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De Linge van Oosterwijk naar Gorinchem 
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Aanrijroute  Instappunt: GD10 Linge Oosterwijk 

Op de A2 afslag 12 nemen, Everdingen-Leerdam N484 en volg Leerdam. Als je Leerdam inrijdt 

Gorinchem aanhouden en voordat je de brug van de Linge overgaat, passeer je een molentje: 

meteen erna rechtsaf richting Kedichem aanhouden de Lingedijk op. Je rijdt langs het water 

dat links van je is. Na ± 2 km ligt rechts het gehucht Oosterwijk en ga je linksaf, een weggetje 

omlaag de uiterwaarden in. Voorheen was hier een voetveer naar het dorp Heukelum aan de 

overzijde. De instapplaats is naast de trailerhelling. 

 

Vaarroute 

Van hier naar rechts varen over de Linge. Je vaart Oosterwijk uit bij een schoorsteenpijp van 

een steenfabriek op de linkeroever. Je vaart geregeld langs de dijk met aan de andere kant de 

uiterwaarden met een mooie rietkraag, met in deze tijd (begin mei) veel broedende vogels. 

Weet wel dat op zondag veel motorrijders op de dijk de rust erg verstoren als ze langs komen; 

beter dus varen op een dag in de week of op zaterdag.  

Verderop ligt rechts Kedichem, met bij het begin van het dorp een oude veerstoep en aan het 

eind wordt het water breder en ligt links een zijarm, genaamd de Broekse Uitlaat, waar je 

alleen mag varen van 1 juli tot 31 december. 

De Linge is hier breder met veel rietoevers en wilgen en soms wat huizen. De oevers zijn nog 

steeds mooi met echt zoveel verschillende soorten vogels. 

Ook zie je langs de oever witte km-paaltjes met de afstand er op; de Linge begint bij het 

Pannerdenskanaal en eindigt in de Merwede bij Gorinchem. 

Verderop bij Spijk is een fietspontje (vaart van 1 mei tot 1 november) en daarna is rechts een 

jachthaventje. Net hier voorbij ga je linksaf de gekanaliseerde Linge op. Op de rechteroever is 

een mooie walkant om even pauze te houden. Hierna richting Gorinchem kun je het best de 

linkeroever aanhouden, die is nog mooi begroeid met bomen. Verderop vaar je langs een 

zand- en grindopslag en dan de snelweg onderdoor. Hierna zijn er harde walkanten met 

fabrieken links en rechts. Dit is tot je Gorinchem in vaart een lelijk stuk oever van ± 2 km 

lang. Je vaart Gorinchem in langs een molen, dan enkele bruggen onderdoor met, heel 

praktisch, links en rechts steigers. 

Vooral de rechtersteigers zijn gemaakt om even te winkelen of de stad te bezoeken. Aan dit 

grachtje naar de sluis heb je net als in Appingendam, vele uitbouwsels boven het water. Voor 

de sluis kun je er ook goed uit bij de vele steigers. 

Dan volgt de Lingesluis, deze wordt van mei tot oktober tot 20.00 uur bediend. 

Na de sluis kom je op de brede Merwede, kijk hier uit voor de grote beroepsvaart. Vaar langs 

de oever naar rechts en na 200 m is een zandstrand om even heerlijk te zitten met mooi 

uitzicht over deze druk bevaren rivier. 

Als je terug vaart naar de sluis zie je voor je een kademuur met de huizen erop. Rechts op de 

muur een molen en links de Lingesluis met ervoor veerboten en grote passagiersschepen voor 

tochten op de Merwede en Waal.  

Vaar dezelfde route terug naar het startpunt.  

 

Samenvattend 

Dit gedeelte van de Linge is erg mooi, meer natuur en geen appelboomgaarden. De 

gekanaliseerde Linge is over 2 km lelijk. Gorinchem is een mooi oud stadje, loop er even rond. 

De Merwede met zijn strandjes is groots en met veel vrachtschepen, pas op met oversteken 

want ze gaan soms erg hard, ± 30 km per uur. 

Tochtlengte 26 km.  
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