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Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Geldermalsen
Genteldijk 5
4191 LD Geldermalsen
Coördinaten: 51°52'56" N   5°16'15" E

Horeca:
Nabij station Geldermalsen
In centrum van Buren en  
Geldermalsen
 
Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1061/2468

1. Verlaat station via tunneluitgang centrum. Vanuit tunnel LA, 
fietspad langs spoor (l). Na 300m links aanhouden en  
Linge(spoor)brug over. 50m na rechterbocht LA (Kerkstraat).  
Bij huisnrs 37 en 39 RD (Hoekenburg). Aan einde van Hoekenburg 
LA (Meersteeg). Na ca 2km, direct na flinke rechterbocht, kruist u 
een wetering. Let daar op: direct na die wetering LA, grasweg met 
links die wetering. Na haakse rechterbocht aan einde LA.  
Op brede asfaltweg ook LA en verderop, tegenover boerderij 57, 
RA, grasweg met rechts weer die wetering. Loop grasweg van ca 
2km helemaal uit, maakt onderweg wat bochten, negeer na 1½ 
km grasweg naar links. Na haakse rechterbocht en lang recht stuk 
tussen graslanden, aan einde op asfaltweg RA, blijf weg (Hennis-
dijk, staat verderop) ca 1½ km volgen. 

2. Na die 1½ km passeert u rechts Wilgje Buitensport RA. 100m 
daarna, bij wandelpaal V22, RA, klinkerweg. Bij terras en wandel-
routepaaltje LA en na 10m RA, volg graslandrand met rechts 
brede sloot. Na 100m bij een paal LA, graspad langs meidoorns 
(l). Na kort stukje wilgenbos en grasland op ongelijke graspaden-
kruising LA, links ziet u laag (nat) grasland en rechts ruig hoog 
wilgenbos. Na ca 200m, op hoek van volgend ruig wilgenbos, RA 
trapje af en blijf langs hekje.  

Een prachtige en afwisselende wandeling door het hart van de Betuwe. 
Over rustige asfaltwegjes wandelt u langs vele boomgaarden, over een 
schitterend 2 km lang graspad en door natuurgebied De Tichelgaten naar 
het schilderachtige, historische (Oranje)vestingstadje Buren. Na de rustige 
asfaltwegjes door het open polder- en Lingelandschap legt u het laatste 
deel door Geldermalsen af over de Lingedijk en komt daarmee langs het 
centrum, de jachthaven en een park langs de Linge. 

De route loopt voor meer dan de helft over doorgaans rustige verharde 
paden en wegen.
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Verderop loopt u met ruime linkerbocht om grote plas en blijft 
daarna hoofdpad (door bosje) volgen, wordt laag dijkje. Aan einde 
LA, klaphekje door, weg oversteken en volg aandachtig graspaadje 
met rood/wit-markering. Aan einde RA, fijngrindpad, en daarna op 
driesprong voor brugje LA. Aan einde LA (Haagse Uitweg) en 
gelijk RA. Bij kerkje RD. Aan einde Dreef/Tielseweg RD oversteken 
en direct daarna, tegenover huisnr 21, LA, schelpenpad onder 
kastanjes. 

3. Op kruising bij De Pannenkoekenbakker RA (Buitenhuizen-
poort). Na stadspoort RD (Voorstraat). Op kruising bij raadhuis en 
kerk LA (Herenstraat). Tegenover huisnr 13 RA en na huisnr 4  
ook RA, schilderachtig straatje langs kerk. Op kruising daarna RD 
(Bergstraat). Aan einde LA, weg met schelpenpad over stadswal. 
Op kruising met Peperstraat RA en brug over. Rechts van weg over 
fietspad lopend rotonde links van u passeren (let op rood/wit-mar-
kering). Op klinkerkruising na speelplek RA, volg nu niet rood/
wit-markering! Op driesprong bij lantaarnpaal RA, passeer geel 
zigzag-hekje. Aan einde eerst weg oversteken en aan overkant 
LA. Na huisnr 6A RA (Hulsterstraat). Op kruising na grote loods (r) 
LA (Erichemsewal). Na 1km RA (Mierlingsestraat nr. 15 t/m 28 en 
Burensewal nr. 5). Na wederom 1km linkerbocht volgen en na 
huisnr 25 rechterbocht volgen. Aan einde voor Linge RA (Erichem-
sekade). Na kleine kilometer linkerbocht volgen (ook Erichemse-
kade), na Lingestuw wordt dit Prinses Julianaweg.

4. Na kleine km op beklinkerde kruising RA (Lingedijk).  
Op driesprong RA (Uiterdijk). Na hek van huisnr 4, schuin tegen-
over huisnr 3, LA. Op kruising met drukke weg LA, volg fietspad 
rechts van weg. Boven op bult RA, u bent weer op Lingedijk.  
Op kruising bij huisnr 23E RD. Aan einde RA en op kruising  
daarna met knikje RD, blijf Lingedijk volgen. Aan einde RA  
(Herman Kuijkstraat). Pas op grote kruising RA (Rijksstraatweg). 
Op ongelijke kruising met Geldersestraat LA (Marktplein).  
Na plein, voor kerk, RA (Achter 't Veer), klinkerweg oversteken  
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en RD park in. Voor boom op pad scherp LA en voor jachthaven 
ook LA, volg rechterbocht om jachthaven (r). Na jachthaven RD, 
stijgend asfaltpad. 30m na bult, na houten stalletje, RA, smal 
grindpaadje, maakt verderop haakse linkerbocht en komt kort 
daarna langs Linge. Na brugje schuin naar rechts, hekje passeren 
en strak voor dijk RA (grind-, daarna 'plavuizen'- en daarna weer 
grindpad), verderop ziet u Linge weer. Na linkerbocht aan einde op 
dijk LA en na 30m RA (Koppelsedijk, wordt verderop Genteldijk). 
Aan einde is het station.


