Trage Tocht Asperen
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Fort Asperen, Diefdijklinie en Lingedijken
We maken een mooie wandeling in het Betuwse rivierenlandschap van de Linge. Fort
Asperen is een bijzondere plek om deze route te starten. Het fort is onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en was bedoeld om de Linge en de inundatiesluizen te
beschermen. In de zomer zijn er horeca en kunstexposities. We wandelen ten zuiden
van de Nieuwe Zuiderlingedijk over spannende paadjes door ruig, moerassig terrein en
over grasdijkjes langs plassen. Langs de dijk zien we betonnen groepsschuilplaatsen en
sluisjes. Via de lange, verharde maar verkeersvrije Tiendweg komen we in de buurt van
de Linge. De route vervolgt door de Koornwaard, een ruig natuurgebied tussen de Linge
en een grote plas. Halverwege zetten we onszelf over met het trekpontje. Verderop
volgen we de Appeldijk richting Heukelum. We wandelen een poosje pal langs de Linge.
Heel fraai is de bomendijk langs de Hoenwaard en kasteel Meckenburg. Volgt een wat
drukker stukje met zicht op de rand van Leerdam aan de overkant van de Linge. Op het
laatste deel lopen we langs het Galgenwiel over de dijk Asperen binnen. We doorkruisen
de straatjes van het stadje en flaneren nog een laatste keer langs de Linge.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats ga je rechtsaf over de brede grindweg terug naar het Fort. Je
passeert de ingang en buigt mee naar links de brug over. Je komt uit op de asfaltdijk bij
keuzepunt S68 en je gaat linksaf. De Linge over en Nieuwe Zuiderlingedijk met bochten
volgen. Op kruising bij wegwijzer en S71 rechtdoor. Al snel na huisnr 2 schuin links,
onverhard pad naar beneden. Richting metalen hek onderlangs de dijk. Door klaphekje
en je volgt een brede grasbaan. Voor een bunker aan je linkerhand linksaf door metalen
klaphekje. Direct meebuigen naar rechts langs een bankje. Je volgt een smal paadje
tussen struikgewas. Bij groot metalen hek aan je rechterhand meebuigen naar links. Je
loopt over een stukje plankenpad en direct daarna ga je links door een metalen hekje. Je
volgt een grassig pad in de richting van een dijkje. Op dat dijkje linksaf, plas aan je
rechterhand. Deze dijk steeds met bochten langs het water blijven volgen tot een
driesprong.

2. Hier ga je rechtsaf over een graspad tussen de plassen door. Aan het eind van het
water bij S51 linksaf. Je volgt een graspad langs de plas aan je linkerhand. Met bochten
volgen tot een driesprong. Daar ga je schuin rechts richting metalen klaphekje. Door het
hekje en rechtsaf over een brede grasbaan. Meebuigen naar rechts in de richting van een
houten slagboom en de dijk. Na de slagboom bij S72 linksaf onderlangs de dijk. Volgen
tot even voor het punt waar de dijkweg een knik naar links maakt. Hier ga je linksaf bij
een paaltje met een routepijl en geel-rode markering. Het wat ruigere paadje gaat
omhoog en buigt direct naar rechts. Volgen tot een drukke verkeersweg.

3. Oversteken en linksaf over het fietspad. Alweer snel de eerste weg rechtsaf, verharde
Tiendweg. Deze weg krap 2 km steeds rechtdoor blijven volgen. Na huisnrs 4 en 2 wordt
het een onverharde weg. Je passeert een metalen hek en volgt dan de grasdijk.
Meebuigen naar rechts. Vrij snel daarna rechtsaf over een houten loopplank en direct
linksaf over een grasdijkje langs water aan je linkerhand. Meebuigen naar rechts steeds
langs het water. Je passeert een houten slagboom en buigt mee naar links in de richting
van een sluis. Na de hoge bank aan je rechterhand meebuigen naar rechtss en al snel
scherp linksaf omhoog naar de dijk. Op de dijkweg rechtdoor richting bushalte en dijkhuis.
Je neemt de eerste weg naar rechts, Groeneweg langs de Linge. Waar het asfalt bij een
bankje naar rechts buigt ga je rechtdoor over gras.

4. Hier linksaf naar een metalen hek. Door een metalen klaphekje en je volgt een brede
grasbaan, al vrij snel met een bocht naar rechts. Verderop wordt het pad smaller.
Doorlopen tot een trekpontje, waar je jezelf overzet. Aan de andere kant pad verder
volgen. Dan voor een groot deel plankenpad. Je komt verderop in een meer open terrein.
Doorlopen tot een plek met aan je rechterhand een houten hek. Hier ga je rechtsaf via
een overstapje het hek over. Direct het eerste paadje naar rechts. Het paadje buigt naar
links en je loopt langs de plas aan je rechterhand. Kronkelpaadje blijven volgen tot je bij
een trap met touwleuning komt. Hier omhoog en boven rechtsaf over een graspad langs
het hek aan je linkerhand. Einde hek meebuigen naar links met zicht op de plas aan je
rechterhand. Dan weer via trappetjes en een leuning van touw naar beneden. Daar links
aanhouden, een breed graspad. Je komt bij een houten slagboom en infoborden. Hier
omhoog de grasdijk op. Je komt bij een grindpad.

