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Fietsroute langs de Linge  
 
Volg zelf de wandeling uit dit artikel op de fiets of de auto. 
 
Fietsknooppunten 
De route is gebaseerd op de fietsknooppunten. Dit zijn de vetgedrukte cijfers. Kijk ook op: www.falk.nl of 
www.anwb.nl/fietsen/fietsroutes/soorten-routes,/knooppuntroutes/Knooppuntroutes.html 
Hoe werkt dat? Knooppuntroutes, oftewel fietsroutenetwerken, bestaan uit een groot aantal genummerde knooppunten. Tussen die 
knooppunten lopen in twee richtingen bewegwijzerde verbindingsroutes. Op de routebordjes tussen de knooppunten staan de 
rijrichting en het nummer van het knooppunt waarnaar u op weg bent. Op elk knooppunt staat een informatiepaneel met 
knooppuntnummer en een overzicht van het fietsroutenetwerk. Naast het informatiepaneel wordt op een apart bordje aangegeven 
naar welk ander knooppunt u kunt fietsen. Kijk ook op: http://www.anwb.nl/fietsen/fietsroutes/soorten-
routes,/knooppuntroutes/Knooppuntroutes.html 
 
Er zijn enkele aanpassingen aangegeven voor de auto, en op sommige punten zijn ‘uitstapjes’ of keuzemogelijkheden aangegeven. 
De lengte van de basisroute (enkele reis Geldermalsen - Leerdam) is ca. 21 km. 
 
Startpunt:  
De Deilse zijde van station Geldermalsen.  

 Ga de Deilse weg in richting Deil (met de rug naar het station is dit de weg die rechtdoor gaat) 

 Bij de eerste splitsing: volg 53 rechts richting Deil/Rijndeltaroute. Vanaf hier zijn de fietsknooppunten te volgen. 

 Blijf knooppunt 53 volgen. 

http://www.falk.nl/


 Autoaanpassing I, Enspijk:  
Je rijdt via de Beemdstraat Enspijk binnen. Waar de fietsers nummer 53 volgen en rechtsaf gaan, ga je met de auto rechtdoor en 
vervolgt de Beemdstraat. Deze gaat over in de Molenkampstraat. Vervolgens:ga linksaf de Haarstraat in. Aan het einde rechtsaf op 
provinciale weg N327, viaduct over de A2. Ga de eerste rechtsaf, Kerkakkerweg richting Rumpt. Bij knooppunt 51 fietsroute 
vervolgen, linksaf richting 97. 
 

 Mogelijkheid voor uitstapje naar Mariënwaerdt, alleen voor fietsers: Neem vanaf knooppunt 53 de fietspont over de Linge 
richting knooppunt 54 (tussen april en oktober). Volg vanaf knooppunt 54 nummer 55. Ga dezelfde route terug om de 
oorspronkelijke fietsroute te volgen. 

 

 Volg vanaf knooppunt 53 nummer 52 

 Volg vanaf knooppunt 52 nummer 51 

 Volg vanaf knooppunt 51 nummer 97 

 Autoaanpassing II, Rumpt:  
Volg, net voor Rumpt, linksaf de Polderdijk. Steek de Veerweg over en ga de Achterweg in. Houd rechts aan en ga de Middenstraat 
in. Ga de eerste rechts, Gellicumstraat. Ga de eerste links, Dorpsdijk. Volg knooppunt 97. 

 Mogelijkheid voor uitstapje naar Beesd, auto en fiets: Volg, net voor Rumpt, linksaf de Polderdijk. Ga aan het einde rechtsaf de 
Veerweg op, over de brug richting Beesd. 

 
Vanaf hier zijn er twee mogelijke routes: 
Mogelijkheid I, via Rhenoy en Acquoy: 

 Ga op de provinciale weg N327 rechts, richting Rhenoy en Acquoy, 81 

 Volg vanaf knooppunt 81 nummer 82 

 Een leuke ‘sluiproute’: ga na Rhenoy, vóór knooppunt 81 de eerste mogelijkheid links, via een voetgangerstunneltje de 
Lingedijk op richting Acquoy. Volg de Lingedijk. Dit wordt vanzelf weer de route richting knooppunt 82. 

 Autoaanpassing III, Acquoy: 

 Ga op de provinciale weg N327 rechts, richting Rhenoy en Acquoy, 81 

 Volg de Nieuwesteeg. Ga rechtsaf de Lingedijk op. Rechts aanhouden, Pr. Beatrixstraat. Ga rechtsaf de Achterweg op. Vervolg 
de Kerkweg. Aan het einde linksaf richting nummer 82.  

 Volg vanaf knooppunt 82 nummer 99 
 
Mogelijkheid II, via Gellicum: 



 Blijf knooppunt 97 volgen 

 Volg vanaf knooppunt 97 nummer 98 

 Volg vanaf knooppunt 98 nummer 99 

 Mogelijkheid voor uitstapje naar Fort Asperen: Volg vanaf knooppunt 99 nummer 82. Ga dezelfde route terug, naar knooppunt 
99, om de oorspronkelijke fietsroute te volgen. 

 
Vanaf knooppunt 99 komen de routes weer bij elkaar. 

 Volg vanaf knooppunt 99 nummer 49 

 Volg vanaf knooppunt 49 nummer 57 

 Volg vanaf knooppunt 57 een klein stukje nummer 48. Aan het eind van de Kerkstraat linksaf de Vlietskant in. Deze uitrijden. 
Rechtdoor de Spoorstraat in. Voor de spoorwegovergang links naar station Leerdam; het eindpunt van de route. 

 Autoaanpassing IV: 
Ga na de brug bij het kruispunt met de stoplichten naar rechts (Meent). Meteen weer rechts (Westwal) tot op de Kerkstraat. Volg 
dan de fietsroute. 



 


