Fietstocht langs de molens van Geldermalsen, Culemborg en Buren
(Bron: Molen de Bouwing Geldermalsen)
Lengte ongeveer 35 km
De volgende afkortingen worden in de beschrijving gebruikt:

Deze tocht leidt u vanaf molen de Bouwing langs verschillende molens en door
oude steden. Op de route komt u ook langs een kinderboerderij en diverse
horecagelegenheden. Het is niet altijd mogelijk om de molens langs de route te
bezoeken. Veel molens worden door vrijwillige molenaars draaiende gehouden.
Meestal is de molen open als de wieken draaien, ziet u echter bij de molen een
blauwe wimpel, dan bent u zeker van harte welkom op de molen!
De tocht is grotendeels uitgezet via het zogenaamde fietsknooppunt route systeem. U volgt de bordjes met het
cijfer, onderweg treft u ook diverse borden met een overzicht van knooppunten aan. Tijdens deze route
beschrijven wij de molens en andere bijzonderheden die u passeert. Onderaan deze route staan de te volgen
knooppunten extra afgedrukt. Het kan voorkomen dat er even van de route wordt afgeweken om een bezoek
aan een molen mogelijk te maken. Dat wordt dan in de routebeschrijving duidelijk aangegeven. Met behulp van
de overzichtsborden die u onderweg aantreft is het op een eenvoudige manier mogelijk om de route in te
korten of te verlengen.

