
 
 

Inleiding 
Een wandeling door open veld langs griendbossen en weteringen. Laatste deel gaat over een 

mooie heerlijkheid Marienwaerd. Een aanrader voor iedereen die van echt Hollandse 

rivierenlandschappen houdt. 

Kaart 

 

Route 
1. Vanaf de parkeerplaats van station Culemborg,  de parkeerplaats bij perron 2 om precies te 

zijn lopen we evenwijdig aan het spoor naar het zuiden, naar beneden over een lagergelegen 

parkeerplaats en daar naar rechts richting de weg. Deze links opgaan, verder naar het zuiden. 

Waar de weg naar rechts draait lopen wij rechtdoor de Parallelweg West op. 

2. Na enige tijd nemen we de eerste weg naar rechts de Oude Beesdse weg en volgen deze tot 

de volgende driesprong. 

3. Hier gaan we rechtsaf de Korte Aventuurseweg op. We lopen terug richting het 

industrieterrein maar zullen parallel aan de provinciale weg blijven lopen over een rustige 

landbouwweg. 
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4. Bij de Rommertssteeg Zuid deze links ingaan. We lopen onze eerste kade op.  

Kijk je naar de andere kant van de weg dan zie je dat deze kade nog steeds doorloopt eerst 

door het industrieterrein. Echter ook verder loopt deze kade nog steeds door (door een 

nieuwbouwwijk helemaal tot aan de Lekdijk 

We komen aan bij een verharde weg maar steken deze over en blijven de kade langs het 

water volgen, ook als deze een bocht naar links maakt 

5. Bij een bruggetje, waar we overheen lopen gaan we eerst links en dan rechts door een mooi 

gebied met griendbossen en lopen hier door tot aan de volgende verharde weg. 

We komen hier op de Zeedijk, een bijzondere naam voor een weg die toch behoorlijk ver van 

elke zee in de buurt af ligt. 

6. We gaan de Zeedijk rechtsaf op en lopen deze enige tijd af tot aan de Driftsteeg een 

onverharde weg aan de linkerhand die we ingaan, we volgen deze kade tot aan de volgende 

verharde weg de Dwarssteeg 

We zijn ongemerkt landgoed Heerlijkheid Marienwaerd ingelopen. Een groot gebied 

herkenbaar aan de groene straatnaambordjes. Het landgoed wordt nog steeds geexploiteerd 

door een adellijke familie die vele vormen van exploitatie heeft ontwikkeld zoals een 

landgoedwinkel, een restaurant maar ook een landgoedfair. Marienwaerd is bekend onder de 

50plussers onder ons vanwege een postbus 51 spotje over de overgang van de gulden naar de 

euro. Marienwaerd was de eerste organisatie die de artikelen voorzien had van gulden en 

euro prijsstickers 

7. We gaan de Dwarssteeg linksaf op en volgen deze verharde weg enige tijd 

8. We nemen de eerste weg rechtsaf de Sint Jansteeg en lopen deze met bomen omzoomde 

verharde weg af tot aan de spoorwegovergang (treinverbinding Geldermalsen – Dordrecht)  

9. Direct na de spoorwegovergang rechtsaf gaan de Bijlandtsteeg inlopen een soms smal pad 

langs het spoor en door een landerijen 

10. Aangekomen bij de Machinedreef deze rechtsaf opgaan, let op de vele bomen met 

naambordjes. 

11. Bij de T splitsing (bij een mooie duiventil rechtsaf gaan en voor het spoor opnieuw linksaf 

gaan over de Geerdijk, wederom een smal maar goed zichtbaar pad langs het spoor en door 

een griendbos 

12. Bij de verharde weg (let op de mooi poort aan je linkerhand van het landgoed) ga je rechtsaf 

de Notenlaan op. 

13. Bij het restaurant rechtsaf de Oude Waag op en even later bij de splitsing linksaf de 

Stationsweg op. Je komt vervolgens bij Beesd Centraal Station uit. 

14. Vanaf het station kun je verder reizen, er is hier ook een parkeerplaats. 

Horeca en overnachten 
 

• Horeca aan het begin van de route bij het station van Culemborg is er een restaurant (Una 

Volta) in de Gelderlandfabriek 

• Op landgoed Marienwaerd vlak bij het einde van de route zit de Stapelbakker (zie punt 13 

• In Culemborg zitten diverse Bed en Breakfasts en een Pension 

• In Tricht zit een Bed en Breakfast bij de Hoenderik, dat is op loopafstand van de wandelroute 

(punt 9) 
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Samenvatting 
Afstand 13 

Beginpunt Station Culemborg 

Eindpunt Station Beesd 

Verharding Deels onverhard 
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