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Wandelroute – Gelderland – DR 2017.03 
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 19 km lange rondwandeling langs in bloei 
staande fruitboomgaarden en in de nabijheid van de rivier de Linge. De wandeling gaat door 
Tricht, de Oranjestad Buren en Geldermalsen met het station van het laatste stadje als be-
gin- en eindpunt. 
 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Op pad door de bloeiende Betuwe - gps-track. 
 
OV naar en van Geldermalsen 
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de website van NS: 

• www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Geldermalsen. 
 
Wandelroute 
 
Routebeschrijving Geldermalsen – Buren – Geldermalsen 
 
Wetenswaardig ProRail voert tot 2022 grote veranderingen door op het station Geldermal-
sen en aan de toevoerende sporen en bijbehorende infrastructuur (blz. 72 wandelgids). Eind 
april 2019 schoof de Lingense Alliantie in haar opdracht het spoordek op zijn plaats. Klik voor 
een korte impressie op de driehoek op de afbeelding. 
 

 
Eind april 2019 - Lingense Alliantie aan het werk bij de brug over de Linge en aan de tunnel voor voetganger en fietser 

1. Verlaat station Geldermalsen via hoge buitentrap of lift en ga LA ri onbewaakte fietsen-
stalling. Steeds RD met het station links, Trichtsevoetpad. Negeer aftakking naar rechts 
en ga na de tijdelijke oversteek van de Linge RA, Lingedijk. LA op de eerste kruising, Kerk-
straat. Deze gaat na de Nieuwsteeg (naar links) over in de Hoekenburg. Deze buigt lang-
zaam naar rechts en komt uit op een T-splitsing; LA, Meersteeg. Blijf deze weg volgen – 
omzoomd met talrijke fruittuinen – tot direct na brug over Assche Wetering. Direct na 
brug LA, graspad. Pad met de wetering links volgen tot een boerderij aan Rijksstraat-
weg/N833 dwingt om naar rechts te gaan. Pad eindigt op deze weg, LA, fietspad. Steek 
na de brug over Assche Wetering voorzichtig de N833 over en ga via graspad verder; het 
water bevindt zich nu aan de rechterkant (Hoge Maatsteeg). Houd na klein bos links aan 
en blijf de Hoge Maatsteeg volgen. Graspad buigt soms naar rechts en dan weer naar 
links. Na enkele bochten zijn we terug op de oever van de Assche Wetering; houd links 
aan. Wetering en graspad buigen naar rechts. Bij twijfel: volg de wit-rode markering van 
het Grote Rivierenpad. 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1906538
https://www.youtube.com/watch?v=ooQFoM9Qbh0
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Bloeiende fruitbomen aan de Meersteeg. De bloesemtijd begint met de witte pruimenbloesem, gevolgd 
door de kersen. Vervolgens zijn de perenbomen aan de beurt en als laatste kleuren de bomen roze van de 
appelbloesem. Tussen de fruittuinen ligt deze boerderij 

 
De Hoge Maatsteeg komt uit op de geasfalteerde Hennisdijk; ga hier RA. Negeer de 
Nieuwe Steeg naar rechts en ga na huisnummer 7 bij wandelknooppunt V22 RA, Wilgje 
Buitensport. Net voorbij de bedrijfsgebouwen op de hoek van de parkeerplaats (met sa-
nitaire voorzieningen) staat een handwijzer, LA. Langs weiland staat draadhek; na ca 50m 
RA via een overstapje over draad (Burense Put). Ga voorbij enkele vennen links en vóór 
een bosje LA en na dit bosje RA. Op de T-splitsing van onverharde paden LA. Na enige 
haakse bochten komt het pad na een klaphekje uit op de al genoemde Hennisdijk. 
 

 
Hoge Maatsteeg met rechts de Assche Wetering 

2. Steek de weg over en wandel aan de overkant verder over een naar linksvoor stekend 
voetpad tussen de bomen. Naar links ligt weer een ven. Pad buigt al snel naar rechts en 
komt uit op T-splitsing, RA, De Toeren. Na een kleine 30m LA. Pad komt uit op de geasfal-
teerde Haagse Uitweg; steek over en ga via smal pad verder, direct links van de Korne-
dijk. Weg en Kornedijk komen uit op drukke Dreef (N834), steek deze en achterliggend 
fietspad over en ga een paar meter verder op de Kornewal LA, schelpenpad omzoomd 
door kastanjes. Ga bij De Pannenkoekenbakker RA, Buitenhuizenpoort, en loop het mooi 
gerestaureerde centrum van Buren in. Wandel onder de Culemborgse of Huizenpoort 
door. Sla op de eerste viersprong LA, Herenstraat/Markt, en na de Sint-Lambertuskerk 
RA, Kerkstraat. Deze gaat over in een smal pad. Ga bij huisnummer 3 opnieuw RA en loop 
via het aardige straatje tussen lage huizen links en kerk rechts verder tot op Voorstraat, 
LA. Ga op viersprong een paar meter verder RA, Bergstraat. Deze komt uit op de al be-
kende Kornewal. Steek deze over en ga op pad aan de buitenzijde LA. Op viersprong met 
Peperstraat RA, brug over (riviertje de Korne). Direct na brug takt een pad naar rechtsaf; 
dat buigt vrijwel meteen daarna een beetje naar links. Houd rotonde en daarna volgend 
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parkeerterrein aan de linkerhand. Rechts ligt een groenstrook. Halverwege geasfalteerd 
speelveld splitst het pad zich. Naar links komt het uit op het Jan van Nassauplein (hier 
toeleidend straatje). Naar rechts volgt het de begrenzing van de groenstrook. Wandel via 
rechtertak verder. Een tiental meter voor de Erichemseweg komt het pad uit op een T-
splitsing, LA. Steek ter hoogte van kruising met Ridder Alartstraat/Schuilheuvelstraat 
naar rechts over en vervolgens LA via klinkerpad rechts van Erichemseweg. 
 

