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Rondje Culemborg 

Beschrijving 
Een wandeling langs de rivier de Lek en door de oude binnenstad van Culemborg. Mooie 

vergezichten over de rivier, struinen door de uiterwaarden. Maar ook een bijzonder achterland met 

een mooie door bomen omzoomde laan en een bijzonder natuurgebied “het Rondeel”. De 

wandeling gaat voor een deel over de dijk langs de rivier. Zelf loop ik er graag overheen vanwege 

het weidse uitzicht, echter wie liever onverhard en autovrij loopt kan onderlangs de dijk het pad 

volgen. 

Route 
 

 

1. De wandeling begint op de Markt bij de Binnenpoort, Kom je met het OV volg dan de bordjes 

centrum vanaf het NS Station. Je loopt in de richting van het oude stadhuis. Neem de derde 

straat rechtsaf, de Kleine Kerkstraat en ga in de Ridderstraat linksaf, je loopt langs het 

voormalig seminarie 
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2. Ga bij het huis van de Landdrost rechtsaf en loop het centrum uit, volg deze weg geruime tijd 

rechtdoor. Je loopt langs het kerkhof de stad uit. 

3. Ga bij de tweede boerderij aan de rechterhand, tegenover de ingang van de Appelgaard 

rechtsaf een pad langs een hek, dit uitlopen tot aan de bruggetjes en loop hier rechtdoor. Je 

bent nu in het rondeel. 

4. Sla linksaf en neem de middelste laan in het Rondeel naar het centrale punt met de bankjes.  

5. Ga hier rechtdoor en neem vervolgens het eerste pad links (voor de witte bordjes). En Loop 

richting de Lekdijk, maak een bocht naar links en loop daarna naar rechts de dijk op. Ga op de 

dijk naar Links en volg deze geruime tijd, zijwegen negeren tot aan de rand van het centrum 

van Culemborg, 

6. Waar de dijk naar links gaat rechtdoor lopen richting de haven, ga voor het water op het pad 

naar links in de richting van een rij dijkhuisjes, loop voor de dijkhuisjes langs richting de 

veerpont. Ga bij de veerpont links en loop onder de spoorbrug door en loop de uiterwaarden 

in. Volg het pad door door de uiterwaarden tot het pad naar links gaat (rechtdoor is water) en 

loop de dijk op 

7. Ga op de dijk bij het standbeeld links en loop richting Culemborg ga onder het spoor door (de 

OV reizigers kunnen hier rechtsaf gaan en de spoordijk volgen richting het station).  

8. Volg de dijk tot aan de Goilberdingerstraat en loop deze in. 

9. Neem vervolgens de tweede straat rechtsaf en loop terug naar de Markt. Je komt langs het 

karakteristieke stadhuis. 
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