
Ode aan het Landschap 

Liniepadfestival route 15 km  

Volg de route en mis niets van het Liniepadfestival 2021

Bij Fort Altena volgt u het fi etsknooppuntennetwerk en rijdt 
richting knooppunt 25. Vergeet onderweg niet te genieten 
van de vergezichten en het erfgoed langs de route! Dan naar 
knooppunt 20. Halverwege komt u Fort Bakkerskil met daar-
bij de Papsluis tegen. Na knooppunt 20 volgt u de route rich-
ting knooppunt 19. Let op: u verlaat het knooppunten-
netwerk door linksaf te slaan naar de Doornseweg. Op de 
rotonde gaat u rechtsaf onder de snelweg door langs de 
Fruitschuur. U rijdt op de (Almkerkse) Buitenkade langs het 
gemeentehuis. Op de T-splitsing gaat u links de Provin-
cialeweg Zuid op en dan rechts naar de Voorstraat. Voorbij 
Albert Heijn treft u links De Magistraat, een lokale bierbrou-
wer en heerlijk afstappunt. U vervolgt de Voorstraat (richting 
het oosten) en gaat links de Woudrichemse weg in. Bij de ro-
tonde gaat u rechtdoor. Op de eerste kruising gaat u linksaf 
naar de Uppelse Hoek. U blijft deze weg volgen tot u bij de 
watertoren bent, deze is in de weekenddagen van het festi-
val te bezoeken! U rijdt een klein stukje terug op de Uppelse 
Hoek en slaat linksaf naar de Bloemweg, u bent nu bijna bij 
het Liniepadfestival. Bij de kruising met de weg Omloop gaat 
u schuin rechts en ziet u aan het eind van de weg de entree 
van het Liniepadfestival. Met de fi ets aan de hand geniet u 
van de verrassingen van het landschap, kunst in het water 
en het erfgoed onderweg (de molens zijn te bezoeken!). Aan 
het eind van het pad stapt u op de fi ets en gaat linksaf het 
fi etspad op richting Fort Altena. 
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Start-/afstappunten:

Fort Altena, Tol 8 in Werkendam 

(rondleiding, excursie en terras)

Fort Bakkerskil, Kildijk 143 Nieuwendijk (terras)

Gemeentehuis/Hollywoud, Sportlaan 170 

(18 en 19 september kunstexpositie Kunst in Altena)

De Magistraat, Voorstraat Almkerk (bier en meer - 

alleen op zaterdag)

Landgoed Clootwijck, Woudrichemseweg 38-40 Almkerk 

(open op 11 september)

Watertoren (te bezoeken)

Liniepadfestival nabij Uppelse Steeg in Uppel 

(kunst, erfgoed en landschap)
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Meer informatie op
www.liniepadfestival.nl

LINIEPADFESTIVAL WEEKENDS GEOPEND VAN 13.00 -17.00 UUR

Programma

11-19 september
• Kunst en kunstenaars langs het liniepad tussen Uitwijkse   
 molen en het fi etspad langs de Rijksstraatweg

Weekend 11-12 september (Open Monumentendag)
• Bezoek watertoren in Uppel
• Molens zijn open en te bezoeken
• Landschapsrondleiding op Fort Altena om 11.00 uur 
• Landschapsrondleiding met fi etsexcursie naar de 
 Papsluis om 14.00 uur 
• Hugo de Groot spoelt aan 
• Landgoed Clootwijk open (alleen 11/9)
• Workshop Hollandse landschappen tekenen (alleen 12/9) 

14/9 om 18.30: Natuurwandeling met fotografi etips verzorgd       
door Joey Braat 
15/9 om 14.00: Vogels leren (her)kennen door Jan Willem den 
Besten 

Weekend 18-19 september
• Bezoek watertoren in Uppel
• Vliegeren met de Sky Pirates (workshop en demonstratie)
• Molens zijn open en te bezoeken
• ‘Fijne mensen’ verzorgen de muzikale omlijsting
• Hugo de Groot spoelt aan 
• Koppeling met Altena in Beeld (kunstexpositie in het   
 gemeentehuis van Altena)
• Landschapsrondleiding Fort Altena 14.00 uur (alleen 19/9)

route Liniepadfestival 2021
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