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Heerlijkheid Mariënwaerdt en Linge
We maken een bijzonder afwisselende wandeling over het uitgestrekte landgoed
Mariënwaerdt tussen de Betuwse plaatsen Beesd en Tricht. De geschiedenis van het
landgoed gaat terug op een klooster en werd begin 18e eeuw tot heerlijkheid verheven.
Het kwam in handen van graaf van Bylandt en is steeds in rechte lijn in bezit van deze
familie gebleven. Het landgoed ademt geschiedenis, is cultuurhistorisch erfgoed bij
uitstek, maar ook een slimme en goed gerunde onderneming. De route begint over de
Notenlaan met z'n ruim 200 walnotenbomen. We lopen naar de Linge en hebben een
flink deel van de wandeling op intieme dijkjes steeds zicht op de rivier, omzoomd door
velden knotwilgen. We maken een rondje door het bos rond Huize Mariënwaerdt,
vergapen ons aan de duiventorens en de Hooge Schuur. Dan volgt een langer stuk over
de verharde Appeldijk, maar wat een prachtige uitzichten rondom! Het tweede deel van
de route heeft een heel ander karakter. We lopen door een meer open boerenland langs
akkers en weilanden en parallel aan de spoorlijn. Hou er rekening mee dat de paden na
regenval hier flink modderig kunnen zijn. Over een fraaie brede eikenlaan lopen we terug
naar de Stapelbakker.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de afsluitbomen. Daar links aanhouden,
klinkerpad. Op de kruising rechtdoor, Notenlaan. Je kunt hier ook links van de weg
halfverhard lopen, op de kop van de boomgaard. Op de kruising bij de toegangspoort tot
het landgoed rechtdoor. Hier aan de rechterkant van de weg over het gras tussen de
notenbomen. Je komt weer uit op de asfaltweg, bij een kruising. Hier schuin rechtsaf,
Abelenlaan. Gaat over in fietspad. Op een Y-splitsing links aanhouden, omhoog. Je komt
uit op een asfaltweg. Hier ga je linksaf.
2. Waar de asfaltweg naar links buigt, ga je rechtdoor, nu een onverhard pad over een
dijkje. Even verder kun je naar rechts naar het veer bij Enspijk. Dit dijkje (Groenedijkje)
blijf je volgen tot je uitkomt op een klinkerweg. Hier ga je schuin links naar beneden in de
richting van bebouwing. Je neemt het eerste bospad naar rechts. Direct een paadje
schuin naar rechts negeren. Doorlopen tot een splitsing met aan je linkerhand een groot
huis. Hier rechtdoor. Een pad naar links en een pad naar rechts negeren. Je passeert
aan je linkerhand water en direct daarna ga je linksaf in de richting van duiventorens. Je
loopt rechtdoor naar een klaphekje. Door het klaphekje en rechtsaf over het gras langs
een bankje. Aan je linkerhand de duiventorens. (Je kunt hier vrij rondstruinen.) Je neemt
ter hoogte van die duiventorens weer het eerste paadje naar rechts het bos in. Komt al
snel uit op een ander pad. Hier linksaf. Op een driesprong bij een bankje rechtdoor.
3. Even daarna op een Y-splitsing rechtdoor met aan je linkerhand parallel een
asfaltweg. Doorlopen tot je uitkomt bij een elektriciteitsgebouw. Hier ga je rechtsaf en
direct daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden. Je komt bij een picknickbank. Pal
voor die bank linksaf. Dit pad blijven volgen tot een eerste kruising. Hier rechtsaf, een
breder bospad. Dit pad krap 200 meter volgen en dan neem je het eerste brede
bosgrindpad naar links in de richting van een grote schuur. Licht omhoog. Op het grind bij
de schuur links aanhouden.
4. Na de schuur op de driesprong linksaf, licht naar beneden. Je volgt een pad in de
bosrand. Dit dijkje steeds blijven volgen. Na witte hekken kom je uit op een asfaltweg.
