
 
 

Routewijzigingen Biesboschpad (1e druk 2021) 
Laatste aanpassing: 29-03-2023 
 
Opmerking: routewijzigingen voor TERUG route staan in 2e deel van document.  
HEEN 

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding/Oude situatie/Te vervangen tekst Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum 

55 | 12-13 | 13 Heen In verband met werkzaamheden (t/m 12 mei) is de 
route in het Weizigtpark gewijzigd.  

Vervang de volgende tekst: “Bij verkeerslichten 
rechtsaf, oversteken en het Weizigtpark in, voetpad.” 

Mauritsweg vervolgen en eerste weg linksaf het Weizigtpark in.  Tracering 29 mrt 
2023 

73 t/m 79 | - | 16 
t/m 19 

Heen Bij zeer hoge waterstanden op de rivieren kan het 
gebeuren dat de Noordwaard overstroomt. Het 
gebied is namelijk ingericht als “Ruimte voor de 
Rivier” project.  

Vervang de volgende tekst: (16) Vanaf veerpont over 
de Veerweg naar de Spieringshoeve (…) t/m (…) Op de 
provinciale weg (Bandijk) rechtsaf.” (pagina 79) 

(16) Vanaf veerpont de eerste weg linksaf. De alternatieve route loopt 
over de Bandijk.  

Tracering – hoog 
water 

29 mrt 
2023 

75 | 8 en 9 | 17 Heen Vervang de volgende tekst: “smalle kreek, linksaf door 
klaphek, graspad (Waterliniepad gaat rechtsaf) (18)” 
 

smalle kreek, rechtsaf, asfaltweg vervolgen (18). Tracering 5 april 
2022 

      

 



 
 

TERUG 

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding/Oude situatie/Te vervangen tekst Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum 

55 | 05-07 | 13 Terug In verband met werkzaamheden (t/m 12 mei) is de 
route in het Weizigtpark gewijzigd.  

Vervang de volgende tekst: “Fietspad kruisen en 
daarna rechtsaf. Rechtdoor, zijpaden negeren. Park 
uit en bij verkeerslichten oversteken.” 

Fietspad kruisen en daarna linksaf. Doorlopen tot Mauritsweg. Hier 
rechtsaf tot verkeerslichten, naar links oversteken de Krispijnse weg op. 

Tracering 29 mrt 
2023 

79 t/m 73 | 10 | 19 
t/m 16 

Terug Bij zeer hoge waterstanden op de rivieren kan het 
gebeuren dat de Noordwaard overstroomt. Het 
gebied is namelijk ingericht als “Ruimte voor de 
Rivier” project.  

Vervang de volgende tekst: “ Linksaf bij bord einde 
bebouwde kom (…) t/m (…) Linksaf, Veerweg naar, 
naar veerpont Dordrecht (16)” 

Bij bord einde bebouwde kom rechtdoor, Bandijk. De alternatieve route 
loopt over de Bandijk. 

Tracering – hoog 
water 

29 mrt 
2023 

75 | 1 | 17  
 

Terug 
 

Vervang de volgende tekst: “(18) Na klaphek rechtsaf 
een brug ” 

  

(18) Voor klaphek linksaf een brug  
 

Tracering 

 

  

5 april 
2022 
 

      

 


