
 

 

Wandeling over en door de dijkjes rond ’s Gravenmoer 
 

De wandeling voert u vanuit het hart van ’s Gravenmoer door de kerkdijk, over de 
Dongedijk, via de slapende dijk en het bieslant naar de  Waspikseweg.   
Vanaf de Waspikseweg wandelt u over de Julianalaan naar dwarsdijk.                                  

Via de dwarsdijk komt u uit de hogedijk waarna u via de brouwersdijk en de kerkdijk 
het eind/startpunt bereikt. 
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                        Praktische informatie 
 

  Beginpunt: Dorpshuis de Geubel. 
  Eindpunt:   Dorpshuis de Geubel. 
  Lengte wandeling :  7 km. 
  Parkeren: Parkeerplaats voor dorpshuis de Geubel hoofdstraat 4 

5109 AC ’s Gravenmoer. 
Informatie over ’s Gravenmoer vindt u op de website: 
                                    http://s-gravenmoer-een-pareltje.jouwweb.nl/ 

 

 
 
Knooppunt  

                     Routebeschrijving 
 
Beschrijving 

Startpunt- 
68b 

Vanaf startpunt bij parkeerplaats de Geubel links naar 
knp 68b en vervolgens naar kpn 68a 

68a Van knp 68a, over de kerkdijk (verharde weg wordt 
zandpad) richting knp 66a. Let op bij splitsing nabij 
riviertje de “Donge” rechtsaf Dongedijk op.  

 Na ongeveer 500 meter rechts  de slapende dijk op 
richting knp 94. 

94  Vanaf knp 94 over het voetpad naast de wielstraat naar   
knp 69. 

69 Bij knp 69 links af het Bieslant in naar knp 33. 
33 Vanaf knp 33 op de waspikseweg naar knp 34. 
34 Voorbij knp 34 de eerste weg rechts Julianalaan in. 
 Op het einde van de Julianalaan, bij de kruising Molendijk 

–Emmalaan links af de dwarsdijk in richting knp 65.  
65 Bij knp 65 rechtdoor naar knp 62. 
62 Vanaf knp 62 door de hogedijk via knp 80b naar knp 80a. 
80a Bij knp 80a richting knp 63. 
63 Vanaf knp 63 naar knp 66a. 
66a Bij knp 66a rechtdoor richting knp 68a. 
68a Vanaf knp 68a via naar het eindpunt knp 68b bij 

parkeerplaats de Geubel. 
Eindpunt Eindpunt bij parkeerplaats Geubel aan de hoofdstraat 4. 
  
 

 



Bezienswaardigheden op de route: 

A Kerkebos. 
 
Het kerkebos is een prachtig stukje natuur 
aan de rand van de kerkdijk. In het 
kerkebos ligt een z.g.n wiel.  
  

B  Donge dijk. 
 
Vanaf de Donge dijk  heb je een prachtig 
zicht op het riviertje de “Donge’  

C Slapende dijk.  

 
De slapende dijk is destijds aangelegd om  
’s Gravenmoer voor overstromingen te 
behoeden. 
 

D ‘t Bieslant  
 
Het bieslant is een aangelegde natuurzone, 
er staan diverse soorten  bomen, struiken en 
er zijn grasstroken. 

E Waspikseweg. 
 
Naast de waspikseweg stroomt de ’s 
Gravenmoerse vaart richting Waspik. 
 
 
 

 

 



 

F Dwarsdijk. 
 
Aan de dwarsdijk liggen enkele wielen. 
Deze zijn tijdens door dijkdoorbraken 
ontstaan. 

G Hogedijk. 
 
Aan de hogedijk staat een prachtige rij statige 
eiken bomen. Ook hier komt men een wiel 
tegen. 

H Brouwersdijk. 

 
De brouwersdijk is genoemd naar de 
brouwerij die in vroeger tijden aan de 
hoofdstraat bij de ingang van de 
brouwersdijk stond. 
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Kerkdijk. 
 
De kerkdijk kronkelt parallel langs het riviertje 

de ”Donge”. Hier zijn nog  duidelijk de  
overgebleven landschapskenmerken te zien 
van wat ooit dijken waren. 
 

J Kerkdijk. 
 
Doorkijkje op het riviertje de “Donge”in de 
kerkdijk. 
 
 
 

 
 


