
3
 Binnenstad Culemborg

De rijke historie van Culemborg blijkt wel uit de 107 rijks monu
menten in het stadje. Wie door de pittoreske straatjes slentert, 
ontdekt de ene mooie plek na de andere: het Stadhuis uit 1534, 
de Markt, de Binnenpoort, molen ‘De Hoop’, de Barbarakerk 
en het Weeshuismuseum. Er zijn ook bijzondere winkeltjes en 
galeries en eten en drinken kan in een van de vele restaurants en 
koffiezaakjes.

4
 Werk aan het Spoel

Het strak vormgegeven Fort Werk aan het Spoel bij Culemborg 
is een fantastische locatie. Het is een culturele ontmoetingsplek 
aan de Lek met aantrekkelijke horeca en een zonneterras. 
Kunstenaars tonen hun creaties in een atelier in de oude 
fortwachterswoning. En verschillende culturele evenementen 
zorgen voor leven in de brouwerij. Geniet van een heerlijk kopje 
koffie, lekkere lunch of diner in het restaurant Caatje aan de Lek.

5
 Goilberdingerwaarden

De Goilberdingerwaarden is een natuurontwikkelingsgebied dat 
voor een groot deel bestaat uit bloemrijk grasland en rietland. Hier 
en daar staan bosjes, knotwilgen en struik gewas met onder meer 
meidoorn. Op diverse plaatsen in het gebied komen bijzondere 
plantensoorten voor, zoals wilde marjolein, rodeogentroost 
en kruisbladwalstro. Ook kun je er bijzondere vogelsoorten 
waarnemen zoals kneu, zomertaling en pijlstaart.

6
 Sluizenstelsel Fort Everdingen

Het sluizenstelsel bij Fort Everdingen bestaat uit de Inlaatsluis, de 
Beersluis en de Inundatiesluis. Zij werden gebruikt om inundatie 
(onder water zetten) van het gebied mogelijk te maken. De 
Inundatiesluis ligt aan de Goilberdingerdijk, de Beersluis aan de 
oostzijde van het fort en de Inlaatsluis ligt aan de Lek. Zij werden 
tussen 1873 en 1875 gebouwd. Het stelsel werkte als volgt: eerst 
kwam er water uit de Lek door de Inlaatsluis naar de fortgracht. 
Vanuit de gracht ging het water door de Beersluis naar het 
inundatiekanaal, waarna het via de Inundatiesluis het gebied onder 
water kon laten lopen.

7
 Fort Everdingen

Fort Everdingen beschermde de hooggelegen Lekdijk en 
de uiterwaarden, samen met Fort Honswijk aan de andere 
kant van de Lek. De toren op het fort werd gebouwd tussen 
1842 en 1847. Nu is Fort Everdingen de stoere thuishaven van 
brouwerij Duits&Lauret. Drink een speciaal biertje of proef 
van de kleine menukaart. Op het fortterrein is een camping 
met een aparte plek voor campers. Ook kun je hier terecht 
voor proeverijen, feesten en zakelijke bijeenkomsten. 

De Armenboomgaard in de Goilberdingerwaarden

Bierproeverij op Fort Everdingen

Inundatiesluis bij Fort Everdingen
ARMENBOOMGAARD
In de Goilberdingerwaarden staat een Armenboomgaard die 
ooit eigendom was van de Katholieke Kerk. De opbrengst van de 
boomgaard was bestemd voor de armen uit de Betuwe. Er staan 
oude hoogstamfruitbomen met verschillende soorten appels 
en peren. De boom gaard is door dijkverleggingen inmiddels 
buitendijks komen te liggen.

De Culemborgse binnenpoort met doorzicht naar de Markt

Werk aan het Spoel Liniepontje
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Routepunten
1

 Werk aan de Groeneweg
Als je door de historische loopgraven van Werk aan de Groeneweg 
loopt ga je terug in de tijd. De infanteriestelling uit de Eerste 
Wereldoorlog bestaat uit een dubbele loopgraaf met aarden 
wallen, 55 groepsschuilplaatsen en mooie fruitbomen. Je kunt hier 
heerlijk struinen, door een loopgraaf kruipen, verstoppertje spelen 
en er een spannende speur en beleefroute lopen. 

2
 Steenwaard

De Steenwaard is een uiterwaardengebied dat bij hoogwater 
onder kan lopen. Het gebied herbergt veel ganzen, weide    
vogels en oeverzwaluwen. Ook zijn er amfibieën zoals poel
kikkers, heikikkers en kamsalamanders. In de Steenwaard 
verblijven veel vogels in de winter en is daarom tussen oktober en 
april afgesloten voor wandelaars.

Loopgraven bij Werk aan de Groeneweg

De Steenwaard

In de Kromme Rijnstreek is het historische landschap van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie bijzonder goed bewaard gebleven. 
Rondom de Lek tussen Schalkwijk en Culemborg is dit nog volop 
beleefbaar. Deze wandelroute geeft je een mooi beeld van het 
militair erfgoed in dit gebied. 

Laat je verrassen door forten, loopgraven, dijken, sluizen, kanalen, 
kazematten en groepsschuilplaatsen. Samen vormden deze 
elementen een ingenieus systeem dat Nederland beschermde 
tegen vijandelijke troepen. Door het land zo’n vijftig centimeter 
onder water te zetten werd het onbegaanbaar voor soldaten 
en te ondiep voor boten. Wandel je mee om dit oerHollandse 
verdedigingssysteem uit de 19e en 20e eeuw te ontdekken? 
Startplaatsen van de wandeling zijn bij Werk aan de Groeneweg en 
Werk aan het Spoel. Je kunt de wandeling ook starten bij station 
Culemborg.  

De volledige route van deze wandeling kun je alleen in het voorjaar 
en de zomer lopen. Tijdens de wandeling steek je namelijk 
twee keer de Lek over. Het fiets en voetveer de Liniepont vaart 
alleen in de zomermaanden (meiseptember) tussen Werk aan 
het Spoel, Werk aan de Groeneweg en Fort Everdingen. Actuele 
vaartijden vind je op www.uiterwaarde.nl. De autopont van en naar 
Culemborg vaart wel het hele jaar.

Deze wandeling loopt vooral over onverharde paden die modderig 
kunnen zijn. De route is bewegwijzerd via wandelknooppunten 
met nummers zoals weergegeven op het kaartje. Het rondje kan 
ook met de hond worden gelopen door tussen de autopont naar 
Culemborg en Werk aan de Groeneweg over de Lekdijk te lopen. 
Van Werk aan de Groeneweg tot de Liniepont mag met de hond 
worden gelopen. In de Steenwaard zijn honden niet toegestaan.

Wandelen, spelen en varen met kids
De korte variant (3 km) is een aantrekkelijke route voor kinderen. 
Werk aan de Groenweg en Werk aan het Spoel zijn bijzonder leuke 
speelplekken en de overtocht met de Liniepont natuurlijk ook! 
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LEGENDA

RONDJE LINIEPONTJE       Wandelroutes 10 en 3 km.

UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies bestaat uit de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een groen 
lint van ruim 200 km lang met 96 forten, 2 kastelen en 6 vestingen.
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