
Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Route 100 Lithse Ham, 26 km 
 

Startpunt parkeerplaats Lithse Dijk 17 Lith 
 

     Met dank aan “klik-print en wandel” en de routemaker Adrie 

1. RA vanaf de parkeerplaats Lithse Dijk 

2. RD Lithse Dijk blijven volgen, voorbij verkeersbord ”doodlopend” en voorbij 

bedrijven aan linkerhand   

3. RD bij kruising, fietspad volgen ”wit-rode” route, bij knp 25 naar knp 90 
4. RA/LA bij einde recreatiepark, knp 90 naar knp 40 en meteen bij knp 40 richting 

knp 60  
5. RA smal paadje voor klaphek bij parkeerterreintje 
6. Einde RA, asfaltpad  
7. 1ste pad LA, aan de rechterhand ligt de Lithse Ham 
8. Splitsing LAH 
9. Na passeren klaphek meteen RA door 2e klaphek 
10. Afrastering aan linkerhand volgen en meteen RAH voor volgende afrastering, 

richting smal bosperceel 
11. Bij smal bosperceel opnieuw afrastering aan linkerhand volgen 
12. RD einde smal bosperceel, Lithse Ham aan rechterhand blijven volgen 
13. LA einde na klaphek, onverhard pad naar de dijk gaat over in verharde weg 
14. RA verharde dijkweg volgen 
15. RD bij kruising, onverhard pad omhoog volgen, langs kunstwerk 
16. RD verhard fietspad volgen 
17. RA einde fietspad, richting veerpont 
18. Met veerpont de Maas oversteken 
19. LA/RA eerste pad na veerpont, grindpad naar de dijk, ”wit-rode” route 
20. LA verharde dijkweg volgen 
21. RD dijkweg met bocht volgen 
22. LA bij stalletje (linksonder aan de dijk) halfverhard pad, ”wit-rode” route 
23. RD pad blijven volgen, gaat over in verharde weg 
24. RD verharde weg volgen komt uit in Alem 
25. LA einde weg, richting kerk, ”wit-rode” route 
26. RD verhard voetpad rechts van de weg volgen, ”wit-rode” route 
27. RD kruising oversteken, weg volgen richting jachthaven 

28. RD in bocht naar rechts, graspad langs afrastering volgen 
29. RA einde pad, breed grindpad 
30. RD langs hek (bedrijfsterrein steenfabriek, wandelaars toegestaan) 
31. RD pad vervolgen langs fabriekspand tot voorbij hek 
32. LA na hek, asfaltweg 
33. RD kruising doorgaande weg, Rossum 
34. RD op kruising Manhuisstraat 
35. LA op einde, direct RA park in 
36. RA pad voor speeltuin, pad loopt in een boog om de speeltuin 
37. RA over brug achter de speeltuin 
38. LA direct na de brug  
39. RA voorbij draaihek, pad omhoog naar de dijk 
40. RA op de dijk, fietspad volgen 
41. Na ca. 400 mtr. pauze bij de “De Gouden Molen” 0418-661306   (na 14 km) 



42. Na de pauze fietspad op dijk verder volgen
43. LA einde, sluis Sint Andries oversteken
44. LA direct na de sluis, langs klaphek
45. RA na bocht, toegang ruïne Fort Andries, rondje om fort met eventueel 

beklimming van uitkijktoren
46. RA na rondje fort, graspad vervolgen
47. LA einde graspad, voorbij klaphek, fietspad volgen
48. RA na ca. 800 mtr., ”wit-

Hoogewaard 
49. RD Let op drukke doorgaande weg (van Heemstraweg) oversteken
50. RD weg volgen met bocht naar links, richting schoorstenen
51. RAH direct na huizen, graspad naar beneden volgen
52. RD graspad blijven volgen
53. RAH einde graspad, dijkweg volgen
54. RD asfaltweg gaat in Heerewaarden
55. RAH voetpad bij huisnummer 3, 
56. RD weg vervolgen Hogestraat
57. RD zijstraten rechts en kruising negeren
58. RA na huisnummer 5, Heerenwaardensestraat
59. RD langs begraafplaats, verharde weg blijven volgen tot aan kruising
60. Bij kruising RAH door klaphek, onverhard pad
61. RD bij klaphek, ”wit-rode” route, gaat over in verharde weg 
62. RD verharde weg volgen 
63. RA smal pad bij huisnummer 7A
64. RA einde pad, verharde weg
65. RA na ca. 100 mtr. door klaphek
66. RA bij 3e klaphek na verlaten van gebied
67. RA fietspad langs doorgaande weg
68. RA voor kruising, fietspad aan voet van de dijk
69. RAH bij splitsing, fietspad gaat over in verharde weg over de dijk
70. RD dijk blijven volgen 
71. RAH bij splitsing, doodlopend, 
72. RA einde weg, bewegwijzering 
73. Met veerpont de Maas oversteken
74. RA na veerpont, smal klinkerpaadje
75. LA einde klinkerpaadje 
76. Na ca. 100 mtr. parkeerplaats

 

              
Route 100 Lithse ham   

Na de pauze fietspad op dijk verder volgen 
, sluis Sint Andries oversteken 

langs klaphek, graspad volgen 
RA na bocht, toegang ruïne Fort Andries, rondje om fort met eventueel 
beklimming van uitkijktoren 
RA na rondje fort, graspad vervolgen 
LA einde graspad, voorbij klaphek, fietspad volgen 

-rode” route, bij ANWB bord industrieterrein 

drukke doorgaande weg (van Heemstraweg) oversteken
RD weg volgen met bocht naar links, richting schoorstenen 
RAH direct na huizen, graspad naar beneden volgen 

volgen 
RAH einde graspad, dijkweg volgen asfaltweg  

Heerewaarden over in klinkerweg, deze blijven volgen
RAH voetpad bij huisnummer 3, Ad Baggermanpad 

Hogestraat 
RD zijstraten rechts en kruising negeren 

Heerenwaardensestraat 
RD langs begraafplaats, verharde weg blijven volgen tot aan kruising
Bij kruising RAH door klaphek, onverhard pad 

rode” route, gaat over in verharde weg 
 

d bij huisnummer 7A 
RA einde pad, verharde weg 

door klaphek, onverhard pad over dijk volgen
klaphek na verlaten van gebied 

RA fietspad langs doorgaande weg 
RA voor kruising, fietspad aan voet van de dijk 

spad gaat over in verharde weg over de dijk

RAH bij splitsing, doodlopend, Moordhuizen 
RA einde weg, bewegwijzering Veerpont Lith 
Met veerpont de Maas oversteken 

smal klinkerpaadje 

mtr. parkeerplaats, einde route  (na 26,3 km)

      12 juli 2020

RA na bocht, toegang ruïne Fort Andries, rondje om fort met eventueel 

ANWB bord industrieterrein 

drukke doorgaande weg (van Heemstraweg) oversteken 

over in klinkerweg, deze blijven volgen 

RD langs begraafplaats, verharde weg blijven volgen tot aan kruising 

rode” route, gaat over in verharde weg Voorne 

, onverhard pad over dijk volgen 

spad gaat over in verharde weg over de dijk 

(na 26,3 km) 
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