5. Op het grindpad linksaf. Je komt uit op een asfaltdijk en je gaat rechtdoor richting
fietsknooppunt 32. Op driesprong rechtsaf, doodlopend dijkweggetje langs huisnummer 7
aan je linkerhand. Je passeert nummer 6, de Appelgaerde, aan je rechterhand en dan
vervolg je het halfverharde pad. Verderop wordt het in Heukelum een asfaltdijkweg. Je
komt uit bij een fietswegwijzer. Hier even rechtdoor over de klinkerweg langs de
Leugenbank en direct de eerste weg linksaf, Molenkade. Je passeert een houten sluis en
je vervolgt het klinkerpad langs de jachthaven. Op de hoek bij S52 ga je rechtsaf over de
boulevard langs de Linge. Bij huis Lingezicht gaat het over in een smaller klinkerpad. Dit
pad langs de Linge steeds volgen. Na het laatste huis buigt het pad naar rechts en je
komt uit op een klinkerweg. Daar ga je linksaf en vrijwel direct daarna rechtdoor over gras
en over houten afsluitboom.

6. Je volgt de onverharde bomendijk. Je passeert verderop aan je rechterhand kasteel
Meckenburg. Met een slinger kom je bij een metalen slagboom. Hier rechtdoor. Je komt
uit op een asfaltdijkje en je gaat rechtdoor. Doorlopen tot een voorrangsweg bij S53. (Ga
je hier linksaf de brug over, dan heb je aan de overkant van de Linge horeca.)
Oversteken en de verharde Oude Zuiderlingedijk volgen. Waar de dijkweg naar beneden
gaat hou je links aan over de grasdijk, die even daarna weer uitkomt op asfalt. Daar ga je
rechtdoor. Na huisnummer 1 ga je door een metalen klaphekje en je volgt een onverhard
paadje over de dijk. Aan het eind van dit pad voor een wit hek ga je rechtsaf langs een
bord 'Asperen'.

7. Direct na het huis linksaf, een onverhard paadje en via een trap met houten balken
omhoog naar de dijk. Rechtdoor over de dijk in de richting van de kerk. Langs een
metalen hek en het pad vervolgen richting gebouwen. Op klinkers onder het
gemeentehuis door. Je vervolgt de klinkerweg langs de muziektent in de richting van de
poort en een standbeeld met paard. Bij dat standbeeld en bankjes en tegenover de kerk
ga je linksaf. De eerste twee wegen naar links negeren. Dan op kruising linksaf,
Verlengde Middelweg Aan het eind rechtsaf, Molenwal. Op kruising rechtdoor Molenwal
vervolgen tot stompe molen.

8. Bij de stompe molen meebuigen naar rechts. Je loopt langs de stenen muur aan je
linkerhand. Verderop rechtdoor, dan wordt het een grindpaadje. Waar de moestuintjes
aan je linkerhand zijn begonnen ga je rechtsaf en direct weer scherp rechtsaf. Je
passeert museum Oud Asperen. Voor nummer 54 ga je linksaf, een klinkerpad. Op de
kruising rechtdoor, Gasthuisstraat. Op pleintje rechtdoor naar een oude pomp. Daar op
de klinkerweg linksaf. Deze Voorstraat helemaal uitlopen. (Aan het eind horeca De
Kazerne en bushalte Brandweer.) Op de kruising met Nieuwe Zuiderlingedijk linksaf. Je
loopt dan dezelfde weg terug naar Fort Asperen en de parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/
Eigen vervoer
Grote parkeerplaats bij Fort Asperen, Langendijk 60, 4151 BR Acquoy.
Openbaar vervoer
Bushalte Asperen, Brandweer. Buurtbus lijn 260 rijdt van/naar station Geldermalsen.
Voor een aan- en aflooproute van/naar station Leerdam van krap 1 km zie de kaart.
Lengte van de wandeling
16 km.
Horeca onderweg
Taveerne Kunstfort Asperen, www.kunstfortasperen.nl en eethuis De Kazerne in
Asperen, www.eethuisdekazerne.nl. Van de route af aan de overkant van de brug in
Leerdam: restaurant 't Veerhuys, https://www.veerhuys.com/. Aan de rand van Asperen:
Linge Loods Paradijs, http://www.lingeloodsparadijs.nl/.
Percentage verhard-onverhard
40%-60%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-asperen/16653/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Wandelen door oneindig laagland'. In deze
wandelgids staan 15 wandelingen van wandelauteurs Rob Wolfs en Ad Snelderwaard
door Nêerlands rivierenland. De wandelgids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

