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De route
‡ Vanaf het restaurant of de parkeerplaats langs 

de kerk en de dijk op. Volg de dijk naar rechts 

over de klinkers. Na 2500 m direct voor grote 

sluis rechtsaf naar het Café Restaurant.  

De zelfde route terug nemen.
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Beide routes‡ De dijk vervolgen door het draaihek.  

Na 2.3 km passeert u het bord Bemmel;  

200 m hierna op voorrangskruising R,  

verder over de Waaldijk (1)

Kaart Niet nodig. Voor de liefhebber topografische kaart 40 C en D (1:25.000)Trajectverloop Weggetjes van glad 
asfalt. De korte route 

is autovrij; op de lange 
route zit een dijkstuk 

van 2.8 km met auto-
verkeer

Algemeen Op de lange 
route passeert u een 

dijkmagazijn, tevens 
een natuureducatie- 

en bezoekerscentrum 
(0481-434857 of www.lingewaardna-

tuurlijk.nl). Het dijkmagazijn is rolstoeltoegankelijk en 
heeft een toilet voor 

rolstoelgebruikersBij hoogwater zijn beide routes onbe-gaanbaar

Routebeschrijving Bemmelsche Polder

Het dijkmagazijn van Bemmel
Het dijkmagazijn van 

Bemmel zag in 1867 het 
licht. Het magazijn gaf 

ruimte aan kruiwagens, 
zandzakken, schoppen 

en al het andere materi-
aal dat men bij de hand 

nodig had om de dreiging 
van een dijkdoorbraak te 

keren. In het dijkmaga-
zijn krijgt u een inzicht in 

wat de omgeving van het 

magazijn aan natuur rijk 
is. Men heeft ongeveer 

honderd vogels en andere 
dieren opgezet en steeds 

in hun natuurlijke omge-
ving geplaatst. Maar ook 

maakt u er kennis met 
talloze insectensoorten, 

waaronder vlinders, libel-
len en kevers. In aquaria 

worden vissen en andere 
waterbeestjes gehouden. 

Een glazen bijenkast 
geeft inzicht in het leven 

van bijen. Driedimensi-
onale kasten geven met 

behulp van macro-opna-
mes weer andere insteek-

jes op de schoonheid van 
de uiterwaarden, iets wat 

ook in lopende beelden, 
als continu draaiende 

film, aanschouwd kan 
worden. 

Korte route‡ Eerste weg schuin R de dijk af, direct voor bord “Einde Bemmel”. Na 1.3 

km op einde weggetje R. Na 1.2 km de dijk weer op en deze naar links 

volgen (3), terug naar het beginpunt
Lange route

‡ Na 2.8 km passeert u dijkpaal 078; 50 m hierna 

R, Buitenpolder (2).  Na 3.8 km de dijk weer op en deze naar 

links volgen, terug naar het begin-

punt

1 cm = 250 m
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I
n deze eerste wan-
delgids voor rolstoel-
gebruikers  komt 
de regio Rijk van 

Nijmegen, Betuwe, Oost 
Brabant en Noord Lim-
burg aan bod.  
27 Bijzondere routes, 
meest rondwandelin-
gen, die bijna steeds 
over verharde paden 
of weggetjes gaan 
en tal van prachti-
ge plekjes ontslui-
ten voor rolstoel-
gebruikers, maar 
ook voor wie er 
met de buggy op 
uit wil of gewoon “slecht ter 
been” is. 
Op de tochten worden landgoederen en 
natuurreservaten doorkruist, bossen en 
heidevelden, akkers en graslanden, heu-
vels en dalen; vanaf de paden en dijken 
krijgt men zicht op vennen, kolken en 
meren, beken en rivieren. Monumenten 
en vestingstadjes verlevendigen het wan-
delbeeld. 
Routebeschrijvingen en gedetailleerde 
kaarten wijzen de weg; steeds wordt de 
kwaliteit van de begaanbaarheid aange-
geven, waar bankjes staan, of er een ho-
recagelegenheid op de route is, hoe het 
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1/2
6 en 11 km
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Vanuit het schitterend, 
nabij de Waal gele-

gen Café Restaurant 
Sprokkelenburg vol-

gen we de Waaldijk 
stroomafwaarts, waar-

bij de rivier op het eer-
ste trajectdeel steeds 

verder terugwijkt en 
zo ruimte geeft aan 

de in de uiterwaarden 
gelegen Bemmelsche 

Polder. 

Het woord “polder” 
suggereert een stuk 

land dat goed tegen 
het wassende water 

beschermd wordt door 
een uitgekiend en ste-

vig in elkaar stekend 
dijksysteem, maar dat 

beeld is dan toch niet 
van toepassing op de 

Bemmelsche polder. 
Slechts enkele betrek-

kelijk lage kades voor-

komen dat de Waal al 
te gemakkelijk de pol-

der binnendringt, maar 
bij een hoge water-

stand verdwijnt het 
gehele gebied onder 

het water. De polder 
kent dan ook weinig 

bebouwing; wat er 
staat, enkele woningen 

en een steenfabriek, 
staat op een geïsoleer-

de verhoging.

De korte route ver-
laat ter hoogte van 

Bemmel de dijk, richt 
zich zuidwaarts door 

de polder en sluit ter 
hoogte van de Waal 

weer op de lange route 
aan. De lange route 

vervolgt de dijk, waar-
bij u al vrij spoedig het 

dijkmagazijn Bemmel 
passeert, waarin een 

Natuureducatie- en 

Bezoekerscentrum 
gevestigd is. Uiteindelijk verlaat ook 

de lange route de dijk, 
zodat we bijna direct 

langs de Waal kunnen 
terugkeren naar het 

beginpunt.

Horeca Bij het beginpunt ligt Café Restaurant Sprokkelenburg www.sprok.nl of 024-3243703Begin en parkeren 
Vanaf de Waalbrug 

bij Lent de Waaldijk 
circa 1.8 km stroom-

opwaarts volgen tot 
bij Café Restaurant 

Sprokkelenburg (Waaldijk 9-6681 KJ 
Bemmel), waar tevens 

parkeergelegenheid is. 
Einde Dit zijn twee 

rondwandelingen

Goed wegdek/stevige paden, Honden toegestaan,  

Grasland, Rivier, Polder/Uiterwaard, Dijk

Bemmelsche Polder
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beginpunt met eigen vervoer 
of met de bustaxi bereikbaar is. 
De routes varieren in lengte van 
2 tot 18 km en zijn daardoor ook 
uitnodigend voor medewandelaars.

De gids is verkrijgbaar bij boekhandel, VVV en ANWB of te bestellen door een 
e-mail te sturen naar info@eoscentra.nl onder vermelding van het gewenste 
aantal, uw naam en adresgegevens.


