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Parkoersbouwer Bert Faro
Het Land van Arkel was een leenschap van de graven van Holland, tot aan 1412 beheerd
door de Heren van Arkel. Het grondgebied strekte van de rivier de Merwede in het zuiden
tot aan het hedendaagse Everdingen in het noorden, en van het riviertje de Linge in het
oosten ongeveer tot de rivier de Lek in het westen. Het geslacht van Arkel wordt voor het
eerst vermeld in 1254. In 2002 werd aan de Krijtstraat van Gorinchem het voormalige hof
van de Arkels opgegraven. Welke functie dit hof had, is niet duidelijk. Tegelijkertijd
beschikten de Arkels namelijk over een kasteel aan de oostzijde van de stad.
Tegelijkertijd beschikten de Arkels namelijk over een
kasteel aan de oostzijde van de stad. Ter herinnering
aan de Arkels werd als monument een van de
aangetroffen pilaren uit de zuilengalerij van het
voormalige hof opnieuw opgemetseld en voorzien
van een schildje dat verwijst naar de Heren van
Arkel. Ten oosten van de stad, aan de Dalemsedijk,
werden in 1996 tijdens werkzaamheden in het kader
van de dijkverzwaring bij toeval funderingen van het
voormalige 13e-eeuwse kasteel van de Arkels
aangetroffen. Destijds ook wel door tijdgenoten de
Keizerlijke Burcht van de Arkels genoemd. Dit is
beknopt het begin van de geschiedenis van
Gorinchem en de Heren van Arkel. .
De start van de tocht van vandaag is vanuit
wijkgebouw De Heul. Het behoort bij de
Johanneskerk. Het eerste deel van de tocht gaan de
20 en 40 km wandelaars gelijk op, voorbij de
soeppost scheiden de wegen. De 40 km route gaat
hiervandaan de Alblasserwaard Vijfherenlanden door
en de 20 km route gaat na een tocht door Schelluinen
naar de Avelingen, een natuurgebied in de
uiterwaarden van de rivier Merwede. Vanaf hier gaan
de 20 en 40 km routes weer samen op naar de finish.
Deze tocht bestaat uit twee verschillende delen, het
eerste deel geeft een beeld van de stad Gorinchem
met zijn historische bezienswaardigheden en de
wallen rond de oude stad. Het tweede deel geeft een
beeld van het buitengebied van Gorinchem naar de
kant van de Alblasserwaard. Hier doen we de
volgende
plaatsen
aan:
Schelluinen,
het
natuurgebied Slingelandse plassen, Goudriaan,
Ottoland en Giessenburg.
De Slingelandse Plassen zijn ooit ontstaan in de
ruilverkaveling Alblasserwaard als kleiwin-put voor
kavelwerkzaamheden. Na afronding van de
ruilverkaveling is het gebied als natuur- en
recreatiegebied in eigendom gekomen van de
provincie Zuid-Holland.

WS78 Wandelen
in de Winter

De Alblasserwaard is een Nederlandse landstreek,
gelegen in het zuidoosten van de provincie ZuidHolland, ten (zuid)oosten van de stad Rotterdam en
ten noordoosten van de stad Dordrecht. Het vormt
het zuidelijk deel van het Groene Hart en betreft een
laaggelegen en overwegend dunbevolkt, agrarisch
gebied omsloten door rivieren en kanalen. De
Alblasserwaard wordt omringd door een ringdijk, de
zorg hiervoor werd in 1277 in een overeenkomst met
Graaf Floris V geregeld. De waard wordt doorsneden
door sloten en vaarten plus een tweetal kleine
riviertjes, de Alblas in het westen (uitmondend in de
rivier de Noord) en de Giessen in het zuidoosten
(uitmondend in de Beneden-Merwede).
Om een betere afwatering te realiseren werden in
1365 en 1369 twee grote vaarten gegraven, de
Groote- of Achterwaterschap ten behoeve van de
Hooge Boezem van de Overwaard en de Nieuwe
Waterschap ten behoeve van de Hooge Boezem van
de Nederwaard. Zij mondden uit bij Kinderdijk ten
noordwesten van de Alblasserwaard en wateren af
op de rivier de Lek. Voorts zijn drie boezems van
belang: de Hooge Boezem van De Nederwaard voor
de afwatering van de polders rond de Alblas, de
Hooge Boezem van De Overwaard voor de
afwatering van de polders rond de Giessen en de
Hooge Boezem van Nieuw-Lekkerland voor de
afwatering van de polder van het dorp NieuwLekkerland. De drie boezems liggen tussen dit dorp
en Kinderdijk.
Ook doen we een prachtig stuk natuur aan waar het
heerlijk wandelen is: natuurgebied Avelingen. Het ligt
buitendijks aan de oever van de rivier de Merwede.
Weilanden, grienden, elzenbossen, hoge bomen,
kreken, waterplassen en zandoevers wisselen elkaar
af. Aan de voet van de Nieuwe Wolpherensedijk
tegenover onze fruitpost bevindt zich een
parkeerplaats waar ook ons wandelpad zich bevind.
We lopen hier langs een kreek die de naam het
Schelluinse Gat draagt.

