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Lingelandschappen 

Beschrijving 

Tussen Leerdam en Beesd meandert het riviertje de Linge zich door het landschap. Daardoor is een 
lieflijk en schilderachtig landschap ontstaan. Maar ook het achterland van deze rivier is prachtig en 
heerlijk rustig.  

 
Deze wandeling biedt een combinatie van beiden, deels langs de oevers van de Linge en deels door 

het achterland. Daarmee is het een afwisselende wandeling (ook qua verharding). Er is een horeca 

stop aan de start en ongeveer halverwege. 

Route 

 

 

1. Steek vanaf station Leerdam de weg over en loop langs het stadhuis richting het centrum. 

Sla bij de kerk linksaf en aan het einde van de straat rechtsaf. Ga de Linkedijk op naar links 

2. Volg de dijk geruime tijd totdat de weg een sluis overgaat. Voor deze sluit een onverharde 

weg inslaan richting fort Asperen. Deze dijk steeds volgen (de rivier aan de rechterhand 

houden) steeds de wegen naar rechts ingaan (ook als er staat dat ze doodlopend zijn) 

3. Linksaf door de fietserstunnel de provinciale weg oversteken en vervolgens richting Rhenoy 

lopen Bij de snackbar linksaf en direct rechtsaf lopen richting de Linge 

4. In Rhenoy naar de Lingedijk lopen en deze opgaan naar links de Lingedijk alsmaar volgen 

5. Bij de Paay (hier is een vogelpark) linksaf gaan 
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6. Aan het einde van de weg links en de eerste weg rechts (Beschuinse) 

7. Na de wetering eerste weg rechtsaf en deze geruime tijd volgen (je steekt de snelweg over 

via een ecoduct vandaar die rare lus) 

8. Na geruime tijd kun je een onverhard pad rechtsaf op gaan (dit is het eerste pad tegenover 

een boerderij en er staat een bordje van een overstaproute voor een klompenpad) 

9. Na enige tijd na een weiland rechts een bruggetje rechtsaf opgaan en dit pad met een lus 

naar links volgen tot aan de verharde weg 

10. Deze verharde weg rechtsaf opgaan tot aan de eerste (vreemdvorminge) kruising. Je bent 

nu in heerlijkheid Marienwaerd. 

11. Op deze kruising linksaf slaan richting de stapelbakker. Je steekt het spoor over 

12. Aan het einde van deze weg rechtsaf slaan en je ziet het station Beesd al voor je liggen 
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