Dordrecht – 31 okt t/m 15 nov 2020
RS80 – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 3 (403)
Parkoersbouwer: Joop Voordendag
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Het Polderwiel, Dudokerf 58, 3315 KA Dordrecht
Wij vragen u onderweg en bij de start- en horecarusten rekening te houden met de 1,5 m afstandsregel
en de hygiëneregels en respecteer de getroffen maatregelen bij de Horecagelegenheden.
U kunt deze wandeltocht alleen lopen nadat u zich digitaal heeft ingeschreven via de pagina
Inschrijvingsprocedure op onze website. Neem van te voren even kennis van onze pagina Coronaregels.
U kunt de tocht lopen wanneer u maar wilt, alleen of met groepjes van max 4 personen, neem voor de
zekerheid eigen consumpties mee, dat voorkomt teleurstellingen onderweg. De beschrijving van de
route begint vanaf de toegang van de startlocatie.
Startlocatie en Horecarusten
In dit geval is onze startlocatie helaas gesloten vanwege kwetsbare bewoners. Ook de kantine bij
Wielerclub de Mol die voor ons de rust had willen verzorgen is gesloten. Voor de 15 km-route is nu een
Horecalocatie gevonden bij Stayokay (helaas moet er wel voor omgelopen worden, we hebben daarom
voor de kortste route naar deze rust gekozen). Voor de 25 km-route zit Stayokay gewoon op de route, ze
zijn iedere dag geopend als take away loket van 7.30 tot 21.00 uur.
Een tweede rust hebben we kunnen vinden bij Restaurant de Merwelanden. Ze zijn op zaterdag en
zondag van 11.00 – 21.00 uur bij mooi weer geopend als take away loket.
Bent u aangekomen bij de finisch en wilt u dan nog even iets drinken? Loop dan even door op de
Groenezoom in de richting van het station. Daar zitten verschillende gelegenheden als Verhage
Restaurant Dordrecht (van Eesterenplein 134, Dordrecht) en Grand Café Restaurant Boekmans
(Dudokplein 210, Dordrecht). Met deze horecagelegenheden zijn geen afspraken gemaakt omdat in
voorgaande tochten bleek dat het iedere keer om enkele wandelaars ging. Op dit moment is het onzeker
of zij nog iets aanbieden in de vorm van take away. U kunt dit in elk geval zien als u erlangs loopt in het
begin van de route.
Mocht deze situatie veranderen door Corona dan publiceren wij dat op onze website.
Openbaar Vervoer
Trein: Station Dordrecht CS daar overstappen op spoor 15 Rnet richting Geldermalsen uitstappen
station Stadspolders dit is 1e station vanaf Dordrecht CS (rijdt ieder kwartier). Loop vanaf het station
over de hellingbaan naar beneden en loop over het voetpad tussen Boekmans en het parkeerterrein
door. RA voetpad langs (Groenezoom) tot vlak voor de rotonde. De routebeschrijving start vanaf de
toegang van Het Polderwiel.
Auto
Auto: A16 (Rotterdam-Breda) Vanuit richting Rotterdam en Breda afslag 20 naar de N3 richting
Papendrecht volg N3 en neem verderop afslag Werkendam; LA bij 2e stoplicht. RA op rotonde
(Groenezoom). Bij de volgende rotonde, net na het winkelcentrum is het Polderwiel te vinden met
daarvoor een mooie ruim parkeerterrein.
Auto: A15 (Europoort Rotterdam – Nijmegen) Vanuit richting Gorinchem – Papendrecht afslag 23 naar
de N3 en neem verderop de afslag Werkendam. Beneden aangekomen gaat u bij het stoplicht RA. 1e
gelegenheid LA ri Werkendam. RA op rotonde (Groenezoom). Bij de volgende rotonde, net na het
winkelcentrum is het Polderwiel te vinden met daarvoor een mooie ruim parkeerterrein.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Dordrecht
Vanuit het startbureau loopt u een stukje door de wijk Stadspolders om vervolgens op de Wantijdijk aan
te komen. Het Wantij is een waterweg in Zuid-Holland, ongeveer vanaf de Biesbosch bij de Merwede
naar Dordrecht. Dit water deelt het Eiland van Dordrecht in tweeën. Het Wantij dankt zijn naam aan de
grote getijverschillen die hier – ondanks de ligging landinwaarts – nog konden plaatsvinden. De Maas en
de Waal komen bij Dordrecht als vanouds samen, en deze grote rivieren beïnvloeden het peil in het
smalle Wantij ingrijpend. Bovendien lag tot de afsluiting van het Haringvliet de Biesbosch in de directe

invloed van het Noordzee-getij. Nog steeds is de invloed van getijden merkbaar, in het eerste deel van
de Sliedrechts Biesbosch is het verschil ongeveer zeventig centimeter. De getijdestroom kan tot
ongeveer vier kilometer per uur bereiken.
