Route Geldermalsen Heemtuin - Lingedonk
WAARSCHUWING: Wandelaars nemen
niet deel aan een evenement en het moet
ook niet als zodanig worden gezien. Het
betreft wandelen op eigen initiatief en eigen
risico op routes die gedurende een maand
beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun minderjarige
kinderen, ook als ouders zelf niet meelopen.
Verder vragen wij wandelaars zich aan de
geldende Corona-regels te houden.
De Commissie Belder Avond4daagse Tricht
is niet aansprakelijk voor schade aan
wandelaars of voor schade aan derden die
ontstaat tijdens de wandeling.
Start: Belder richting Kerkstraat
RA - Kerkstraat
RA - Frisoplaats
LA - Dr. van Willigenstraat
RA - Voetpad langs de speeltuin
RD - Zandkuil
RA - De Twee Morgen
LA Lingedijk en meteen weer
LA Groeneweg (uitlopen tot einde)
RA - Spijksepad
LA - De Spijk, pad door boomgaard volgen
RA - Rijksstraatweg, zoveel mogelijk rechts lopen
RD - Over de rotonde en Lingebrug (fietspad)
RD - Over de rotonde (op fietspad blijven)
RA - Vóór de Lidl naar rechts op fietspad. Na 100 m.
eindigt fietspad bij splitsing.
Loop hier OVER DE STOEP rechtdoor richting
de winkel ‘Only for Men’. Deze stoep ligt – aan
de rechterhand – tussen de 2 rijen met
parkeerplaatsen
RD - Bij ‘Only for Men’ schuin rechtdoor langs de
haven lopen
RD - Loop aan het einde via het hek de Heemtuin in

Keuze 1: voor kinderwagens
RD - Volg het pad door de Heemtuin. Na ±200 m.
houden de huizen aan de linkerkant op. Ga hier
direct naar links via een breed pad dat omhoog
loopt. Je komt zo op de Koppelsedijk
RA - Weg vervolgen via de Koppelsedijk
LA - Ga links 1e voetpad in (let op: je loopt dit
voetpad makkelijk voorbij)
Keuze 2: voor overige wandelaars
RA - Volg het pad door de Heemtuin. Neem na het
schuurtje direct pad naar rechts richting de
Linge. Loop ±250 m. door tot je over een
houten brugje komt.
RD - Loop vanaf brugje rechtdoor tot aan trap
RA - Ga net vóór de trap rechtsaf en loop verder over
het onverharde pad dat onderaan de dijk loopt.
Loop via de eerstvolgende trap omhoog naar de
Koppelsedijk op
RD - Ga schuin rechtdoor het voetpad in

Vervolg voor iedereen:
LA - Ga in de woonwijk links tot aan 1e splitsing
LA - Ga linksaf en blijf weg volgen tot aan kruising
met Stationsweg
RD - Stationsweg schuin oversteken (Esdoornstraat)
RA - Sleedoornstraat (uitlopen tot einde)
RA - Burgemeester von Geusauweg
LA - Stationsweg
LA Genteldijk
RA - Fierspad naar nieuwbouwwijk
LA - Ga einde fietspad naar links (De Terp) en direct
RA - Ossengang
LA - Waterkant, doorlopen richting Trichtse Voetpad
(laatste deel via fietspad)
RA - Trichtse Voetpad in
RD - Spoorbrug over
- Vanuit spoorbrug weg op Lingedijk vervolgen
LA - Kerkstraat
RA - Belder

