GPS-fietsroute
Geldermalsen – Beesd – Asperen
(39 km)
= overzichtskaart - interessante punten =

1. Tricht
Het dorpje Tricht werd in 1967 getroffen door een tornado. Een derde van de bevolking raakte dakloos, een
woonwijk werd verwoest en er vielen 5 doden. Diverse oude pandjes hebben derhalve relatief jonge daken.
2. Heerlijkheid Mariënwaerdt
Mariënwaerdt betekent eiland (waard) van Maria. Mariënwaerdt was vroeger dan ook een stroomrug, die als een
eiland in het omringende, veelal overstroomde gebied van de Linge lag. Vanaf 1129 stond er een klooster op deze
stroomrug. In 1567 werd het definitief vernield, waarna in 1734 het huidige gebouw Mariënwaerdt werd gebouwd.
Passeert u in september deze Heerlijkheid, dan mag u appels plukken van de lange rijen appelbomen die langs de
Appeldijk staan of walnoten rapen onder de vele majestueuze walnotenbomen langs de Notendijk.
3. Voormalige bewaarschool/spaarbank
Deze voormalige spaarbank werd in 1862 gebouwd en is in 1887 tot bewaarschool verbouwd. Dit alles gebeurde
door het “Departement Beesd der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen”.
Rechts voor het gebouw staat een hoefstal uit begin 1800.
4. Rhenoy en Acquoy
Vreemde on-Nederlands aandoende namen. Dit is de vermoedelijk verklaring: de uitgang “oy” duidt op
laaggelegen drassig land (ooi). “Rhen” is afkomstig van Rijn en “Acqu “verwijst naar ene meneer Akko, die hier
ooit eigenaar van de grond zou zijn geweest.
Ackoy ligt aan een dode arm van de hier sterk meanderende Linge.

5. Fort Asperen
Het in 1845 gebouwde Fort Asperen maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door land onder water te
zetten kon men vroeger nog vijandige invasies tegenhouden. Maar vanaf 1940 maakte de progressie in
oorlogsvoering de linie overbodig.
Het fort is inmiddels gerestaureerd en heeft een horecafunctie gekregen.
6. Molen De Vlinder
In 1913 brandde de toenmalige wipkorenmolen af en werd stellingkorenmolen De Haas gebouwd. In 1931 was het
echter weer raak. Een brand verwoestte ook deze molen. Toen pas verrees de huidige stellingmolen De Vlinder, die
werd opgebouwd met materiaal van een gesloopte molen uit het nabijgelegen Heukelum.
In 2003 is er, om de zichtbaarheid en windvang te verbeteren, in de omgeving van de molen sterkt gesnoeid.

