
ZOP 5 RONDJE LINGE               24,3km 

We vertrekken vanaf de P&R bij station Geldermalsen. Het betreft grotendeels een 

knooppuntenwandeling. De tocht is in de bloesemtijd het mooist om te lopen,                         

maar ook in de zomerperiode zeker een aanrader.                                                                     

De naam van de tocht geeft al aan dat we grote stukken steeds zicht hebben                             

op de Linge. De tocht voert langs de noordzijde van Geldermalsen naar Tricht.                                 

Via de kronkelende Lingedijk gaat de tocht naar het bijzonder fraaie Landgoed 

Heerlijkheid Mariënwaerdt.                                                                                                              

Na een rondje door Beesd pakken we weer de Lingedijk op naar Enspijk en Deil.            

Een paar kilometer verder bereiken we ons vertrekpunt weer.                                               

Hieronder een paar markante punten uit de route. 

Landgoed Mariënwaerdt 

Mariënwaerdt betekent ‘eiland van Maria’. Een waard is een oude benaming voor 
een stuk land dat is ingesloten door rivieren. De Heerlijkheid Mariënwaerdt is een 
gebied van ca. 900 hectare, gelegen tussen de dorpen Beesd, Tricht, Deil en 
Enspijk. Dit eeuwenoude familielandgoed heeft zijn eigen gezicht, omdat de 
eigenaren veel tijd besteden aan het onderhoud en o.a. de fruitproductie. Naast 
biologische landbouw richt men zich hier steeds meer op het produceren van land-
goedspecialiteiten en het bieden van mogelijkheden op het landgoed voor de 
bezoekers, bijvoorbeeld door het organiseren van fairs.                                                                  
In deze oase van rust, door het ministerie van LNV ‘het openluchtmuseum van het 
rivierengebied’ genoemd, is het aangenaam vertoeven. Op veel plaatsen lijkt het 
alsof de tijd heeft stilgestaan. Op de uitgestrekte groene akkers heerst een weldadige 
stilte en in de bossen heb je een grote kans op een onverwachte ontmoeting met 
bijvoorbeeld reeën. 

Molen de Vlinder in Deil 

Deze prachtige stellingmolen is gebouwd in 1913 en in 1931 weer herbouwd. De 
molen is nog steeds maalvaardig, dus als de wieken draaien kun je er altijd even een 
kijkje nemen. 
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