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Aardbeienroute
Fruitig fietsen door de Bommelerwaard.

F I E T S E N  D O O R  D E  B O M M E L E R W A A R D
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Routebeschrijving van de 
Aardbeienroute

De fietstocht begint en eindigt op  
de Markt in Zaltbommel. 

  Fiets vanaf TRIP (Markt 10) over de 
Markt linksaf de Waterstraat in.

  Ga onder de Waterpoort door en sla 
rechtsaf. Fiets rechtdoor en ga op het eind 
van de dijk linksaf het fietspad op, richting 
knooppunt 78.

  Ga bij knooppunt 78 in de richting van 
knooppunt 67; u fietst over de Waalbandijk.
Na de ‘Waterzuivering’ en het ‘Mountainbike-
park’ maakt de Waalbandijk een scherpe hoek 
naar rechts.

  Ga na een paar honderd meter bij rich-
tingbord ‘naar groencentrum Rozenbogerd’ de 
dijk af, sla meteen linksaf en neem vervolgens 
de eerste weg rechts. Dit is de Rozenbogerd.

  De Rozenbogerd helemaal afrijden en de 
rotonde op de Van Heemstraweg-oost recht 
oversteken (let op: het fietspad loopt links van 
de rotonde!). U rijdt nu op de Wildemanweg.

  Neem de vierde weg rechts bij bedrijfs-
gebouw ‘Van Doesburg‘, is de Bommelse-
kade. Ga op de kruising met de Veilingweg 
bij knooppunt 62 verder in de richting van 
knooppunt 61.

Waterpoort

Waalbandijk

De Rozenbogerd
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Frambozen bij  Westerbouwing

Landwinkel

Kersvers

Zandmeren

  Op Veilingweg 2 is de kwekerij ‘Wester-
bouwing’ gevestigd, waar de focus ligt op de 
teelt en verkoop van zacht fruit, met name 
frambozen, bessen en bramen.

  Neem na het viaduct de derde straat 
links, de Achterdijk. Vervolgens tweede straat 
rechts de Lange Weistraat in.

  Eerste straat links is de Overscharenweg.
Hier ligt een fruitteeltbedrijf voor appels, 
peren, kersen en aardbeien. Deze zijn evenals 
vele andere streekproducten te koop in Land-
winkel ‘De Overscharen’ (Overscharenweg 3).

  Sla bij de Landwinkel rechtsaf, dit is de 
Meiweg. Steek op het eind de Provincialeweg 
(N831) over en fiets linksaf over het fietspad 
verder. Vlak voordat je de grote weg over-
steekt, kun je eventueel de weg rechts de 
Noordbeemdenweg een paar honderd meter 
inrijden naar groente- en fruittuin ‘Kersvers’ 
(huisnummer 8). De geteelde producten zijn 
te koop in de winkel. Tevens is er een terras 
en een speeltuin.
 

  Steek de weg ‘Berm’ over en ga direct 
daarna rechtsaf over het fietspad onder langs 
de dijk. Je zit nu op de route vanaf knooppunt 
98 naar knooppunt 23. Vervolg de route via 
de knooppunten: 23-22-21-97-14-13-24.
Voorbij knooppunt 23 kun je een uitstapje 
maken naar De Zandmeren en even pauzeren 
bij de verschillende horecazaken die prachtig 
uitzicht bieden op de Zandmeren.
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Kasteel Ammersoyen

Zandweg

  Tussen Hedel en Ammerzoden (tus-
sen knooppunten 97 en 14) kijk je vanaf de 
dijk op een aantal boomgaarden. Tussen de 
knooppunten 14 en 13 passeert u Kasteel 
Ammersoyen, thans in het bezit van Stichting 
Geldersch Landschap en Kasteelen, en een 
bezoek meer dan waard.

  Sla bij knooppunt 13 op het kruispunt 
linksaf en neem na het voetbalveld meteen de 
1e weg rechts is de Hoge Heiligenweg
Op het adres Hoge Heiligenweg 28 is de 
aardbeienkwekerij van de familie Goesten ge-
vestigd. Wanneer de vlag uithangt, bent u van 
harte welkom en kunt u het bedrijf bezoeken.

  Neem vanaf Goesten de tweede weg 
rechts de Uilecotenweg; volg het fietspad 
langs deze weg.

  Pak de eerste weg rechts, de Wordragen-
sestraat (richting knooppunt 24).
Op het adres Wordragensestraat nummer 13a 
is aardbeienkwekerij Van Uitert gevestigd. 
Hier worden in het voor- en najaar aardbeien 
in kassen geteeld en in de zomermaanden 
buiten op stellingen. De verse aardbeien zijn 
te koop in de verkoopautomaat en op zater-
dag is van 9.00-15.00 uur het winkeltje open.

  Fiets na Van Uitert verder over de Wor-
dragensestraat en neem de eerste straat links 
(op de kruising met knooppunt 24). Dit is de 
Zandweg. Op de T-splising links aanhouden 
en de Zandweg vervolgen.

Aardbeienkwekerij Goesten

Aardbeienkwekerij Van Uitert
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  Op het adres Zandweg 17 zijn champig-
nonkwekerij ‘De Hopwaag’ en natuurspeeltuin 
‘Hoppies’ gevestigd.

  Daarna op de kruising rechtsaf slaan 
naar de Korte Achterdijk. Let op dit is een 
drukke weg; blijf goed op de rode fietsstrook.
De Korte Achterdijk heet eerst Lange Ach-
terdijk en vervolgens Achterdijk. Op Lange 
Achterdijk 1 bevindt zich minicamping, B&B 
en kaarsenmakerij ‘Boerderij De Spijken.

  Op het adres Achterdijk 57 bevindt zich 
Boerderij Van Zeelst. Dit rundveebedrijf levert 
de melk voor de kaas die volgens traditioneel 
recept wordt bereid (zie mijnkaaskoe.nl) . 
Tevens kunt u er Boerengolf spelen.

  Volg de aanwijzing naar de IJsboerderij 
en neem de eerste weg links, dit is de Veld-
weg. Kijk goed uit!

  Stap af bij IJsboerderij ‘De Schoonheuvel’ 
als u zin heeft in een heerlijk ijsje. Al het ijs 
wordt ambachtelijk bereid uit de melk van de 
eigen koeien.

  Fiets verder over de Veldweg naar 
knooppunt 60. Via de knooppunten 60-63-
64-65-66 (- 78) kom je terug op de Waal-
kade/Markt in Zaltbommel.

Hoppies

Boerderij Van Zeelst

De Schoonheuvel

Hoppies
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