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Kades en dijken 

Beschrijving 
Deze rondwandeling tussen Culemborg en Beusichem gat grotendeels door de komgronden rond de 

Regulieren. Dat is in de winter te merken, het is een laag en nat stuk Nederland. Gelukkig liggen 

overal kades die ervoor zorgen dat je het gebied kunt doorkruisen. Via de schilderachtige markt van 

Beusichem volgen we de Lekdijk naar het centrum van Culemborg. We lopen langs een keten van 

historie! 

Route 

 

1. Vanuit de stationsuitgang richting de fietsenstalling lopen en hier rechtsaf gaan en de weg 

langs het spoor volgen. Aan het einde van de weg linksaf lopen 

2. Bij het eerste huis rechtsaf gaan over de brug (Trichtse kade), deze kade geruime tijd volgen 

3. Bij de T-splitsing met twee slagbomen linksaf gaan, deze kade richting de provinciale weg 

volgen en deze oversteken. De kade wordt verhard en doorlopen tot aan een boerderij. De weg 

draait hier naar rechts 

4. Wij vervolgen echter de kade rechtdoor met aan een kant een rij bomen 
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5. Bij de provinciale weg linksaf slaan en bij de rotonde naar rechts richting Beusichem 

6. Eerste weg naar rechts ingaan (de Heuvel) en deze volgen tot aan de T-splitsing bij de slager.  

7. Hier links gaan en over de markt van Beusichem lopen, hoofdstraat volgen tot je de bebouwde 

kom uitloopt. Op een gegeven moment kun je rechtsaf de dijk op lopen en op de dijk ga je 

linksaf. Je volgt de dijk tot aan de bebouwde kom van Culemborg. 

8. Bij de parkeerplaats (palumbus) neem je het wandelpad linksaf naar beneden, loop richting de 

kerk van Culemborg (de parkeerplaats schuin oversteken) en bij het huis van de Landdrost 

rechtsaf gaan. Linksaf kun je via de Markt naar de stadspoort lopen. 

9. Voor de stadspoort rechtsaf de Everwijnstraat ingaan en de met de bocht naar links volgen. Na 

de molen rechtsaf gaan en de singel volgen. Heb je het water aan de rechterkant dan kun je 

het water volgen tot aan de T-splitsing. Als je het aan de rechterkant hebt dan bij de eerste 

brug/dam rechtsaf en linksaf slaan. Bij de T-splitsing rechtsaf en daarna linksaf slaan, je ziet 

vervolgens de fietsenstalling rechtvoor je liggen. 
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