Rond de Linge:
volop fruit en
historie – Lingewaard
41,5 km

• Fietsen langs streekproducten • Betuwe

• Kijk ook eens op: www.betuwsbest.nl

Routebeschrijving
Vertrekpunt is Restaurant Zijdewinde
(gegevens z.o.z.), maar de route kan
vanuit elk vermeld bedrijf worden
begonnen.

Wordt later Angerensedijk.
26. Na 2,7 km : Huissen in, Kloos
terlaan.
27. Kloosterlaan gaat na bocht naar
links over in Helmichstraat (wanneer
Mea Vota gesloten is, Helmichstraat
uitrijden, links op rotonde (3e afslag)
en route vervolgen bij punt 31).
28. 1e straat :, Touwslagersbaan en
3e straat ;, Struifstraat.
29. 1e straat :, Bloemstraat, 1e ;,
Black Alicante en weer 1e :, Bos
koops Glorie. Na 200 m komt u aan
bij het moumentale tuinbouwcomplex
‘Mea Vota’ (I).
30. Vanaf ‘Mea Vota’ ;, Boskoops
Glorie terugrijden, einde :, Black
Alicante en einde :, Stadswal (even
oversteken).
31. Op grote kruising # en na 700 m
;, Zandsedwarsstraat. Na 400 m ligt
dan aan de linkerkant Boerderijwinkel
’t Zand (J).
32. Vanaf erf terug naar Zandsedwars
straat en meteen 1e ;, Zandkamp.
33. Gaat met bocht naar links over in
Steltenweg. Na 100 m ;.
34. Einde ;, Bergerdensestraat.

1. Vanaf Restaurant Zijdewinde (A) op
de Waaldijk :. Het pannenkoekenrestaurant met terras is gelegen aan
een natuurlijke kolk die rond 1551 is
ontstaan door een dijkdoorbraak.
2. Na circa 75 m (hm-paal 134) ligt
links B&B ‘Doorniks Hof’ (B).
3. Verder op Waaldijk, zijwegen
negeren. Bij voorrangskruising ;,
Waaldijk volgen Na ca. 3,3 km ligt
aan linkerkant van dijk Natuurmu
seum Het Dijkmagazijn (C).
4. Waaldijk vervolgen en na 1,3 km
(hm-paal 88) :, Ambachtstraat. Na
200 m ligt links Pottenbakkerij
Ambacht Haalderen (D).
5. Terug en :, weer verder over
Waaldijk. Na 3 km :, Kommerdijk.
6. 1e ;, Poelwijklaan.
7. Op kruising :, Nijmeegsestraat.
Na 100 m ligt links Chocolaterie Palino
(E), zie bordje (ingang links v. h. huis).
9. Vervolg Nijmeegsestraat. Gaat met
bocht naar rechts over in Kruisstraat.
10. Rotonde # (2e afslag), Kruis
straat. Einde :, Zandvoortsestraat.
11. 1e weg ;, Hemelstraat, en einde
:, Flierensestraat.
12. Na ca. 200 m komt u op een
splitsing, links ligt Boerderijwinkel
De Geer (F).
13. Vanaf het erf van De Geer op de


splitsing :, Flierensestraat vervolgen
14. Einde weg fietspad :, Krakkedel.
15. Net voor de Linge ;, weg over
steken en ‘Lingefietspad Zuid’ op.
16. Einde fietspad :, Rijnstraat en
met de bocht mee naar rechts.
17. #, Lingeweg. Met bocht mee naar
rechts, over de Linge, naar ingang
van Kasteel Doornenburg (G).
18. Bij verlaten kasteel linksaf, Linge
oversteken en 1e ;, Kerkstraat.
19. Einde :, Rijndijk. Langs Panner
dens Kanaal, # Rijndijk volgen.
20. Na 2,8 km (bocht rondom wiel)
Rijndijk verlaten, : Krakkedel in.
21. Direct 1e straat ;, Lodderhoek
sestraat (secundaire weg).
22. Na 300 m ligt aan overkant van
hoofdweg Fruitbedrijf / Boerderij
Giesen (H). Betonnen pad in berm en
weg oversteken.
23. Na bezoek oversteken en : Lod
derhoeksestraat vervolgen. Secundaire
weg komt uit op hoofdweg, Lodder
hoeksestraat. Fietspad ; ri. Angeren.
24. Na 1,3 km in Angeren kruising ;,
Molenstraat.
25. Einde Molenstraat :, Rijndijk op.

35. In bocht splitsing :, Berger
densestraat aanhouden. Na 200 m
bevindt zich links Aardappelboerderij
Van Gendt (K), zie bord aan de weg.
36. Weg vervolgen en na 750 m ligt
links Fruitbedrijf en boerderijwinkel
‘Uijttewaal’ (L), bord met rode appel.
37. Weg vervolgen, wordt Rijkers
woerdsestraat. Na 1,5 km ligt rechts
Theeschenkerij Epona (M).
38. Ga tegenover de theeschenkerij
de Kampsestraat in.
39. Steek de Linge over en meteen
:, Broekakkers.
40. Na 150 m ;, Sillestraat. Deze
gaat na 1,7 km met een bocht naar
links over in de Breedlersestraat.
41. Einde Breedlersestraat (na
1,2 km) ;, De Vergert. Op verkeers
drempel ; en meteen :, De Plak
(geen straatnaambordje).
42. # over viaduct (Betuwelijn en A15)
en ;, Plakselaan. Deze gaat met
bocht naar links over in Groenestraat.
43. Einde ;, Ressensestraat.
44. Na 1 km : (oversteken), Woerdse
straat. Na 500 m ligt rechts Fruitbe
drijf De Woerdt (N).
45. Woerdsestraat verder uitrijden.
Einde : en meteen ;, Zandsestraat.
Wordt Vossenpels en later Vossen
pelsestraat.
46. Waar voorrangsweg bocht naar
rechts maakt, links aanhouden en
Vossenpelsestraat volgen ri. dijk.
47. Op dijk : , Bemmelsedijk/Waal
dijk. Na 400 m bent u weer bij eind
punt Restaurant Zijdewinde.


