Kort verslag fietstocht 4 mei 2019.
Op deze onstuimige morgen melden 13 fietsliefhebbers zich op de parkeerplaats bij het
station van Beesd. Dit ondanks de sombere weerverwachting. En zij hadden uiteindelijk
groot gelijk om aan deze fietstocht in De Betuwe deel te nemen.
We starten de morgen, bij een temperatuur van 7 graden met achterbak koffie en
achterbank thee om op temperatuur te blijven of te komen. Om halftien vertrekken we voor
een fietstocht van ruim 52 kilometer. Een fietstocht die ons gaat brengen langs de oevers
van De Lek en De Linge en door de boomgaarden van de Betuwe. De start is richting
Culemborg met een stevige wind tegen. Na 4 kilometer hebben we onze eerste stop omdat
we werden overvallen. Overvallen door een hevige hagelbui. Gelukkig mochten we onder
een overkapping bij een woonhuis schuilen tot de bui voorbij was. Na een kwartiertje
stonden we weer op de trappers.
We fietsten door een heel ander landschap dan we in Brabant gewend zijn. Onder meer
door gebieden met griendhout, dit tot groot enthousiasme van Anita. We fietsen door het
mooie stadje Culemborg, waar onderstaande foto is gemaakt.

Direct na Culemborg gaan we met een felle wind tegen de Lekdijk op. Maar op de dijk zelf
hebben meestal de wind van opzij of een klein beetje mee. Dit is lekker fietsen met
schitterende Hollandse luchten. Wolken en zon in een kraakheldere hemel. Na Ravenswaaij
verlaten we De Lek en gaan via rustige binnenweggetjes naar Zoelen. We schuilen nog even
voor een dreigende bui bij een vriendelijke bewoner in de polder. Hij gaat zelf deze zomer in
Frankrijk bij De Loire en De Indre fietsen. In Zoelen hebben we een rustpauze met prima
koffie en thee en perfecte saucijzen broodjes van de plaatselijke bakker/slager. Tijdens de
pauze regent het en worden we niet nat! We vervolgen onze tocht door de boomgaarden
richting het mooie stadje Buren. En we gaan Buren even in.

Hier zien we het standbeeld van Willem
van Oranje met één van zijn 4 vrouwen.

Na Buren fietsen met een beetje wind
tegen of in de zij langs De Linge naar het
landgoed Mariënwaerdt. Gelukkig was de
wind hier minder sterk dan langs De Lek en
hebben volop beschutting van de
boomgaarden. We schuilen nog één keer
bij een leegstaande woning, maar er viel
nauwelijks water uit deze bui. Op een dijkje
fietsen we langs heel oude hoogstam
fruitbomen. In september nog even
teruggaan, dan kunnen we hier al fietsend
appels plukken Na Mariënwaerdt is het nog
een klein stukje naar station Beesd. En zijn
we terug bij de auto na een mooie
fietstocht. En het weer was enorm
meegevallen.

Tot de volgende fietstocht in september.
Arie