 
Straatje aan de oostzijde van de St-Lambertuskerk. Rond Koningsdag is heel Buren versierd met kleurige 
vlaggetjes 

3. Bij de Hulsterweg RA en op volgende viersprong LA, Erichemsewal. Volg deze licht kron-
kelende weg tussen de boomgaarden tot de Mierlingsestraat, RA. Houd op een Y-sprong 
links aan, wederom Mierlingsestraat, en ga na huisnummer 25 RA, opnieuw Mierlingse-
straat. Uiteindelijk komt de weg op een T-splitsing uit nabij de Linge; RA, Erichemsekade 
(smal). Neem op de Y-splitsing de linker poot en ga LA, opnieuw Erichemsekade, maar 
breder. Na brug over Linge gaat Erichemsekade over in Pr. Julianaweg, steeds RD. Op de 
viersprong met smalle Lingedijk RA (ANWB-wegwijzer en even verderop brievenbus). Op 
een splitsing gaat Lingedijk naar links; RD via de geleidelijk naar linksdraaiende Uiterdijk. 
LA waar deze naar rechts buigt, Rijnstraat. Smalle asfaltweg tussen het groen komt na ca. 
100m uit op Randweg. Steek deze voorzichtig over, ga vervolgens LA; wandel via het 
rechts van de Randweg gelegen fietspad. Ga RA op de kruising met smalle Lingedijk. 
Smalle dijkweg maakt afwisselend lichte bochten naar links en naar rechts en komt na 
een korte bocht naar links uit op Willem de Zwijgerweg. Ga even verderop RD via kort 
fietspad en vervolg de weg RD, opnieuw Lingedijk. Na een laatste bocht naar links eindigt 
Lingedijk op Herman Kuijkstraat, RA, en op eerste viersprong RD. Op volgende viersprong 
met drukke winkelstraat, Rijkstraatweg (klinkerweg), RA. Op splitsing met brede Markt-
plein LA (klinkers). Plein komt uit in bocht van Kerkstraat. Sla voor de kerk RA, Achter ’t 
Veer. Na enkele kort op elkaar volgende bochten komt de weg uit bij hek van water-
sportvereniging Achter ‘t Veer, LA. Links ligt een groot parkeerterrein en verderop een 
Albert Heijn. Voorbij de AH eindigt de klinkerweg bij openstaand hek. Wandel even ver-
der en ga RA. Pad maakt een bocht naar links en heeft ca. 30m na een bult een splitsing, 
RA. Als halfverhard pad bijna de Linge heeft bereikt maakt het bocht naar links. Een uit-
stulping van de Linge dwingt wandelroute iets naar links. Blijf steeds zo dicht mogelijk 
langs de waterkant lopen. Verderop bestaat het pad uit grof grind, gevolgd door lange, 
smalle betonplaten. Na twee dijktrappen maakt pad een laatste bocht naar links, gaat 
dijk op en komt uit op Trichtsevoetpad, LA. Voetpad komt in een bocht uit op de Kop-
pelsedijk; houd rechts aan. Koppelsedijk gaat over in Genteldijk, die op zijn beurt uitkomt 
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bij station Geldermalsen. 
 

  
Bloesempracht aan de Erichemsewal Voorjaar aan de Uiterdijk 

 
Het station van Geldermalsen vanaf het Trichtsevoetpad. Dit mooie doorkijkje was in het bloesemseizoen 
2019 niet meer mogelijk. De gemeente Geldermalsen heeft voor het gebied het bestemmingsplan Stations-
gebied Oost vastgesteld dat ruimte biedt aan een nieuwbouwwijk 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, ri = richting, knp = knooppunt, fknp = fietsknoop-

punt, wknp = wandelknooppunt, gpl = grenspaal, m = meter, ps = paddenstoel, ri = richting 

en ww = wegwijzer. 

 
Horeca 
In Tricht (De Lachende Gans; sinds eind januari 2020 alleen geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag voor het diner, vanaf 17.30 uur), Buren en Geldermalsen zijn horecagelegenheden.  
 
Wij dineerden bij het naast het station Geldermalsen gelegen Restaurant Eten & Drinken 
(Geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 17.30 uur). 
 
UPDATE 2020.01.09 
 

 
Uitzicht vanuit Restaurant Eten & Drinken op de stoptrein naar Utrecht 