Hier ga je rechtsaf en direct meebuigen naar links. Je volgt de Appeldijk. Bij boerderij
meebuigen naar rechts. Dan fietspad. Waar het fietspad stopt ga je verder rechtdoor over
de Appeldijk. De dijk draait verderop van de Linge af. Voor huizen en een gemaal ga je
linksaf naar beneden richting Bamp;B De Neust. Gaat over in een halfverharde weg en je
passeert een bord van een klompenpad. Langs een bordje 'Opengesteld. Heerlijkheid
Mariënwaerdt' en je volgt de Den Oeststeeg. Deze met bochten volgen tot je uitkomt voor
grasland.
5. Hier ga je linksaf, graspad. Dit pad even verder naar rechts vervolgen. Aan je
linkerhand een rij eikjes. Verderop is het pad gedeeltelijk opgevuld met open betonplaten.
Bij wandelknooppunt E52 het pad met een bocht naar links volgen. Je loopt dan langs
een brede watergang en daar achter het spoor aan je rechterhand. Dit steeds volgen tot
een asfaltweg. Hier oversteken en rechtdoor, Bijlandtsdreef, nog steeds eiken aan je
linkerhand en het spoor aan je rechterhand. Doorlopen tot het pad rechtdoor bijna eindigt
en het hek aan je linkerhand naar links draait. Hier ga je links en direct met de bocht naar
rechts. Het pad gaat omhoog en buigt naar links. Je loopt dan over een dijkje. Een eind
verderop het pad met een bocht naar rechts volgen en dan weer een breed graspad
langs de velden. Met de bocht mee naar links en je komt uit op een brede onverharde
weg.

6. Hier ga je rechtsaf. Deze weg helemaal uitlopen. Aan het eind op de asfaltweg
rechtsaf. Je neemt het eerste betonplatenpad linksaf bij knooppunt E45 lang een bordje
'Opengesteld' in de richting van het spoor. Meebuigen naar links en je loopt parallel aan
het spoor. Het pad van betonplaten draait met een flauwe bocht af van het spoor en gaat
over in een halfverhard pad. Het buigt nog verder van het spoor af en je volgt een brede
eikenlaan. Deze blijven volgen tot de kruising voor de toegangspoort van het landgoed.
Hier ga je rechtsaf over de asfaltweg of parallel aan de rechterkant over een halfverharde
weg op de kop van de boomgaard. Op de kruising rechtdoor, terug naar de parkeerplaats
of rechtsaf naar het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Grote gratis parkeerplaats bij Pannenkoekenhuis de Stapelbakker, Oude Waag 21 4153
RC Beesd, stapelbakker.nl. Zie ook marienwaerdt.nl.
Openbaar vervoer
Station Beesd. Aanlooproute: Vanaf station Beesd tussen parkeerterrein en fietsenstalling
door naar de weg. Daar linksaf langs bord 'Heerlijkheid Mariënwaerdt'. Aan het einde
rechtsaf. Nu neem je de eerste weg linksaf, Notenlaan. Aflooproute: Op de kruising bij de
Stapelbakker rechtsaf. Nu neem je de eerste weg linksaf terug naar station Beesd.
Lengte van de wandeling
12 km (vanaf station Beesd 14 km)
Horeca
De Stapelbakker, stapelbakker.nl
Percentage verhard-onverhard
30%-70% (70% onverhard staat hier meer voor 70% exclusief voor wandelaars, want de
paden in het boerenland zijn gedeeltelijk voorzien van een soort open betonplaten)
Pontveer: Het veer naar Enspijk vaart alleen in de periode van april tot en met september.
Zie ook rivierenland.nl/themas/pontjes/

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-marienwaerdt/17436/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Lopen langs liniesDeze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes ‘Lopen
langs linies’ een project van Rob Wolfs (www.wolfswandelplan.nl) en Rutger Burgers
(www.routewerk.nl). Bij het lopen van deze dagwandelingen kunt u met eigen ogen een
stukje vaderlandse militaire geschiedenis aanschouwen. U vindt de routes verspreid over
het land. Een wandelgidsje van deze routes verschijnt in 2017 bij uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig (www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