Deelnemersaantallen laatste drie seizoenen
1e
2e
3e
4e
2016 – 2017
291
455
501
296
2017 – 2018
279
401
372
389
2018 – 2019
214
336
362
Het totale aantal deelnemers aan WS78tochten t/m de 3e tocht in Baarn
van de 41e serie bedraagt: 160.377

5e
229
262

6e
102
359

7e
346
476

8e
470
705

9e
575
497

10e
743
701

11e
–
489

Gem.
401
448
304

Gedecoreerd in Zevenaar
Jouke de Vries
5000 km
in Baarn: Bert Vos …....6000 km
Van harte gefeliciteerd met deze prestatie

Vandaag is jarig: Ilonka van Bemmel
Van harte gefeliciteerd!
Voor de jarigen op andere data kijk op www.ws78.nl

Op de tocht van Bert in Gorinchem
Daar lopen we ons helemaal klem
Knorretje lief
Zeg alsjeblief
Zodat je hier nog denkt aan hem
Was getekend Quirinus

In Baarn was Knorretjes buikje gevuld met € 35,92
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!

Vooruitblik op De Peelrandroute vanuit Boxmeer
De wandeltocht start vanuit Café 't Vertrek richting bedrijventerrein Saxe Gotha. De wandeltocht vertrekt vanuit
café ’t Vertrek richting bedrijventerrein Saxe Gotha. We verlaten het bedrijventerrein via het natuurgebied
Schraalzand waar we later de A73 oversteken richting de Radioplassen in Stevensbeek.
Na het verlaten van de soeppost gaan we via een smal zandpad richting Overloon. We passeren eerst nog het
bosgebied de Hondsbergen en gaan richting het Zoo Parc in Overloon. We naderen nu het dorp Overloon
waar de grote rust is. Deze rust is naast het Oorlogsmuseum.
Na de rust vervolgen we onze weg richting de Overloonse bossen en duinen alwaar we de jeneverstruiken
passeren. Dit is een schitterend natuurgebied. In dit gebied staat ook een ijzeren uitkijktoren welke gemaakt is
van staal en 25 meter hoog is. Deze toren weegt 20.000 kg. Op dit moment is de toren gesloten in verband
met roestvorming in het onderste gedeelte van de toren. We gaan verder via bospaden en zandwegen richting
het natuurgebied de Makken.
We verlaten het natuurgebied de Makken en gaan naar onze koffiepost. Na de rust gaan we het viaduct van
de A73 over richting Sambeek alwaar we de fruitpost hebben. Wanneer we het dorpje Sambeek verlaten
komen we langs de oude linde van Sambeek.
We vervolgen onze weg nog een klein stukje via het bekende Maasheggenlandschap. We verlaten net
Maasheggengebied en gaan via het dorp Boxmeer naar de finish bij het Vertrek.
Startlocatie: 't Vertrek, Stationsweg 12, 5831 CR Boxmeer
Bereikbaar per trein: NS station Boxmeer, LA Stationsweg (100 m), daarna gepijld tot de start
Bereikbaar per auto: Vanuit de richting Nijmegen A73, vervolgens afslag 6 Boxmeer. Onderaan afrit LA en
weg vervolgen. En na spoorlijn RA.
Vanuit de richting Venlo A73, vervolgens afslag 6 Boxmeer. Onderaan afrit RA en weg volgen na spoorlijn RA.
Vanaf begin bebouwde kom wordt de route naar de start met WS78 borden aangegeven.

1e en 2e Penningmeester gezocht
● We zijn op zoek naar een 1e en 2e penningmeester.
Uw partner, een familielid of iemand uit uw vriendenkring?
Heeft u interesse voor één van deze functies? Meld je bij het startbureau
of via de contactpagina op de WS78 website.

Voor meer informatie over WS78 kijk op www.ws78.nl

