14 km

Groene Wissels

Nr 28

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Beesd: De Heerlijkheid Mariënwaerdt
Met je ene been uit de trein en met je andere dit fraaie afwisselende landgoed instappen; dat alleen is al een
heerlijkheid! En dan die pannenkoeken bij de Stapelbakker; u komt er twee keer langs! Over rustige asfaltwegjes,
halfverharde landwegen en romantische bospaden maakt u kennis met dit mooie stukje Betuwe. Natuurlijk op z'n
mooist als de fruitbomen in bloei staan, maar ook daarbuiten is dit een hele leuke en ook makkelijke te volgen
wandeling. Op een mooie zaterdag- of zondagmiddag in de bloesemtijd kan het op sommige gedeelten van deze
wandeling best wel druk zijn; u bent immers niet de enige die dan van al die bloeiende boomgaarden wilt genieten.
Ga op die dagen dus tijdig op pad, dan bent u de drukte voor! Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
rechterzijde houden) en kort daarna op
een T-kruising van landwegen RA, richting hooggelegen boerderij. Daar loopt u
met een paar bochten omheen en ga bij
gemaal De Neust RA de fruitbomenrijke
Appeldijk op en blijf deze ongeveer 2km
volgen. Links ziet u de Linge, haar uiterwaarden en langs deze dijk die vele fruitbomen.

LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!

1. Vanaf het stationspleintje schuin LA,
(Stationsweg); u loopt nu de Heerlijkheid
Mariënwaerdt in. Aan het einde RA en
100m daarna op de zijweg LA. (RD komt
u uit bij pannenkoekenboerderij De Stapelbakker en de Mariënwaerdt Landgoedwinkel. Wilt u daar wat “gewichtige”
aankopen doen; op de terugweg komt u
hier weer langs! Kijk voor in dat geval
even naar de openingstijden). Verderop,
net voor het landgoedhek, LA (Geerdijk);
een land- later bosweg met in het begin
links een boomgaard. Na het bos wordt
dit een halfverharde weg langs sloot en
spoorlijn en loop dit nu helemaal uit.
Aan het einde op de asfaltweg LA, het
spoor over (Prinkel) en RD blijven gaan.

langs de bosrand en weilanden / akkers.
Aan het einde (voor een weiland) RA,
verderop gaat u over een brug. Aan het
einde van dit pad weer RA (Driftsteeg).
Op de asfaltweg LA en na 300m RA (Sint
Janssteeg). Na een dikke kilometer passeert u wederom een spoorwegovergang
3. Ongeveer 20m daarna LA; een halfverharde landweg langs sloot en spoor. Voor
een bosrand en een sloot maakt deze weg
een rechterbocht. Aan het einde naar links
een dammetje over (dus een sloot aan uw

2. Na een dikke kilometer op de Tkruising van asfaltwegen RD; een pad
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4. Dicht bij een bosrand direct na het witte brugje LA, door een wit hek naar en
dan over een wandeldijkje met links de
weide langs de Linge en rechts een bos.
Na het passeren van De Hooge Schuur
wordt dit een klinkerwegje wat u met een
rechterbocht blijft volgen. U passeert nu
wat landgoedgebouwen, het landhuis en
wat huisjes. Op de kruising bij Aw1191
RD (Biersteeg). Daarna op de ongelijke
kruising RD (Notenlaan, aan beide zijden
staan walnotenbomen!). Na het passeren van het landgoedhek nog even RD
blijven gaan en u komt op bekend terrein. Op de T-kruising ziet u links pannenkoekenboerderij De Stapelbakker en
de Mariënwaerdt Landgoedwinkel. Hier
RA en 100m daarna LA (Stationsweg).
En wat denkt u daar aan het einde te
vinden?
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