Een dijk van
een fietstocht
Onderdeel van de
Dordtse Waterweek
Startpunt gemaal Loudon



De tocht begint bij gemaal Loudon aan de Wieldrechtse
Zeedijk (tussen de Kiltunnel en Spinel). Waterschap Hollandse
Delta gaat hier 6 kilometer dijk versterken. Dit staat bekend
als de dijkversterking van het Eiland van Dordrecht West.



Steek de kruising met de Rijksstraatweg recht over.



Ga onder het viaduct met de A16 door en steek de spoorweg
over.



Aan je linkerhand zie je de wijk Sterrenburg. Op de grens met
de dijk is er extra veel water aangelegd om het water vast te
houden en voor de recreatie.



Rechts zie je de Louisapolder en Cannemanspolder. Dit gebied
wordt ontwikkelt tot een nieuw natuur- en recreatiegebied.
De bijzondere polderstructuur, de kreken, de dijken en de
ligging van de rivier maken een mooi geheel van het gebied.
Het gebied krijgt de naam Nieuwe Dordtse Biesbosch.



Ga bij de kruising met de Oude Veerweg rechtsaf.



Rij door tot ‘De Viersprong’, de kruising met de
Noorderelsweg.



Sla rechtsaf het doodlopende weggetje in. Aan het einde ligt
de natuur- en vogelwacht Dordrecht, speelbos de Elzen en het
gemaal Johan Vis. Dit gemaal zorgt voor het in stand houden
van het waterpeil en pompt water naar het Maartensgat.



Keer terug naar 'De Viersprong' en steek over naar de
Noorderelsweg. Je rijdt langs een oude afwateringskreek.



Je komt langs de Stoopbank. De heer Stoop was in de jaren
’20 nauw betrokken bij de inpoldering van De Biesbosch. Het
waterpeil is hier 1 meter onder NAP.



In de verte staan twee griendwerkersheuvels. Hier schuilden
de griendwerkers bij hoogwater. Griendwerkers sneden
vroeger in drassige gebieden takken van wilgen af. Deze
werden o.a. weer gebruikt in dijkversterkingen.



Steek de kruising met de Van Elzelingenweg recht over.



Aan het eind van de Noorderelsweg ga je linksaf, de Nieuwe
Merwedeweg op.



Rijd deze weg helemaal uit en ga aan het eind rechtsaf de
Zeedijk op.



Je rijdt nu over de Zeedijk. Deze dijk gaat Hollandse Delta
ook versterken. Dit is de dijkversterking van het Eiland van
Dordrecht Oost waarbij in totaal 8,5 km dijk versterkt wordt.



Op de kruising met de provinciale weg ligt de veerpont. Je
bent nu op de Kop van ’t Land, het einde van de fietstocht.



Een stukje verderop op de Zeedijk ligt gemaal Staring.

