
WANDELROUTE WESTMAAS

Langs de Binnenmaas
Wandeling over slingerende dijken 
Deze route gaat voor een groot deel over asfalt. Ho, kun je denken, 

nu stop ik met lezen. Maar: lees door! Dit is asfalt van het goede 

soort, asfalt waar vanaf links en rechts dijkwanden naar beneden 

rollen, met lentebloemen en lammetjes erop. Kronkelend asfalt met 

kilometers knotwilgen ernaast en bloesemende appelbomen.
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DDrie keer verruilen we de eeuwenoude dij-

ken waarover we lopen voor een onverhard 

pad. Twee keer voor uiterwaarden en één 

keer voor een akkerrand. Dat is aan het be-

gin van onze tocht. Ontspannen lopen we 

over de droge lenteklei. Als het geregend 

had, zouden we nu kilo’s klei meeslepen 

aan onze wandelschoenen. Nu hebben we 

de tijd om ons druk te maken over de pracht 

van het landschap. Het knalgroen van het 

bloeiende gras tegen het knalblauw van de 

lentelucht. Net buiten het dorp Westmaas 

zien we akkers, akkers, akkers en in de ver-

te een dijk. Daar moeten we naartoe. 

Overstromingen
Op dijken is het heerlijk wandelen. Het 

leukst vind ik het om stiekem in de huizen 

langs de kant te spieken. In bíjna allemaal 

zou ik willen wonen. In die boerderij met 

rood-wit geruite luiken voor de ramen, in 

dat kleine dijkhuis van hout. Die keuken 

met gekleurde tegels aan de muur en een 

gasfornuis, waarbij je alleen al door ernaar 

te kijken de zelfgemaakte appelmoes ruikt. 

De hele route lang komen we mooie huizen 

tegen. Mooie huizen met mooie namen: 

‘Vredebest’, ‘Veelust’, ‘Thuis’, ‘Tussen de 

wieken’ en ‘Krek wak wou’. 

Door zulke huizennamen vermoed ik dat de 

mensen die hier wonen het naar hun zin 

hebben. Ze wonen dan ook in de Hoeksche 

Waard, één van de twintig nationale land-

schappen van Nederland. Het is een be-

schermd nationaal landschap, omdat nog 

zo mooi te zien is hoe dit landschap is ge-

vormd. Daar zijn heel wat schoppen en 

kruiwagens aan te pas gekomen. Oorspron-

kelijk was het hier een moerasachtig kwel-

dergebied. Door dijken te bouwen (met die 

schop dus) en land droog te pompen (met 

molens), is land ontstaan. Het leven was 

toen verre van rustig. Overstromingen ver-

anderden het landschap. Na iedere storm 

ontstonden nieuwe eilanden en verdwenen 

er andere. ROUTE-INFO
Heidelandschap     

Verharde paden     

Beschutting     

Horeca     

Bereikbaarheid ov     
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Openluchtmuseum
De strijd tegen het water is nu bekoeld, de 

winnaar lijkt bekend. Een vrouw hangt rustig 

haar witte wasgoed aan een lijn, mensen hou-

den zich niet bezig met water dat dreigt. Maar 

je ziet nog wel veel terug van de tijd dat de 

strijd tegen het water springlevend was. Een 

paar molens en kreken, die aangelegd zijn om 

het water af  te voeren naar omringende wa-

terwegen. En knotwilgen, die staan overal. 

Knotwilgen drinken veel water en waren dus 

bij uitstek handig in natte gebieden. Natuur-

lijk is ook de vorm van het landschap teke-

nend: het is open agrarisch gebied, verdeeld 

in polders. Om iedere polder een dijk – en 

over die dijken lopen wij.

De Ritselaarsdijk bijvoorbeeld, daar stappen 

we nu. Máár, lezen we, in de volksmond heet-

ie ‘Appeldijk’. ‘Een openluchtappelmuseum’ 

is het, want aan weerszijden van de dijk staan 

ongeveer tachtig appelbomen. Bij iedere 

boom staat een bordje met informatie over 

het appelras. ‘Goudrenet’: zuur en stug. 

‘Sterappel’: weinig vitamine C. Misschien dat 

mannelijke wandelschoenen deze dijk sneller 

zouden uitlopen, maar onze vrouwenharten 

genieten van het wit en roze van de bloesem  

–  de grote bloemen en petite kleintjes. We 



staan stil bij de appelsoort ‘zoete bloemée’ 

en zijn het erover eens: wie wil er niet op 

één dijk wonen met de ‘zoete bloemée’? In de 

lente zouden we naar de bloesem kijken en 

in de herfst zouden we er moes van maken 

in onze betegelde keukentjes.

Picknickpotentie
Nou, genoeg gedroomd, we moeten flink 

doorstappen voor we in Maasdam zijn. De 

hele tocht ging tot nu toe richting het oosten 

en bij dit dorp keren we om. Langs het meer 

de Binnenmaas lopen we terug richting het 

westen. De Polderdijk is net als de vorige 

dijken niet van het kaliber kaarsrecht en 

saai lang, maar kronkelig en charmant. Aan 

onze rechterhand kabbelt de Binnenmaas. 

Als er een waarderingssysteem zou bestaan 

voor de ‘picknickpotentie’ van een wandel-

route, zou deze route vijf  sterren mogen 
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Het is niet erg om

hier even 
stil te staan
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krijgen. Keer op keer kun je een pad in-

slaan naar het water om daar een bankje of  

een steiger te vinden bij het water. Soms is 

er zelfs een trapje om het water weer in te 

klimmen als je erin gesprongen bent. Wij 

slaan dat over, misschien in de zomer nog 

eens. De Binnenmaas is een meer waar bij-

na iedere Hoeksche Waarder deze zomer in 

zal springen om af  te koelen. En het is bij 

dit water dat we de dijk verlaten om een 

stuk door de uiterwaarden te koersen. 

Nooit ver van de dijk, maar nu wel vrij om 

over het gras en bij het riet te lopen. Als we 

het water naderen, flapperen tientallen gan-

zen gakkend weg, om tien meter verder 

weer neer te strijken. Het is écht lente. On-

danks dat het april is, knopen we de jassen 

om ons middel. Dertien kilometers zijn er 

veel in de lentezon. Onze moeë benen vin-

den het niet erg om even stil te staan bij de 

lammetjes die ook naast de dijk lopen. Ze 

springen weg en schuilen achter hun mama. 

Later, weer op de dijk, worden we vrolijk 

van al het gele koolzaad langs de kant. Het 

is al bijna avond als we de laatste kilome-

ters terug naar Westmaas lopen. We kijken 

nog één keer om ons heen. Vanmorgen 

dachten we dat het knalgroen van het bloei-

ende gras tegen het knalblauw van de len-

telucht het allermooiste was, maar mis-

schien zijn de weilanden, het koolzaad en 

de schapen zo nóg wel mooier dan overdag, 

nu ze een beetje oranje zijn van de onder-

gaande zon. 


