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Boomkwekerijen tussen Rijn en Linge 

Beschrijving 
Rond Opheusden wordt het landschap gekenmerkt door boomkwekerijen. Tussen de twee rivieren 

de Lek en de Linge ligt een gebied met agrarische bedrijvigheid. De route is grotendeels verhard en 

gaat voor een groot deel over de Rijndijk. Helaas is wandelen langs de Linge hier nauwelijks 

mogelijk. Kesteren en Opheusden liggen in de biblebelt, dat maakt deze route op zondag heerlijk 

rustig. 

Route 
 

 

 

1. Loop vanaf het station naar de hoofdweg en ga hier rechtsaf. 

2. Neem de eerste weg naar links richting recticel Volg de straat met de bocht naar rechts en 

loop rechtdoor langs de tweebaansweg 

3. Ga linksaf de Markstraat in en volg deze straat lang de molen 

4. Ga op de Rijndijk rechtsaf en volg de dijk rechtdoor (waar de weg naar beneden gaat) 

5. Bij een aantal picknick bankjes kun je door een klaphek rechtsaf slaan en de dijk volgen tot de 

volgende ingang (rechtdoor lopen kan wel maar er zijn nogal wat hekken) 

6. Ga de Koningsweg in die geleidelijk van de dijk afbuigt 
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7. Aan het einde van de straat op de T-splitsing rechtsaf slaan en deze weg geruime tijd volgen 

8. Ga linksaf een betonplaten weg op er is geen straatnaam er staat alleen een bord van 

Combinatie Mauritz,  

9. Ga op de eerste kruising van landbouwwegen linksaf en volg dit pad geruime tijd 

10. Bij de brug over de Linge en het energieterrein rechtsaf en deze weg geruime tijd volgen 

11. Op de volgende T-splitsing rechtsaf en aan het einde linksaf 

12. Direct na het spoor rechtsaf de Parallelweg volgen. Bij station Opheusden rechtdoor gaan en 

op het kruispunt rechtsaf (andere straten zijn allemaal doodlopend) 

13. Bij de rand van Kesteren rechtsaf over het spoor en daarna links, je ziet het station al liggen. 
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