12 km

Groene Wissels

Nr 101

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

Culemborg: Redichemse- waard en polder
Vanaf de achterkant van het station wandelt u eerst naar de Baarsemwaard. Vanaf een hoog uitzichtpunt bij de
spoorbrug heeft u daar een prachtig uitzicht over. Daarna via het gezellige oude centrum van Culemborg, met het
prachtige raadhuis en ook het moderne stadskantoor, naar de Redichemse Waard. Helaas niet toegankelijk maar
vanaf de 3km lange hoge Beusichemsedijk geniet u van het weidse uitzicht daarover. Dan over onverharde paden
door de Redichemse Polder naar en door het Plantagepark. Het laatste stukje wandelt u door het
miniboerenbedrijfsterreintje van Stadsboerderij Caetshage. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Verlaat het station aan de achterkant,
bij de grote fietsenstalling. Daar voorbij
RA. De rotonde bij de tunnelweg RD
oversteken (Otto van Reesweg met iets
verderop een graspad aan de rechterkant). Kruispunt Jan van Riebeeckstraat
RD (nog steeds Otto van Reesweg).
Na de bebouwing op het trottoir van deze weg blijven, een beetje omhoog richting spoorbrug. Voor het spoortunneltje
LA met dan rechts van u het spoortalud.
In de linkerbocht van deze asfaltweg RD!
Na een klaphekje loopt u de Goilberdinger- en Baarsemwaard in met dan wederom het spoortalud rechts van u en
blijf daarlangs. Ruim voor de spoorbrug
RA de trap op en voor het spoorhek LA
naar een uitzichtpunt met 2 banken.
Aan de andere kant de trap af en dan
RA onder de spoorbrug door. Neemt u
het (blubberige) tunneltje, dan daarna
RD. Loopt u om het tunneltje heen, dan
bij het brugmonument LA. In beide gevallen een smal pad langs een electrahuisje met een klaphekje naar een open
(parkeer)plek wat verderop

4. Op het kruispunt RA (Oostersingel).
Na de linkerbocht, tegenover huisnr 26
kunt u aan de rechterkant van deze weg
(via een brugje) over een wandelpad
(met rechts een speelterreintje) lopen; bij
een brugje met rode leuningen naar links
en over die weg (Oostersingel) verder
gaan. Groot kruispunt (Weidsteeg) RD
en na en paar meter fietspad, direct na
het bordje Schubertstraat RA (Achter
de Raaf, met rechts daarvan een singel).
Ruim voor de rotonde, dus achter de
bushalte LA; asfaltpad (Meerkade) en
blijf dit (met verderop rechts van u een
benzinestation) volgen. Kruispunt RD;
halfverhard pad (nog steeds Meerkade).
Na zo'n 200m, bij de rode bank RA, de
brug over en 2 klaphekjes door (Stadsboerderij Caetshage). Na een brugje en
weer een klaphekje (hier kunt u linksaf
naar de Stadsboerderij) de drukke weg
zeer voorzichtig RD oversteken en het
betonplatenpad op (die betonplaten zijn
voor de bouw en kunnen later verwijderd
worden) met links daarvan een boomgaard en een oude watertoren. Blijf nu
RD gaan. Aan het einde op het tegelpad
RA, bij lantaarnpaal 32 LA, voor de parkeerplaats RA en dan is links het station,
dat u vast al had gezien...
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Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!

3. Ga voor uw veiligheid links van de
weg lopen; dan ziet u het verkeer
aankomen. U wandelt nu ruim 2km
over deze dijk met naar links een
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2. Na een stukje klinkerweg met de
rechterbocht meegaan (Veerweg).
Bij Aw11543 RD de Beusichemsedijk
oversteken, een brugje over en RD.
Kruispunt Visstraat RD. Op de Ysplitsing na het brugje schuin LA
(Tollenstraat) en loop deze uit tot het
einde van het Marktplein, onderweg
passeert u het fraaie oude Raadhuis.
Op de hoek van de Barbarakerk LA
(een steegje) dus de kerk links van u
passeren. Direct uit dit steegje, dus
nog naast de kerk, RA en blijf nu het
asfaltvoetpad met rechts een singel
en links het moderne stadskantoor
volgen. Verderop passeert u links van
u een stuk oude stadsmuur. Aan het
einde RA, brugje over en direct daarna LA (langs een rij parkeerboxen) en
blijf met een knikje RD gaan. Aan het
einde, voor een singel RA. Tegenover
huisnr 9 LA, brugje over en RD de
kasteeltuin in met daarna een drijvende vlonder. De weg RD oversteken
richting dijk en daarvóór RA. Aan het
einde (met permissie van de eigenaar) LA de trap op en op de dijk RA.

prachtig uitzicht over de Redichemsewaard. Rechts op de dijk ziet u genummerde dijkpaaltjes; na een half uurtje wandelen deze nummers even in de gaten
gaan houden. 20m na paaltje 49 RA naar
beneden, tussen 2 lage witte zuiltjes de
Anckerwaerdt in en beneden RD (landweg). Aan het einde RA en na zo'n 50m
(achter de villa) LA. Op de kruising in het
bosje RA. Aan het einde LA en na 50m
RA, grasweg met rechts een brede sloot.
Na een linkerbocht om een poel, aan het
einde op de asfaltweg RA; verderop wandelt u Culemborg in. Onderweg ziet u dat
dit de Langedreef is en gaat na een kleine
kilometer (bij de Julianalaan) RA over de
Wilhelminadreef, rechter wandelpad. Na
50m RA (Park Plantage). Links ziet u een
grote vijver met fontein. Volg nu de paden
met een wijde linkerboog daar helemaal
omheen; onderweg over een brugje. Aan
het einde, op de weg (Wilhelminadreef,
waar u net vanaf kwam), RA en nu over
het linker! wandelpad. Aan het einde met
de linkerbocht van dit pad (langs dan de
Waldeck Pyrmontdreef) mee. U passeert
links weidevogelreservaat De Volencampen. Aan het einde, bij het pleintje LA over
het linker wandelpad van de Elisabethdreef met onderweg een paar banken.

