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Asperen en geofort 

Beschrijving 

Aan de Linge bij Leerdam en Asperen staat het landschap bol van de historie. Zo is er de Diefdijk, 
oude vestingstadjes als Leerdam en Asperen en natuurlijk de resten van de Hollandse Waterlinie. 

Maar ook op het vlak van natuur en landschap is deze streek afwisselend. De rivier de Linge, het 
Galgenwiel en het lagergelegen polderland zijn kenmerkend. Een wandeling met meerdere 
dimensies dus. 
 

Route 

 

1. Verlaat het station aan de zuidzijde (dat is aan de kant van het gemeentehuis) en loop 

rechtdoor de binnenstad van Leerdam in. 

2. Loop voorbij de kerk tot aan de jachthaven van Leerdam en ga rechtsaf. Je loopt 

vervolgens langs de muur en over een bruggetje onder de verkeersbrug door 
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3. Ga hier omhoog en scherp rechtsaf, steek de brug over. Neem vervolgens de eerste weg 

links richting Asperen (volg het fietspad) 

4. Waar het fietspad op gelijke hoogte komt met de weg gaat de verkeersweg rechtsaf. Je 

kunt hier rechtdoor richting het Galgenwiel. De weg gaat over in een grasdijk. Volg deze 

om het wiel heen Ga bij het huis op de dijk even rechts en dan links (bord wandelroute). Je 

komt uit bij de kerk en gaat hier rechtdoor de Voorstraat in. Loop deze in tot aan de 

Diefdijk. 

5. Ga hier rechtsaf en vervolgens bij een geelrode markering naar beneden onderaan de dijk. 

Vervolgens kun je hier linksaf door een klaphek. Loop in de richting van de meertjes en 

houd deze aan je rechterhand.  

6. Ga aan het einde van de meertjes de verharde weg linksaf op (de Tiendweg) en loop in de 

richting van het geofort 

7. Ga bij het geofort linksaf en loop richting de Lingedijk (het geofort is een aanrader voor 

bezichtiging) 

8. Ga vervolgens op de Lingedijk linksaf en loop naar de sluizen in de Diefdijk 

9. Ga bij de sluizen rechtsaf en steek de sluizen over vervolgens zie je aan de linkerkant van 

de dijk een voetpad onderaan het talud. Volg deze geruime tijd 

10. Ga op de T-splitsing van dijken linksaf (niet richting Leerdam) en vervolg deze dijk enige 

tijd tot in de binnenstad 

11. Ga waar je aan de rechterkant de kerk ziet rechtsaf en loop richting het station. 
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