BLOESEMTOCHT PER FIETS
Deze tocht voert langs vele boomgaarden, zowel hoogstam als laagstam, in de gemeente
Lingewaard. Vruchtbomen bloeien niet allemaal tegelijkertijd: eerst zijn de sneeuwwitte
pruimen- en kersenbomen aan de beurt, dan ontvouwen zich de witte bloemen van de peren
en ten slotte staan de appelbomen in volle roze pracht.
Niet elk jaar bloeien de bomen op hetzelfde tijdstip: afhankelijk van de
weersomstandigheden dragen de bomen van half april tot en met de eerste week van mei.
De bedrijven waar fruit te koop is, zijn in de route aangegeven. Zij zijn altijd open van 8.30 tot
18.00 maar gesloten op zon- en feestdagen.
Veel genoegen bij het maken van deze tocht.
Vertrek: vanaf het gemeentekantoor in Bemmel
Afstand: ± 35 km
LA
RA
RD
(!)

Linksaf of links aanhouden
Rechtsaf of rechts aanhouden
Rechtdoor
Gevaarlijk punt

1
2
3

Langs kasteel de Kinkelenburg en RA Dorpsstraat die overgaat in de Teselaar
Bij T-splitsing LA de Zandsestraat
2e weg RA Zandsepad en direct RA Woerdsestraat
Bij fruitbedrijf “De Woerdt” kunt u op vertoon van deze route gratis een appel
verkrijgen. Open elke dag tussen 8.30 en 18.00 uur maar niet op zon- en feestdagen
Na “De Woerdt” LA Slenkweg
Bij brandspuithuisje RA Kerkenhofstraat
Bij voorrangsweg RA Ressensestraat
Deze volgen tot paardenstoeterij Buitenzorg en LA Groenestraat (!)
Groenestraat blijven volgen; gaat over in Plakselaan.
Aan het einde LA De Plak
Viaduct over en bij kruising met verkeersdrempel RA Dikelsestraat
Deze helemaal volgen tot voorrangsweg Karstraat en daar RA
Viaduct over de Betuwelijn over en bij verkeerslichten A15 oversteken en direct LA
Van Elkweg oversteken
Weer LA en voor viaduct na 50m RA Baalsestraat naar beneden
Bij splitsing met hoekhuis RD Lage Zandsestraat
LA fietspad richting Angeren
Bruggetje over de Linge over en RA
Bij splitsing LA richting Angeren
Fietspad gaat over in Kampsestraat
Einde Kampsestraat RA Lodderhoeksestraat
Na kunstwerk Betuwelijn waar de lijn de grond in gaat LA oversteken (!)
Rechts aanhouden langs manege en ponyclub “De Veldruitertjes”
Aan het einde LA richting dijk
Op de dijk RA Rijndijk
Na camping “De Waaij” direct RA Koffiemolen (helaas geen koffie te verkrijgen)
Koffiemolen blijven volgen langs de Linge en bij brievenbus RD Lingeweg
Voor de brug over de Linge LA Kerkstraat naar de dijk
Op de dijk RA Rijndijk
1e weg RA De Pas naar beneden
Bij voorrangsweg Pannerdenseweg RA
Bij 1e kruising nog voor de kerk LA Blauwe Hoek
Blauwe Hoek helemaal volgen; rechts aanhouden
Bij Pannerdenseweg zalencentrum Ancari LA een klein stukje fietspad links volgen
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Direct weer LA Groenestraat
Bij kruising RA Munnikhofsestraat
Munnikhofsestraat blijven volgen tot voorrangsweg Olyhorststraat
Voorrangsweg oversteken (!) en LA richting Gendt
Bij volgende splitsing RA Angerensestraat
Na 50m LA Woerdsestraat. Bij eerste boerderij rechts op nr.29 is fruit te koop.
Bij splitsing Woerdsestraat blijven volgen
Bij volgende splitsing bij Welkoop RA Hegsestraat
Hegsestraat blijven volgen en wanneer deze overgaat in Flierensestraat LA
Hemelstraat
Hemelstraat volgen en RA Zandvoortsestraat
1e straat LA Zandvoort
Bij voorrangsweg Langstraat RA fietspad volgen
Na industrieterrein Gendt-Bemmel vlak na nr 2B LA oversteken (!) naar het huis
“t Kempke”
RA kleine straatje in dat een eindje verderop Groenestraat heet
Einde Groenestraat LA de dijk op
Op de Waaldijk RA en dijk blijven volgen
Bij kerkje in Bemmel Oude Kerkhof RA pad naar beneden
Langs het kerkje naar Dorpsstraat en RA
Bij kasteel de Kinkelenburg LA en dat is het einde van deze tocht.

Wij hopen dat u een aangename tocht hebt gehad. Hebt u op- of aanmerkingen, tips,
wensen? Laat het ons weten.
Noot:
Niet-commerciële fruitbomen moeten ook jaarlijks bijgehouden worden. Vooral
hoogstambomen vergen veel werk en dreigen daardoor steeds meer te verdwijnen.
Vindt u het leuk om in de wintermaanden bomen te snoeien, neem dan contact op met de
stichting Lingewaard Natuurlijk (L. Dolmans 0481-450804).

