in Wamel, een geliefde plek om van achter een tafel vol
heerlijkheden uit te kijken over de Waal.
In theehuis Fluitenkruid in Dreumel wordt geluncht, waarna er een vaartocht volgt, zodat het
weidse landschap vanaf het water kan worden bekeken.
Er is zelfs een tweedaagse versie, ideaal voor familiebijeenkomsten.
Je overnacht dan in de trekkershutten van de camping in Zennewijnen en gaat kanovaren of
boerengolf uitproberen.
Info: www.struinroutes.nl
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