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Leerdam-Beesd 

Beschrijving 
De rivier de Linge is te omschrijven als schilderachtig. Met name het traject tussen Leerdam en 

Beesd is een mooie meanderend rivierenlandschap. Neem daarbij de oude en karakteristieke 

dorpjes als Acquoy en Rumpt en je begrijpt waarom wandelen langs rivieren zo mooi is. 

Route 

 

1. Steek de straat over vanuit de hoofduitgang van het station en loop de oude binnenstad van 

Leerdam in langs het gemeentehuis. Loop alsmaar rechtdoor totdat de straat omhoog loopt. Ga 

hier linksaf, je loopt over de Lingedijk maar die is hier nog dicht bebouwd. 

2. Volg de dijk tot een T-splitsing en ga hier rechtsaf, je blijft de Lingedijk volgen, loop langs een 

oud gemaal aan je linkerhand. Je bent nu buiten de bebouwde kom. 
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3. Vlak voor de brug over de Linge ga je linksaf, volg het bord naar Fort Asperen en volg dit pad, 

het wordt al snel een zandpad.Loop naar Acquoy en sla hier een smalle straat in naar rechts 

(bij een fietsknooppuntbordje) 

4. Volg de lingedijk alsmaar rechtdoor, het pad wordt hier al snel smaller en loopt tussen twee 

huizen door naar een tunnel onder de weg door. Volg hier de provinciale weg en steek de Linge 

over 

5. Neem na de brug het eerste trapje naar links, je komt wederom  op de Lingedijk maar op de 

andere oever en volg de dijk tot aan de snelweg A2. Bij de brug over de linge neem je het pad 

onder de brugdoor 

6. Ga onder de snelweg door en neem het pad rechtsaf dat samen met de snelweg over de Linge 

heengaat. Loop naar beneden en neem de weg rechts van de zorgboerderij. Deze weg loopt 

langs een kassencomplex 

7. Bij de poort van marienwaerdt ga je linksaf en op het eerste kruispunt ga je rechtsaf. 

Vervolgens neem je de eerste weg links en aan het einde is station Beesd. 
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