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Kanotochten op de Linge 

De Linge is voor kanoërs een van de mooiste rivieren in Nederland. Zowel voor een 

meerdaagse kanotrektocht als voor een dagtocht. Met eigen kano of met gehuurd 

kanomateriaal. 

De middelgrote rivier stroomt als een blauwgroen lint langs de door de Betuwe en 

langs de Vijfheerenlanden. Natuur en cultuurhistorie zijn volop aanwezig. Ze bieden 

met elkaar een rijke schakering aan kleinschalige rivierlandschappen waarin het 

prettig peddelen is. 

 

De Linge aantrekkelijke rivier voor kanoërs 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt mag de Lingehaven in Gorinchem niet ontbreken bij 

een vaartocht over de Linge. Eeuwenlang was deze haven de verbindingsschakel 

tussen de grote rivieren en de Linge. Stroomopwaarts en stroomafwaarts. De grote 

oude sluis is grotendeels bewaard gebleven. De schutsluis is echter vervangen voor 

een veel kleinere Jachtensluis. De Lingehaven is een jachthaven voor passanten 

geworden. 

 

Mooie landschappen en een aangename melange van natuur en cultuurhistorie zijn 

belangrijk. Maar er zijn meer punten aan te geven waarom de Linge een 

aantrekkelijke rivier is. Ook zijn er enkele aandachtspunten waar kanoërs extra op 

moeten letten. Zie hiervoor de website –www.hnsi.nl-. Op de webpagina wordt 

uitsluitend de Linge tussen Gorinchem en het Amsterdam-Rijn kanaal beschreven. 

Een traject van circa 55 kilometer. De beschrijving van de Linge is stroomopwaarts; 

van de Lingehaven in Gorinchem richting Leerdam en verder. 

 

Gebruik van de kano in- en uitstapplaatsen noodzakelijk 

De Linge heeft prachtige en rijk gevarieerde oevers. Deze zijn echter veelal niet vrij 

toegankelijk. In de natuurgebieden is het niet toegestaan om de oevers vanaf de 

waterkant te betreden. Daarnaast zijn veel oevers onderdeel van agrarische bedrijven 

of zijn privébezit van bewoners langs de rivier. 

Kanoërs kunnen gebruik maken van een aantal speciale instap- en uitstapplaatsen. 

Deze liggen verspreid tussen Gorinchem tot Geldermalsen en verder.  

Tevens zijn er een aantal aanleg- en ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Deze kunnen 

veelal ook gebruikt worden door kanoërs. Een aantal van deze locaties hebben 

sanitaire voorzieningen. 

Op het overzichtskaartje zijn de kano in- en uitstapplaatsen en pauzeplaatsen 

weergegeven. 

 

Kano in- en uitstapplaatsen en pauzeplaatsen op een rijtje 
* Lingehaven Gorinchem 

Vlak bij de sluis is op het Eind een stenen trap die bestemd is als in- en uitstapplaats. 

De passantenhaven heeft een voorzieningengebouw aan de oostzijde van de oude 

schutsluis (niet vrij toegankelijk; informatie bij de havenmeester). Bij goede 

weersomstandigheden zijn er in de directe omgeving enkele horecaterrassen 

geopend. 

In de Lingehaven bevinden zich tussen de Visbrug en Korenbrug aan de westzijde 

enkele lagere stijgers die als pauzeplaats kunnen dienen. De lage steiger vlakbij de 
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Korenbrug kan eventueel gebruikt worden om een kano in het water te leggen/eruit 

te halen. 

Parkeerplaatsen zijn op een loopafstand van nog geen 500 meter van de Lingehaven 

verwijderd; Buiten de Waterpoort en Paardenwater. 

* Arkel 

Aan de Linge is in Arkel een aanzienlijk aantal ligplaatsen voor motorboten. Hier 

pauzeren kan. Aan de walkant met beschoeiing is het opletten op golfslag van 

langsvarende boten. Iets verder, in de bocht bij Arkel is een geleidelijk ondieper 

wordende oever met een lage walkant. De waterdiepte aan de walkant is op een 

aantal plaatsen tussen de 30-50 centimeter.  

* Pontje Arkel-Spijk (aan de kant van Arkel) 

Bij het pontje is een kleine steiger als in- en uitstapplaats voor kano’s aanwezig. 

Soms ligt de steiger verscholen achter enkele boten. 

Bij het veerpontje is een theetuin waar wat gedronken kan worden. 

* Oosterwijk; dagrecreatieterrein de Galgenwaard 

Tegenover Heukelum ligt het dagrecreatieterrein De Galgenwaard. Aan de waterkant 

van dit terrein liggen veelal een aantal motorboten. Op het terrein zijn sanitaire 

voorzieningen en er is tijdens het zomerseizoen een kiosk voor de verkoop van 

tussendoortjes geopend. Tussen het terrein en Heukelum aan de overkant vaart een 

pontje. 