Rond de Linge:
volop fruit en
historie – Lingewaard
Restaurant Zijdewinde

Boerderij De Geer

(A) Waaldijk 28, Bemmel,
www.zijdewinde.nl
Pannenkoeken, terras, kinder
feestjes, arrangementen, wan
delroute. Open: apr-okt ma-vr
v.a. 10.30, za-zo v.a. 9.30 uur;
nov-mrt wo-zo v.a. 11.30 uur.

(F) Flierensestraat 5, Gendt,
tel. 0481-421612
Gemengd agrarisch bedrijf
(melkkoeien, vleesvarkens, fruit)
met boerderijwinkel. Open: ma-vr
9-18, za 9-16 uur; half jun-eind jul
(kersentijd) ma-zo 9-21 uur.

B&B ‘Doorniks Hof’

Kasteel Doornenburg

(B) Waaldijk 24, Bemmel,
tel. 024-3221095
Bed & Breakfast, hoogstam
boomgaard en imkerij. Verkoop
aan huis van streekproducten.
Open: onbeperkt.

(G) Kerkstraat 27, Doornenburg,
www.kasteeldoornenburg.nl
Koffiekamers en terras. Open:
apr-okt; rondleidingen zo 13.30,
14.30 en 15.30 uur; jul-aug ook
op di, wo en do 11, 13.30, 14.30
en 15.30 uur.

Het Dijkmagazijn

(C) Waaldijk 4, Bemmel,
www.dijkmagazijnbemmel.nl
Natuurmuseum met streekeigen
natuur; vogels, zoogdieren, vlin
ders en veel meer. Open: wo, za
13-17 uur, zo 11-17 uur (gratis).
Ambacht Haalderen

(D) Ambachtstraat 8, Haalde
ren, tel. 0481-461314
Pottenbakkerij met handge
draaid aardewerk, gevelversie
ringen, gelegenheidsborden
en workshops. Open: ma-vr
8.30-17, za 10-16 uur.
Chocolaterie Palino

(E) Nijmeegsestraat 43, Gendt,
www.palino.nl.
Chocoladeproducten, marse
pein en honderden bonbons.
Open: ma-vr 8-12 en 12.45-17
uur; sep-mrt ook za 8-12 uur.


Boerderij Giesen

(H) Lodderhoeksestraat 24,
Angeren, tel. 0481-422125
Fruitbedrijf en boerderijwinkel
met fruit en streekproducten.
Open: di, do en vr 9-11.45 en
13.15-18 uur, za 9-17; ma-za
zelfbediening.
Mea Vota

(I) Boskoops Glorie 33,
Huissen, www.mea-vota.info
Monumentaal tuindercomplex
met druiventeelt sinds 1920.
Wijnmakerij en tuinbouwmu
seum. Groepen op afspraak.
Open: apr-okt wo en za 11-17
uur; nov-mrt za 13-16 uur.
Boerderijwinkel ’t Zand

(J) Molenweg 2, Huissen,
tel. 026-3251897
Groenten van eigen kwekerij

(kas en koude grond) en andere
streekproducten. Open: di-vr
8.30-17 uur, za 8-16.30 uur.
Aardappelboerderij
Van Gendt

(K) Bergerdensestraat 21,
Bemmel, tel. 026-3255367
Akkerbouwbedrijf met boerderij
winkel. Open: ma, do-za 9-12
en13-18 uur.
Fruitbedrijf en boerderijwinkel Uijttewaal

(L) Bergerdensestraat 27,
Bemmel, tel. 026-3250984
Fruitbedrijf met boerderijwinkel.
Div. soorten fruit en streekpro
ducten. Open: do-vr 9-12 en
13-18 uur, za 9-16.30 uur.
Theeschenkerij Epona

(M) Rijkerswoerdsestraat 21,
Arnhem, www.depaardenmaat.
com, Thee en koffie met gebak
van de zorgboerderij. De thee
tuin wordt gerund door mensen
van de zorgboerderij. Open:
mei-sep za-zo 11-16 uur.
Fruitbedrijf en Landwinkel De Woerdt

(N) Woerdsestraat 4, Ressen,
www.dewoerdt.nl
Landwinkel met streekproduc
ten. Doorzichtige bijenkast. Elke
za in sep zelf appels plukken.
laatste za van aug Open Dag.
Op vertoon van deze route een
gratis appel. Open: ma-vr 8.30 18 uur, za 8-17 uur.

41,5 km
Mogelijk gemaakt door de bijdrage van Provincie Gelderland en het STER. Productie: Streekwijzer, Wageningen; Indivisual, Den Haag

Deelnemende bedrijven aan de route

• Fietsen langs streekproducten • Betuwe