Vertrek vanaf de molen
Molen de Bouwing is een zogenaamde beltmolen. De molen is in 1848 gebouwd en in de jaren 70 en 90
gerestaureerd. In de molen bevinden zich twee koppel maalstenen. De molen is iedere zaterdag geopend en
regelmatig ook door de week. Kijk voor meer informatie op de website: www.molendebouwing.nl
Korenmolen de Bouwing staat aan de Rijksstraatweg 33 in Geldermalsen.
Telefonisch bereikbaar : 06-11460415, b.g.g.:0344-617877. In de omgeving is voldoende
parkeerruimte wanneer u met de auto komt.
Start
Bij de molen op het fietspad LA, bij de stoplichten oversteken en aan de overkant het fietspad langs de
Rijksstraatweg vervolgen. Bij de volgende verkeerslichten pikken we de fietsknooppuntroute op: 59 > 60 > 31
> 55
U fietst over het Appeldijkje richting het landgoed Mariënwaerdt. Dit is een landgoed van 900 hectare in de
Betuwe bij Beesd. Op dit landgoed vindt u ook een landgoedwinkel en een pannenkoekenhuis “de
Stapelbakker”. Als u één van deze locaties wilt bezoeken volgt u de wegwijzerbordjes van het landgoed.
Vervolg de route > 32 > 87. Hierna volgt u even de route naar knooppunt 33.
Dus bij knooppunt 87 RA = Oude Beesdseweg. Na + 900 m, bij huisnummer 12, gaat u LA het onverharde
fietspad op (na de bebouwing, stal sans souci) pad loopt langs het hek, u ziet hier ook het bordje van
Staatsbosbeheer. U blijft dit fietspad volgen, ongeveer halverwege ziet u aan uw rechterhand een picknicktafel.
U vervolgt het fietspad, aan het einde RA = Korte Avontuurseweg. Bij de wegwijzer LA richting Culemborg. Op
T-splitsing LA Parallelweg-west. Nu gaat u alsmaar rechtdoor tot u bij een rotonde uitkomt. Hier gaat u RD, u
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rijdt nu op de Otto van Reesweg. Bij de kruising met de Jan van Riebeeckstraat (verplicht stoppen) gaat u LA.
Deze weg volgt u tot u bij een Y-splitsing komt. Hier RAH de Prijsseweg.
U passeert nu molen Johanna, een rond stenen grondzeiler. De molen is in 1878 gebouwd en in 1888 na een
brand herbouwd en is eigendom van de familie van Rossum-Schennink. De molen heeft één koppel maalstenen.
De molen is verschillende keren gerestaureerd en geheel maalvaardig. Op molendag is de molen te bezichtigen
en verder op afspraak.
Na het passeren van de molen gaat u bij huisnummer 3 RA pad op. Dit fietst u uit. Aan het einde, bij de
picknicktafel schuin rechtdoor = Koningsspilstraat, deze blijft u volgen, gaat over in het Marbelpad. Op de
volgende kruising (voor het veerooster) gaat u RA. Nu deze singel volgen, aan het eind LA = Otto van
Reesweg. Volg deze weg, buigt naar rechts om onder het spoor door te gaan. U fietst nu op de Kleine
Buitenom, in de bocht naar links gaat u RA van de dijk af en rijdt u door de Golberdingenstraat. Op de kruising
RD = Kattenstraat. Op de volgende kruising RA de Oude Vismarkt op. U rijdt RD en komt op de Markt.
Hier ziet u naast diverse oude gevels het voormalig stadhuis van Culemborg. Tevens vindt u hier diverse
horecagelegenheden.
Vanaf de Markt gaat u vóór de Binnenpoort RA de Everwijnstraat in, hierna LA = het Hof. Deze straat gaat over
in het Jach. U passeert nu molen de Hoop.
Korenmolen de Hoop werd in 1854 gebouwd. De molen is in 1993 weer geheel gerestaureerd en draait weer
regelmatig. In de molen bevinden zich twee koppelmaalstenen.
U vervolgt u weg over het Jach. Op de kruising na de kiosk van de wereldwinkel, gaat u LA = Prijssestraat. Op
splitsing RA = Zandstraat. 1e weg LA = St. Janskerkstraat, RA, blijft St. Janskerkstraat. LA, fietspad op. U gaat
de stadsgracht over via het bruggetje = Brugmanpad. Aan het einde LA = Oostersingel. Deze uitrijden, gaat
over in van Pallandtdreef. Aan het eind RD = Lange Dreef.
4e weg RA = Honddijk.
Alsmaar RD, bij de kruising oversteken, wordt Weithusen en hierna Voorkoopstraat. U bevindt zich nu weer op
de fietsknooppuntroute en volgt nr 35 > 36 > 65 >. U passeert kinderboerderij “de Heuvel” met speeltuin. Een
leuke gelegenheid om even een rustpauze in te lassen. Op weg naar nummer 35 passeert u dagrecreatieterrein
de Meent.
Voor een bezoek aan Buren en de molen de Prins van Oranje moet u hier even van de route afwijken. U kunt
via de wallen naar de molen toe fietsen. De Prins van Oranje is een in 1716 gebouwde ronde stenen
stellingmolen met twee koppel maalstenen.
Voor het vervolgen van de route rijdt u terug naar het knooppunt 65 > 64 > 62 > 60 > 59 > 58
U bent nu weer terug bij Molen de Bouwing.
Wij hopen dat u een prettige tocht heeft gehad.

In het kort de route nogmaals:
59
60
31
55
32
87
33
35
36
65
64
62
60
59

0,000 km (Buurmalsen, Lingedijk)
0,920 km (Tricht, Lingedijk)
1,944 km (Beesd, 2e Dreef)
6,820 km (Beesd, Oude Waag)
10,043 km (Culemborg, Oude Beesdseweg)
12,167 km (Culemborg, Weidsteeg)
16,842 km + beschrijving volgen (Beusichem, Beijerdstraat)
21,409 km (Beusichem, De Heuvel)
21,804 km (Buren, Nn)
27,846 km (Buren Gld, Kornewal)
28,851 km (Buren Gld, Hennisdijk)
30,575 km (Buurmalsen, Lingedijk)
34,256 km (Geldermalsen, Herman Kuijkstraat)
35,143 km u komt weer bij Molen de Bouwing in Geldermalsen
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