
Waterdragen langs de Linge 

Hemelvaartsdag 10 mei 2018 
 

Schitterende groepsfietstocht over rustige dijkjes langs het riviertje de Linge met de start om 11.30 

uur bij de Hervormde Kerk in Beesd. Hier is ook weer de finish. Misschien zelfs eerst een 

torenbeklimming om van bovenaf het parcours te verkennen. Naar keuze 26, 34 of 65 km. Vergeet 

niet je emmertje mee te nemen op de fiets, dit ontvang je bij de start. 

 

Wie verspilt het minste water? 

Bij de eerste stop onderweg vul je je emmer(tje) met Lingewater. Dit draag je mee tijdens de 

fietstocht (zonder deksel). Wie bij de finish het minste water heeft verloren wint de prijs en de titel 

‘Waterdrager 2018’. Bij slecht weer wordt het een wandeltocht over landgoed Mariënwaard bij 

Beesd. Meedoen kost € 10,- pp en de opbrengst is voor Edukans. Fietsen huren kan in het dorp.     

 

Routebeschrijving: 

Prachtige (bloesem)tocht over de sprookjesachtige Lingedijk vanaf de Hervormde Kerk in Beesd. 

Via Landgoed Mariënwaard en het fameuze Appeldijkje over de oude spoorbrug bij Geldermalsen, 

fiets je langs de andere kant weer terug over slingerende dijkjes via Rumpt naar Gellicum. 

Als je hier de Linge opnieuw oversteekt fiets je via Rhenoy weer terug naar het startpunt (26 km). 

 

Voor wie misschien wel het mooiste stuk niet wil missen, volgt vanaf Gellicum gewoon de Lingedijk  

tot Asperen om daar bij het prachtige Kunstfort even te rusten en daarna door een stukje 

natuurschoon in Acquoy langs de scheve toren te rijden. Dit extra rondje van 8 km is echt de moeite 

waard. Daarna via Rhenoy nog steeds over de Lingedijk weer naar het startpunt (totaal 34 km). 

 

Wil je nog wat verder? Ga dan vanaf het Fort Asperen in en volg de dijk richting Heukelum,  

om daar over de pas gerestaureerde stadsmuur naar Spijk te gaan. Via het voetveertje 

naar Arkel en aan de noordzijde van de Linge fiets je via Leerdam weer terug naar Beesd (totaal 65 
km). 

 

Aanmelden kan per email: henk@vannoorloos.net met het volgende tekstje: 

Ik geef me op voor Waterdragen langs de Linge op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 om 11.30 uur. 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnr……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Betaling: Overmaken op Rekeningnr. ING  NL65INGB0001607304 tnv A. van Leeuwen uit Giessen. 

Betalen kan ook bij de start. 

Organisatie: Werkgroep voor ZWO, De Voorhof Andel. www.devoorhofandel.nl 

Meedoen is geheel voor eigen risico. 
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