Kanovaren op de Linge
1.

Van Doornenburg tot de A325 bij Elst (10 km)

Hier zijn enkele eenvoudige voorzieningen gerealiseerd. Doorgaand kanovaren is niet mogelijk in
verband met stuwen en weren (vuilvangen). De A325 is niet te passeren en is dus een goed vertrekpunt of punt van aankomst.

2

Van de A325 bij Elst tot het Linge-aftakkingskanaal bij Hemmen (14 km)

De A325 is niet te passeren en is dus een goed vertrekpunt of
punt van aankomst. Een goed startplek is ook het Strandpark
Slijk-Ewijk (paviljoen De Leijgraaf). Het traject kent stuwen en
weren (vuilvangen). Het is geschikt voor de ervaren kanovaarder. Het is er rustig en er is geen recreatievaart. Houd wel rekening met de sportvissers.
3.

Van Hemmen tot het Amsterdam-Rijnkanaal (18 km)

Het Amsterdam-Rijnkanaal
is niet te passeren. Dat is
dan ook een goed punt voor
aankomst of vertrek. Het
traject kent stuwen en weren (vuilvangen).
Het is geschikt voor de ervaren kanovaarder. Het is er rustig en er is geen grote recreatievaart.
Houd wel rekening met de sportvissers.
4.

Van Amsterdam-Rijnkanaal tot Geldermalsen (13 km)
Op dit traject komt u kano's en andere kleine
bootjes tegen. Er zijn drie stuwen en een deel van
het jaar twee weren. ga bij de stuwen op tijd aan
land om de kano over te dragen en pas op voor de
stroming. U kunt op dit traject op meerdere plaatsen starten.

5.

Van Geldermalsen tot Gorinchem (35 km)
Op dit traject varen de
meeste kano's. Er zijn
geen stuwen.
In de zomer varen er
pleziermotorboten en het
hele jaar door is er enige
beroepsvaart. U moet rekening houden met
sportvissers. Grote delen
van de oevers zijn beschermd natuurmonument. Er zijn op dit traject diverse in- en uitstapplekken.
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Kanovoorzieningen
Geldermalsen: Aan de zuidoever ligt direct voor de brug een passantenhaven met kanosteiger
waar u kunt pauzeren en die als begin- en eindplaats te gebruiken is.
Landgoed Mariënwaerdt: Aan de noordoever, aan het begin van het bos, is een grasland met
een zanderige oever die gebruikt kan worden als rustplaats. In de zomer is hier een toilet.
Beesd: Aan de noordoever, direct na het viaduct van de A2, is een passanten- en kanosteiger
die als rustplaats gebruikt kan worden.
Beesd: Aan de noordoever, direct na de Blauwe Huisbrug, is een rustplaats.
Gellicum/Rhenoy: Tegenover Rhenoy, aan de zuidoever in de inham bij het witte zomerhuisje
met de treurwilg, is een rustplaats. U kunt hier wel een kano te water laten of aan land halen,
maar geen geparkeerde auto achterlaten tijdens een kanotocht.
Asperen: Voorbij de sluis, aan de zuidoever onderaan de stadswal ter hoogte van de informatiepanelen, zijn een passantensteiger en rustplaats. In de zomer is hier een toilet.
Leerdam: Aan de noordoever, in de haven onder aan de stadswal, is een rustplaats.
Heukelum/De Galgewaard: Aan de loswal (zuidoever) te Heukelum liggen passantenplaatsen.
Hier tegenover, aan de noordoever op De Galgewaard, zijn passantenplaatsen en een kanorustplaats. De kanosteiger is als begin- en eindpunt te gebruiken. Een toilet en een vuil-inzamelstation
zijn aanwezig.
Arkel/Rietveld: aan de rechteroever tegenover het dorp Spijk, ter hoogte van het fiets- en voetveer, is een rustplaats.
Arkel: aan de rechteroever, voorbij de jachthaven en de afslag naar rechts, is een rustplaats.
Gorinchem: in de binnenstad, vlak voor de sluis in de Lingehaven is aan de rechteroever een
rustplaats. Deze kanosteiger kunt u ook als start- en eindpunt gebruiken.
------De volledige routefolder kunt u aanvragen (gratis) bij ons kantoor (T: 0344 68 16 44 of E:
info@recreatie-rivierengebied.nl). Van dit folder is - op aanvraag - ook gratis een scan (pdf-format)
beschikbaar.
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