
De Oversteek: Wandelen door de prachtige vestingstad Zaltbommel 
 

 
Onderweg kom je de mooiste groene en culturele plekjes van Zaltbommel tegen.  
 

Start bij Hospice De Samaritaan, Beersteeg Zaltbommel
 

- Loop in Westelijke richting parallel aan de Waalbandijk. Dit is een onverhard 
wandelpad onderaan de dijk.  

- Volg dit pad tot aan het einde en sla dan voor het water (de 
Kloosterwiel) linksaf. 

- Sla aan het einde van dit onverharde pad rechtsaf het 
schelpenpad op.  

- Loop dit schelpenpad af tot aan de weg “Kloosterwiel”.  
- Steek bij het zebrapad de weg over en ga rechtdoor het 

schelpenpad op.  
- Vervolg het schelpenpad. Vlak na de kinderboerderij maakt het pad een 

slinger. Blijf het pad rechtdoor vervolgen.  
- Loop het pad af tot aan de weg “Nieuwe Tijningen”. Sla dan 

linksaf en vervolg de weg over de stoep.  
- Kruis de weg “Zandkampen” en loop rechtdoor tot aan de 

rotonde die de Steenweg kruist.  
- Steek over bij de Steenweg (zebrapad) en ga vervolgens naar 

rechts.  
- Steek meteen het volgende zebrapad over en sla meteen linksaf en vervolg je 

weg via de Thorbeckeweg. Loop op de stoep.  
- Neem de tweede straat links, dit is de Kivietstraat.  
- De Kivietstraat gaat over in het Koggeplein en daarna de 

Hoogaarstraat. Loop rechtdoor tot aan het einde van de 
Hoogaarstraat. 

- Steek vervolgens via het zebrapad de Gisbert Schairtweg 
over. Vervolg je weg via het schelpenpad. Deze maakt een flauwe bocht naar 
links.  

- Houd bij het bruggetje rechts aan.  
- Steek de Marten van Rossemsingel over en vervolg je weg via 

de brug over de gracht richting de Stadswallen.  
- Ga direct over de brug naar rechts en loop om de muziektent 

heen. Houd vervolgens rechts aan.  
- Loop door tot aan het einde van het pad bij de begraafplaats. 

Sla linksaf de Boschstraat in.  
- Ga vervolgens de eerste straat rechts: de Nieuwstraat.  
- Loop rechtsom de Sint Maartenskerk het Kerkplein op. Loop door tot aan de 

achterkant van de kerk en sla rechtsaf de Statiestraat in. Sla meteen rechtsaf 
de Agenietenhof in en ga daarna linksaf de Wielewaalhof in.  



- Vervolg je weg via de Torentuin en de parkeerplaats en 
vervolg de weg, deze loopt naar links en heet dan Heksenwal. 
Vervolg je weg op de Heksenwal, deze kruist de Waalbandijk. 
De Heksenwel maakt een bocht naar links. Sla schuin rechtsaf 
en ga de dijk op. Ga bovenaan de dijk linksaf en vervolg het 
voetpad.  

- Sla meteen linksaf en ga de trappen af naar de Bloemendaal.  
- De Bloemendaal gaat over in de Gasthuisstraat. Ga in de Gasthuisstraat de 

eerste straat naar rechts, de Korte Steigerstraat.  
- Sla aan het einde van de straat linksaf en ga de 

Waalkade op door over te steken bij het beeld van Jip en 
Janneke.  

- Vervolg de Waalkade en loop met de haven aan je 
rechterzijde.  

- De Waalkade gaat over in Molenwal en vervolg je weg op het voetpad. Ga bij 
Bolwerk De Kat rechtsaf, loop over het Bolwerk en houd vervolgens rechts aan 
de Steenweg op. 

- Vervolg het voetpad op de Steenweg langs “Het Zusje”.   
-  Steek de Gamerschedijk over en ga daarna meteen rechts de trappen af naar 

de Beersteeg.  
- Vervolg je weg parallel aan de dijk naar het Hospice en je hebt er alweer 6 

kilometer op zitten.  
 

 
 
Veel veel dank voor het lopen van deze route en je bijdrage aan het goede doel! 
 

 
 
 
 
 


