
 
 

Zonnewijzerroute Beesd-Tricht-Geldermalsen-Deil-Acquoy-Beesd 38,5 km 
Veel wandel- en/of fietsplezier toegewenst! 

 

B: 1ste zonnewijzer aan Klokhuis, Jeugdlaan 2a Beesd 
0 m  ↑ vertrek in oostelijke richting (Wilhelminastraat) 
58 m  → sla rechtsaf via Kerkstraat 
304 m  ← sla linksaf via Voorstraat 
400 m  ← einde weg sla linksaf via Havendijk 
999 m  → ga schuin rechts via Mariënwaerdt Notendijk op 
1.84 km ← ga schuin links via Mariënwaerdt 2e Dreef, wordt Kloostersteeg  
3 km  ← ga schuin links, dijk op, Mariënwaerdt via Appeldijk 
4.92 km → ga schuin rechts het fietspad op (wordt Lingedijk) 
6.93 km → Tricht, ga schuin rechts (Lingedijk) blijven volgen, over spoor, bij pleintje (De Belder)  
C: 2de  zonnewijzer op zijgevel woonhuis, Lingedijk 102 Tricht 
8.61 km → weg vervolgen richting Geldermalsen, sla op rotonde rechtsaf via Rijksstraatweg  
8.90 km  → ga brug over en ga schuin rechts via Rijksstraatweg 
8.92 km → rechtsaf via Marktplein (afstappen!) 
D: 3de zonnewijzer in bestrating, hoek Markt/Kerkstraat Geldermalsen 
9.05 km ↑ ga rechtdoor via Kerkstraat, wordt Koppelsedijk 
9.50 km ← sla linksaf Genteldijk, ga voor het station schuin links blijft Genteldijk 
10.8 km →  op kruising, sla rechtsaf via Tunnelweg (onder tunnel door) 
11 km  → sla rechtsaf via Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 
11.4 km ← sla linksaf via Deilseweg (vóór station P+R), ga schuin rechts via ’t Oosteneind 
12.8 m  ↑ Deil, ga rechtdoor via Deilsedijk 
E: 4de zonnewijzer aan zuidgevel van de Protestantse kerk, Deilsedijk 25 Deil 
13.2 km ↑ weg vervolgen, einde schuin links de dijk af Krooiweg 
14 km  → sla rechtsaf Koningsweg, weg vervolgen Appeldijk, langs molen, wordt Molenweg 
15.5 km → sla rechtsaf via Beemdstraat 
15.9 km → sla rechtsaf via fietspad (onverhard) 
16.1 km ← sla op de dijk linksaf Kampsedijk Enspijk (wordt verhard) blijven volgen 
18.75 km ↑ ga onder het viaduct van de A2 door, Kampsedijk volgen Polderdijk 
21.44 km ↑ Dorpsdijk Rumpt wordt Molendijk 
23.81 km → Lingedijk vóór Provinciale weg rechts Lingedijk onder viaduct door  
25.71 km → daarna meteen rechts Lingedijk Gellicum, deze volgen tot aan Asperen 
29.05 km → bovenaan Nieuwe Zuiderlingedijk rechtsaf 
30.21 km → over het water (=sluis) 1e weg rechts Langendijk (langs Fort Asperen) 
30.91 km → in Acquoy 1e weg rechts Lingedijk, bij kerk rechts Lingedijk 
F: 5de zonnewijzer aan de zuidgevel van Lingedijk 86 te Acquoy 
31.8 km ↑ weg vervolgen langs het water, fietstunnel onder de Provinciale weg door 
32.65 km → langs de Provinciale Weg (=Rhenoyseweg) tot aan Rhenoy 
34.5 km ↑ bij friettent links, weg schuin oversteken Lingedijk, gaat over in Dr. A. Kuyperweg 
37.53 km ↑ weg vervolgen tot kruispunt (Veerweg) in Beesd, oversteken naar Voorstraat 
38.12 km ← bij Kerkstraat links, wordt Wilhelminastraat 
38.5 km ← 1e weg links, u bent weer op de Jeugdlaan! 

Voor achtergrondinformatie over de zonnewijzers zie www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl  

http://www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl/

