
 

Een wandeling langs de rivier de Lek. Mooie vergezichten 

over de rivier, struinen door de uiterwaarden en een zelf te 

bedienen veerpontje. Vanzelfsprekend maken we een 

uitstapje naar de komgronden, een kogelvanger en de 

diefdijk. Een mooie gevarieerde wandeling door een open 

rivierenlandschap. 

 

De wandeling voert langs de oevers van de Lek. De tocht loopt 

deels over de dijk, deels door de komgronden achter de rivier 

en deels door de uiterwaarden. Bijzonder is dat we over de 

Diefdijk lopen; een dijk zonder rivier. Het is namelijk een dijk 

die gebouwd is vanwege politieke doeleinden. Het vormt de 

grens tussen Gelderland en het vroegere Zuid Holland. 

De wandeling eindigt in de binnenstad van Culemborg. Hier 

kun je de wandeling eenvoudig uitbreiden met een 

rondwandeling door deze oude kern. Daarnaast zijn de werken 

van de waterlinie bijzonder, zoals het Werk aan het Spoel. 

 

  

Rondje Everdingen 

Beginpunt Culemborg, station 

Eindpunt Culemborg, station 

Bereikbaarheid Trein en auto, bij station 

Culemborg is volop gratis 

parkeergelegenheid 

Verharding Deels verhard 

Afstand 18 km 

Beste periode Mei tot en met September ivm 

voetveer 

Rivieren Lek 

Webpagina http://bit.ly/1wgslW7 

 

Kijk op www.stroomwaarts.net 

voor onze wandelpublicaties, 

nog meer wandelingen en 

informatie over het rivierenland. 

http://www.stroomwaarts.net/
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Routebeschrijving 

1. Vanaf het station lopen we naar het noorden met de spoordijk 

aan de rechterkant. 

 

2. Aangekomen bij de Lekdijk linksaf gaan en de dijk blijven volgen 

tot het Werk aan het Spoel. 

  

3. Na het werk en voor de boerderij linksaf gaan over een smal 

pad, dit volgen tot de verharde weg. 

  

4. Op de verharde weg rechts. 

  

5. Eerste weg links, Zowijkse weg. 

  

6. Bij de bomenrij rechtsaf gaan over een hek.  

 

7. Op de Diefdijk rechts gaan.  

 

8. Bij de rotonde links.  

 

9. Eerste (doodlopende weg) rechts Korte Meent. 

  

10. Op de Lekdijk links gaan en door Everdingen lopen.  

 

11. Bij het handveer rechtsgaan (overvaren met het veertje). 

  

12. Graspad door de uiterwaarden alsmaar rechtdoor volgen 

tot aan de Lekdijk (bij het werk aan het spoel. Voor het 

beeld (met de schep) linksaf gaan door de uiterwaarden 

graspad volgen tot onder de brug. 

  

13. Bij het Culemborgse veer rechts en alsmaar rechtdoor 

gaan tot aan de stadspoort.  

 

14. Hier rechts en de borden naar het station volgen.  

 

Let op: Het voetveertje is in de wintermaanden niet aanwezig. Ga 

dan direct na de bebouwde kom van Everdingen de grasdijk op en 

neem het eerste pad links de uiterwaarden in. 


