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De Linge

•  tot 7 meter met maximale snelheid van 13 km/u > 12 jaar
•  met maximale snelheid boven 13 km/u > 16 jaar
•  met maximale snelheid boven 20 km/u > 18 jaar 
    én vaarbewijsplichtig.
Voor roeiboten, kano’s en andere ongemotoriseerde vaartuigen 
geldt geen minimum leeftijd.

Maximale snelheid en afmeting
Voor het varen op de Linge en het Kanaal van Steenenhoek geldt:
• Tussen Gorinchem en de brug bij Leerdam een maximum 
 snelheid van 9 km/uur. 
• Tussen de brug bij Leerdam en Geldermalsen en op de Korne  
 een maximum snelheid van 7,5 km/uur. 
 De maximum vaarsnelheden staan vermeld op borden.  
• Op de Linge vanaf de sluis Asperen bovenstrooms mag niet  
 gevaren worden tussen een half uur na zonsondergang en een  
 half uur voor zonsopkomst. Het varen op de Linge is altijd  
 voor eigen risico. 
• De maximale afmetingen voor een vaartuig op de Korne zijn 
 8 x 3 meter en de maximale diepgang is 80 cm.  
• Overnachten is toegestaan in alle jachthavens en aan de
 passantenplaatsen (2 x 24 uur) in Oosterwijk (De Galgen-  
 waard), Asperen, Buren en Arkel. 

Afmeren
Op de Linge geldt een algeheel afmeerverbod. De toegestane 
afmeerlocaties met de maximale ligduur zijn met borden 
aangegeven. 

Kanovaren
Langs de Linge zijn aanlegplaatsen, jachthavens, rondvaart-
bedrijven en kanobedrijven gevestigd. Op verschillende plaatsen 
kunnen kanovaarders de Linge op. Het traject tussen Tiel, 
Geldermalsen en Gorinchem is het meest landschappelijk. 
Ook de Korne, die Linge verbindt met het stadje Buren, 
is een aantrekkelijk traject om te kanovaren. 

Langs de Linge is door uit®waarde een netwerk van eenvoudige voor-
zieningen gemaakt voor de kanovaarder. Op een aantal plaatsen vindt 
u kleine steigertjes waar een kanotocht kan worden gestart. Bij de 
stuwen zijn overdraagplaatsen gemaakt. De kanovoorzieningen langs 
de Linge hebben een naam en een km-aanduiding (kijk op: 
www.uiterwaarde.nl en klik op routes/watersport/Linge).

Recreatie
Zin om een dag te genieten van het water en strand of de 
ligweide met voorzieningen? Breng dan een bezoek aan de 
recreatiegebieden De Beldert (Zoelen), Lingebos (Vuren) 
of het dagrecreatieterrein De Galgenwaard (Oosterwijk). 
Op De Galgenwaard is tevens een boothelling aanwezig en zijn 
er plaatsen waar met de camper langs de Linge kan worden 
overnacht. Is wandelen of fietsen meer iets voor u, maak dan 
bijvoorbeeld gebruik van het voetveer Heukelum-Galgenwaard. 
Het Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt is ook zeker een 
bezoekje waard (www.marienwaerdt.nl). Alle toeristische
informatie kunt u vinden op www.rivierenland.nl of www.lingeweb.nl

  Postbus 6139 • 4000 HC Tiel • T 0344 68 16 44 
  • www.uiterwaarde.nl
 
  Postbus 599 • 4000 AN Tiel • T 0344 64 90 90 
  • www.waterschaprivierenland.nl

 
                               Beheerseenheid De Waarden
  Veerstraat 16 • 4181 AG Waardenburg • T 0418 59 24 11  
  • www.staatsbosbeheer.nl
 
  Postbus 9090 • 6800 GX Arnhem • T 026 359 91 11 
  • www.gelderland.nl

Tekst:  uit®waarde, waterschap rivierenland en staatsbosbeheer
Vormgeving & lay-out:   Dynamic Design, Boven-Leeuwen
Fotografie:  uit®waarde, RBT Rivierenland
Drukwerk:   Hooftzaak Grafimedia, Boven-Leeuwen 

Deze folder is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten 
worden ontleend en wijzigingen blijven voorbehouden. Nadruk verboden.

   uit®waarde           waterschap       staatsbosbeheer        provincie
               rivierenland        gelderland



De Linge is zo’n 108 kilometer lang en stroomt van Doornenburg, 
door de Betuwe naar Gorinchem. Daar mondt de langste rivier 
van Nederland uit in de Merwede.  

