Pontjesroute Linge
Afstand 50 kilometer
Tijd: 3.5 tot 5 uur inclusief de 4 overtochten.
Ik ga niet al te veel moeite doen om de pontjes route linge uit te leggen of om uitgebreide kaartjes
te produceren. Feitelijk wijst de weg zich vanzelf zolang u maar de goede kant opfietst vanaf de
pontjes. Ik heb wel even een kaartje geplaatst van de locatie van de pontjes in het gebied. De
pontjes route Linge kunt u starten op een willekeurig punt langs de route. Ik adviseer één van de
woonkernen of anders een parkeerplaats.

De pontjes route Linge neemt het pontje bij Heukelum/Galgenwaard 2x. Daarom is starten in
Heukelum of bij het dagrecreatiegebied de Galgenwaard een goede optie. hierdoor fietst u de vorm
van een 8 en ziet u de gehele Linge aan beide kanten tussen Arkel/Spijk en Enspijk/Marienwaerdt
(Beesd). Doorrijden naar Geldermalsen is een optie maar dan moet u zelf uitpuzzelen hoe u dat
met de pontjes doet en een keuze maken welke stukken van de Linge u wilt zien. Makkelijkste
manier is dan om ook het pontje bij Enspijk/Marienwaerdt 2x te nemen zodat u ook tussen
Geldermalsen en Pontje 1 beide zijden van de linge ziet. De route zal nu zo'n 70 kilometer zijn.

Knooppunten:
Kosten: 4 euro per persoon (1 euro per pontje)
De route en de knooppunten:
Start in Heukelum: Knooppunt 31
Met het pontje Heukelum – Galgenwaard over naar knooppunt 33 en dan 34-57-48-88-81-80-54
Met het pontje Enspijk - Marienwaerdt over naar knooppunt 53 en dan 52-51-97-98-99-49-31
Met het pontje Heukelum - Galgenwaard over naar knooppunt 33 en dan 36-37
Met het pontje Arkel-Spijk over naar 38-29-32 (Terug in Heukelum)
Onderweg tijdens de pontjesroute Linge kom je genoeg prima Horeca tegen waar onder diverse
theetuinen, uitspanningen, dorpse bakkerijen, initiatieven van bewoners (fruit en sap) en nog veel
meer.
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