
Betuwse Fietsvierdaagse 
Lingeroute 

 

Eerste gedeelte 
van Kerk-Avezaath naar Geldermalsen 

1. Komende uit het dorpshuis slaat u rechts-
af, bij de rotonde rechtdoor en rechtsaf 
Lutterveldsestraat. Deze uitrijden. 

2. Bij T-kruising linksaf, Twee Sluizen, over-
gaand in Burensestraat. 

3. Bij het begin van de viaductoprit naar 
rechts, blijft Burensestraat, verderop Laag-
einde. Van hier af volgt u de bordjes naar 
fietsknooppunt 59  (in Geldermalsen). U 
rijdt heel even parallel aan de snelweg en 
de spoorlijn. Verderop rechts aanhouden, 
blijft Laageinde. De weg  uitrijden tot een T-
kruising. 

4. Bij deze T-kruising linksaf, over de Linge 
komt u Geldermalsen binnen. 

5. In Geldermalsen eerste weg rechtsaf, Lin-
gedijk. U blijft door Geldermalsen heen de 
bordjes naar knooppunt  59 volgen. Dit 
knooppunt bevindt zich bij een kruispunt 
met stoplichten. 

6. Vanaf dit punt volgt u de route naar knoop-
punt 30 bij station Geldermalsen. 

De 25 km-route gaat bij het station naar 
rechts langs de fietsenstalling. U rijdt langs 
het spoor en komt over de rivier de Linge. U 
komt in Tricht op de Lingedijk en rijdt verder 
met de rivier aan de rechterhand. 

Opmerking 10-5-2021: afsluiting wegens weg-
werkzaamheden. Ga eerst rechtdoor en dan 
rechtsaf, volg borden met letter C. 

Verder lezen bij het vierde gedeelte. 

Tweede gedeelte (alleen 40 km) 
van Geldermalsen via Enspijk naar Beesd. 

1. De 40 km-route gaat bij het station linksaf.  
2. U gaat verderop rechtsaf onder het spoor 

door. Direct daarna opnieuw rechtsaf.  
3. U komt langs het busstation en verderop 

(voorbij de fruitveiling) komt u op 't Oosten-
eind. U rijdt langs de Linge en volgt gedu-
rende 8 km de landelijke fietsroute  LF 17b 
(eindpunt Gorinchem). U komt door Deil. 

4. Na Deil komt u door Enspijk (rechts aan-
houden en op de Kampsedijk blijven!). 
Voorbij Enspijk gaat de route LF 17b even 
parallel aan de snelweg. 

5. LF 17b gaat onder de snelweg door.  

U komt weer op de Lingedijk die u blijft vol-
gen tot een brug over de Linge. 

6. U gaat onder deze brug door en dan direct 
(vóór het plaatsnaambord Rumpt) scherp 
linksaf. Via een lus of via de trap steekt u 
de brug over naar Beesd aan de overzijde 
van de Linge.  

7. In Beesd rechtsaf de Voorstraat inrijden.  
8. U komt langs twee kerken. Voorbij de twee-

de kerk maakt de weg een bocht naar links. 
U vervolgt de weg, Havendijk, maar u kunt 
desgewenst even naar links naar Uitspan-
ning De Notenboom.  

Derde gedeelte (alleen 40 km) 
van Beesd naar Tricht. 

1. Na Beesd rijdt u onder de snelweg A2 door 
en komt op Landgoed Mariënwaerdt. 

2. Van hieraf fietst u naar Tricht onder andere 
via de Notendijk en de Appeldijk. U rijdt 
langs de fietsknooppunten 54 en 55 naar 
knooppunt 31.  

3. Knooppunt 31 bevindt zich in Tricht juist 
voorbij de spoorwegonderdoorgang. 

Opmerking 10-5-2021: wegafsluiting bij spoor-
viaduct. Volg omleidingborden letter F tot 
overweg, hier rechtdoor en letter C volgen 
vanaf de overweg tot u terug bent op de Lin-
gedijk (u bent dan voorbij knooppunt 31). 

Vierde gedeelte (25 en 40 km) 
Van Tricht naar Buren 

1. In Tricht volgt u eerst nog de Lingedijk.  
U komt (in Buurmalsen) bij knooppunt  
60. Hier linksaf, u rijdt een tijdje in de 
richting van knooppunt 62. 

2. U komt in agrarisch buitengebied maar 
rijdt na ruim 2 km opnieuw de bebouwde 
kom in (het dorp Buurmalsen). 

3. U gaat rechtsaf 
het straatje in met 
de naam Rooi-
mond (zie foto).  

zie ommezijde 

25/40 km



4. Voorzichtig de Rijksstraatweg 
oversteken, straatnaam blijft 
Rooimond (bord doodlopende 
weg negeren). Links aanhou-
den, bij de dijk linksaf het fiets-
pad op. 

5. U vervolgt dit fietspad langs de 
dijk naar het stadje Buren. 

Vijfde gedeelte 
terug naar Kerk-Avezaath 
1. U komt in Buren uit op de door-

gaande weg Dreef. Hier gaat u 
linksaf en even later rechtsaf. 
U komt langs restaurant De 
Pannenkoekenbakker. 

2. We vervolgen de weg door de 
poort van Buren, straatnaam is 
Voorstraat/Markt/Peperstraat. 

3. De fietsroute gaat rechtdoor, 
maar: gaat u vooral naar links 
en naar rechts om het stadje te 
bekijken. Er is een toeristen in-
formatiecentrum en er zijn twee 
musea. 

4. Via de Peperstraat komt u over 
de Kornebrug en rijdt het cen-
trum uit. 

5. Bij rotonde linksaf richting Tiel 
aanhouden. 

6. Aan het einde van de bebouwde 
kom rechtsaf, M. van Egmond-
straat.  

7. Aan het einde linksaf, 
(fietspad). U komt uit op de Op-
stalstraat. Hier rechtsaf. 

8. Bij de kerk van Erichem linksaf 
Binnenstraat. Aan het eind 
rechtsaf en linksaf Erichemse-
weg.  

9. Buiten de bebouwde kom 
rechtsaf Lutterveld (verderop 
Molensteeg). Aan het einde 
linksaf Lutterveldsestraat, ver-
volgens voorbij de rotonde terug 
naar het Dorpshuis. 

einde 