* Leerdam  

In de haven in de omgeving van café-restaurant Prikkelinge en Rederij Leerdam zijn 

bij de stadmuur steigers waar uit- en ingestapt kan worden voor een pauze. De 

steigers zijn onderdeel van Jachthaven Leerdam, 

* Asperen 

Bij de ligplaatsen voor de motorboten en iets verder richting keersluizen (staan 

open), zijn mogelijkheden om te pauzeren. In de zomer is hier een toilet geplaatst. 

* De Remketting; tussen Gellicum en Rumpt. 

Vier kilometer na Asperen en ruim 500 meter na de verkeersbrug in Gellicum is er 

aan de kant van Rumpt een kano in- en uitstapplaats. 

* Rhenoy 

Terras aan Linge met aanlegplaatsen voor kleine boten van café-restaurant Rust Wat 

in Rhenoy. 

Dit terras ligt op de Linge oever in het dorpje Rhenoy 

* Beesd 

Bij de Blauwhuis Brug tussen Rumpt en Beesd; op de noordoever, aan de kant van 

Beesd. 

Circa 500 meter voorbij de brug Rumpt-Beesd is aan de kant van Rumpt een theetuin 

aan de waterkant (onregelmatige openingstijden). 

Vlak voor het viaduct van de snelweg is op de noordoever een uit- en 

instapmogelijkheid. 

* Heerlijkheid Landgoed Mariënwaerdt 

Circa 1 km voorbij molen, aan de kant van Mariënwaerdt is een ondiepe oever met 

grasstrook waar gepauzeerd kan worden. 

* Geldermalsen 

Vlakbij de verkeersbrug is aan kant van Geldermalsen een passantensteiger en een 

kanosteiger. 

Aan de noordoost kant van Geldermalsen is bij de stuw een overdraagplaats voor 

kano’s. Deze kan ook als rustplaats gebruikt worden. 
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* Buren 

Op de splitsing even voor de eerste stuw gaat de Korne linksaf richting Buren. Na 

enkele kilometers peddelen over de Korne komt men in Buren 

In het plaatsje is een kano in- en uitstapplaats. 

* Linge tussen de stuwen en tot het Amsterdam-Rijnkanaal 

Bij de stuwen zijn kano overdraagplaatsen. Deze kunnen gebruikt kunnen worden als 

pauzeplaats. Bij de stuw in de omgeving van Tiel is de camping Aan de Linge met een 

terras aan het water. Aan de noordkant van Tiel is bij de brug bij het café-restaurant 

een kanosteiger. In de omgeving van het Amsterdam-Rijnkanaal is een kano in- en 

uitstapplaats.  

 

Indicatie afstanden 

Langs de Linge staan een aantal kilometerbordjes. De meeste kano in- en 

uitstapplaatsen hebben een kilometeraanduiding. De kano in- en uitstapplaats bij de 
Lingesluis heeft de kilometeraanduiding 100 km. Gerekend vanaf de Lingesluis in de 

Lingehaven zijn de afstanden indicatief als volgt aan te geven: 
Lingesluis in Lingehaven  100,0 km  afstand vanaf/tot Lingehaven 

Veerpontje Arkel-Spijk     94,5 km  -  5,5 km 
Kedichem        92,0 km -  8,0 km 

Dagrecreatieterrein Galgenwaard  87,0 km -  13.0 km 
Verkeersbrug Leerdam    85,0 km - 15,0 km 

Asperen (keersluizen)    82,0 km -  18,0 km 
De Remketting     78,2 km  - 21,8 km 

Rhenoy (Lingeterras Rust Wat)  77,5 km - 22,5 km 
Blauwe Huisbrug Rumpt-Beesd  73,8 km - 26,2 km 

Mariënwaerdt     68,7 km  - 31,3 km      
Geldermalsen (verkeersbrug)  62,0 km - 38,0 km 

Stuw en verkeersbrug    60,2 km - 39,8 km 

Buren (via de Korne)      43,0 km 
Amsterdam-Rijnkanaal    44,8 km - 55,2 km 

 
 

Meer informatie 

Zie voor meer informatie voor kanotochten op de Linge de website 

–www.hnsi.nl-; campings en B&B’s langs de Linge, huur van kanomateriaal, 

aandachtspunten en tips voor kanotochten zoals extra aandacht voor traject 

Gorinchem-Arkel. Op de sub-webpagina zijn een aantal foto’s weergegeven, 

grotendeels genomen tijdens een tweetal meerdaagse kanotochten op de Linge. 

Voor gedetailleerde waterkaarten kunnen de ANWB waterkaarten gebruikt worden; 

Grote Rivieren Midden (K) en Grote Rivieren Oost (L). Op deze kaarten ontbreken 

echter een aantal specifieke gegevens voor kanoërs, zoals de in- en uitstapplaatsen. 

 

 

Disclaimer 

De informatie in dit bestand is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 

Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten verbonden worden. 

Het is belangrijk een tocht zelf goed voor te bereiden. 

 

 


