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Van Leerdam naar Culemborg 

Beschrijving 
Zowel Leerdam als Culemborg zijn allebei historische plaatsen met een mooie oude kern. Daarbij 

allebei gelegen aan een rivier. Het gebied tussen deze plaatsen in is open en divers. De Diefdijk is 

in de deze wandeling de belangrijkste factor. We komen langs een aantal wielen en het laatste deel 

van de route is onverhard dwars door de uiterwaarden van de Lek. 

De wandeling kan eenvoudig uitgebreid worden met een bezoek aan de oude binnensteden of het 

glasmuseum in Leerdam. Aan het begin en einde is volop horeca, ook halverwege in Schoonrewoerd 

en bij het Werk aan het Spoel. 

Route 

 

1. Vanaf het station naar het centrum van Leerdam. Waar de straat omhoog loopt de dijk oplopen 

naar links. Deze dijk loopt eerst door de oude kern maar langzaamaan wordt de bebouwing 

dunner. 

2. De dijk maakt een bocht naar links en op de T-splitsing ga je rechtsaf en enige meters verder 

linksaf naar beneden in de richting van een oud gemaal. Deze weg geruime tijd volgen, onder 

de spoorbaan door tot aan de volgende brug over de wetering 

3. Ga hier linksaf en loop rechtdoor de Diefdijk op. Ga bij de oude boerderij linksaf en loop hier 

schuin rechts de dijk af 

4. Volg hier het fietspad langs de wiel van Bassa en loop door tot aan de weg. Ga hier links voor 

horeca in Schoonrewoerd 
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5. Loop terug tot aan de plek waar je vandaan bent gekomen. Houdt hier links aan (de wiel is aan 

je rechterhand 

6. Loop de Diefdijk op en ga linksaf, volg de dijk geruime tijd (over de snelweg de verharde weg 

rechts negeren. 

7. Aan de rechterkant zie je een zomerhuisje hier kun je rechtsaf naar beneden (geelrode 

markering volgen). Volg dit graspad tot aan de verharding. Ga hier linksaf 

8. Op  het eerste kruispunt rechtsaf (Prijsseweg). 

9. Neem een graspad naar links na een huisje, bij een rode prullenbak, je loopt in de richting van 

een vreemd bouwsel. Loop om het werk aan het Spoel heen en ga op de Lekdijk rechtsaf 

10. Ga bij het monument linksaf de uiterwaarden in en loop onder het spoor door. Volg de weg 

langs de haven en loop rechtdoor het oude centrum in 

11. Ga bij de Binnenpoort rechtsaf de Everwijnstraat in. Volg de weg met een bocht en loop langs 

de Westersingel. Volg deze tot aan het grote kruispunt en ga hier rechts. Volg de spoordijk 

naar het zuiden je ziet het station dan vanzelf. 
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