U loopt over twee bruggen, de Wantijbrug en de Aart Alblasbrug naar bosachtig gebied tot aan de
Baanhoekweg naar de Merwelanden. Hier heeft u mooi uitzicht op de Beneden-Merwede.
De Beneden-Merwede vormt de benedenloop van de rivier de Merwede, in de provincie Zuid-Holland.
Het traject begint bij Boven-Hardinxveld, waar de Boven-Merwede zich splitst in een grotere zuidelijke
tak, de Nieuwe Merwede, en de noordelijke Beneden-Merwede. Bij Dordrecht splitst de BenedenMerwede zich in de Noord (naar rechts) en de Oude Maas (naar links). De totale lengte van de
Beneden-Merwede bedraagt 14,9 kilometer. Na ongeveer 8 kilometer komt u bij de 1e rust De Mol.
Na de rust gaat de 15-km route via een stuk natuur en langs een golfbaan naar de Wantijbrug en de
Wantijdijk terug over mooie paden door de wijk Stadspolders en terug naar de finish bij het Polderwiel.
De 25-km route gaat echt natuur proeven o.a. de Merwelanden en de Dordtse Biesbosch, onderweg
heeft u mooie uitzichten over de rivier en de polder er omheen.
De Dordtse Biesbosch is een circa 1000 hectare groot gedeelte van de Hollandse Biesbosch. Het is te
vinden op het zuidelijke gedeelte van het Eiland van Dordrecht.
De Dordtse Biesbosch bestaat uit diverse 'platen', zoals de Janusplaat, Noorderelsplaat, Hoge
Biezenplaat, Tongplaat, Benedenste en Bovenste Beversluisplaat, Koekplaat. Tevens is er het gebied de
Stormhoek en de wateren Lepelaarsgat, Noorderdiep en Zeehondengat.
Na al dit moois passeert u de eerste beverburcht in Nederland. Wie het wil kan een kijkje nemen in de
burcht. Bevers (Castor) zijn het enige recente geslacht van de familie bever-achtigen (Castoridae). Het
ontwikkelde zich 5 miljoen jaar geleden. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758
gepubliceerd door Carl Lineaus. Bevers zijn vooral bekend als dammenbouwers.
Vanaf hier komt u weer terug in de Merwelanden en loopt u om een recreatieplas heen tot aan de 2e rust
bij De Mol. Vanaf hier loopt u dan de laatste kilometers door de wijk Stadspolders terug naar het
Polderwiel. Wilt u dan nog even iets drinken? Loop dan even door op de Groenezoom in de richting van
het station. Daar zitten verschillende gelegenheden als Grand Café Restaurant Boekmans en de
Koffiecorner op het Van Eesterenplein.
Volgende wandeltocht – Wassenaar – 21 november 2020
RKSV Blauw Zwart, Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar
Deze wandeltocht is een unieke en speciaal gemaakt voor de Coronaperiode. De wandeltocht
omvat de twee landgoederen De Horsten en landgoed Duivenvoorde. Voor zowel de Horsten als
voor Duivenvoorde dient u een kaartje te kopen. Dit kost €1 voor volwassenen tot 65 jaar,
jongeren en 65+ betalen €0,50. De toegang tot de Horsten moet u van te voren reserveren op:
https://www.landgoederendehorsten.nl/toegangskaarten. De toegang voor Duivenvoorde kunt u via
een ticketautomaat betalen. U kunt in de Landgoederen genieten van de rust en de natuur die
deze parken u biedt.
Lief en leed
Bij Joop VoordenDag (parkoersbouwer van de tocht vanuit Dordrecht) is al een tijd geleden darmkanker
geconstateerd waarvoor hij wordt behandeld, op dit moment is dat om het verdere proces af te remmen.
Hij is ook niet meer in staat om 10 km te lopen. Van hieruit willen wij Joop bedanken voor de routes die
hij voor ons heeft gemaakt waaronder deze. Wilt u hem een hart onder de riem steken dan kunt u hem
een kaartje sturen naar Joop, Graveerstift 77, 3328 KM Dordrecht. De vorige keer heeft hij het erg op
prijs gesteld kaartjes te mogen ontvangen.
Beloningen
Helaas kunt u deze serie niet voor een beloning lopen. Hopelijk kan dit volgend seizoen weer.
Calamiteiten
Omdat u de wandeling individueel loopt is er geen startbureau beschikbaar. Bel In geval van nood 112.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico. Het bestuur
noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of veroorzaken van
ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer
medische en/of ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor
rekening van de betrokkene.