Beschermde natuur
Een groot deel van de gebieden rond de Linge valt onder 
Natura 2000, het netwerk van beschermde natuur in Europa. 
De oevers van de Linge spelen een belangrijke rol als verbindings-
zone die trekkende dieren gebruiken om van het ene naar het an-
dere gebied te komen. Staatsbosbeheer heeft waar dat mogelijk 
is gebieden opengesteld voor het publiek.
Informatie over nabijgelegen natuurterreinen en wandel-
mogelijkheden kunt u vinden op: www.staatsbosbeheer.nl 

Immense tuin
Staatsbosbeheer beheert en onderhoudt de gevarieerde en 
waardevolle natuur in het Lingegebied. De rivier met haar 
dynamiek, voedende water en transportroute voor dieren en 
planten vervult heeft hierbij een belangrijke rol. 
Bijzonder zijn de uitgestrekte natte rietlanden in het 
benedenstroomse deel van de Linge. Hier broeden bijzondere 
vogelsoorten zoals de purperreiger.  
Van oost naar west stroomt de Linge door de immense Betuwse 
fruittuin. Kenmerkend zijn de karakteristieke lintdorpen, het 
Landgoed Mariënwaerdt, molen de Vlinder, het torenfort bij 
Asperen, het Geofort bij de Nieuwe Steeg, de ‘Glasstad’ Leerdam 
en de oude vestingstad Gorinchem. Nieuw is GeoFort, gelegen 
nabij Asperen, waar kinderen op speelse wijze kennismaken met 
de geheimen van de vleermuis in de Vleermuisspeurtuin (meer 
informatie via: www.geofort.nl)

Voldoende gezond water
In samenwerking met gemeenten, provincie, agrariërs, bedrijfs-
leven en Staatsbosbeheer zorgt Waterschap Rivierenland, zowel 
in droge als in natte periodes, voor voldoende water van gezonde 
kwaliteit in de Linge.
Bij Doornenburg laat Waterschap Rivierenland Rijnwater in de 
Linge. In haar stroomgebied voeden regen- en kwelwater de 
Linge. Met stuwen regelt het waterschap dat er water vanuit 
de Linge van en naar de sloten en kanalen in het rivierengebied 
stroomt en wordt afgevoerd. Ook onderhoudt en beheert het 
waterschap de oeverbeschoeiingen en bedient de sluizen. Boven-
dien baggert het waterschap de bodem en haalt zwerfvuil weg 
waar dat nodig is voor de bevaarbaarheid en de waterkwaliteit. 

Scheepvaart
In het rivierengebied zijn de Linge en Korne druk bevaren bin-
nenwateren. De beroepsvaart maakt gebruik van het bevaarbare 
benedenstroomse gedeelte van de Linge. De recreatievaart kan 
vanaf Buren de Korne tot aan Geldermalsen bevaren die daar 
uitmondt in de Linge. 
Bij Gorinchem splitst de Linge zich en gaat voor een deel verder 
als Kanaal van Steenenhoek tot aan Hardinxveld. Om het vaarver-
keer van beroepsvaart en recreanten op de Linge in goede banen 
te leiden houdt Waterschap Rivierenland toezicht en voert con-
troles uit. Daarvoor werkt het waterschap samen met gemeenten, 
politie en uit®waarde. 

Veilig en vlot
Het waterschap let er scherp op dat vooral in de drukke zomermaan-
den veilig en vlot gevaren kan worden op de Linge. Het waterschap 
doet echter ook een beroep op de watersporters om bij het zien van 
watervervuiling direct contact op te nemen met het waterschap. 
Of het nu gaat om een kadaver, dode vissen en watervogels, vaten 
of plantenafval, blauwalgen, een verdachte geur of vreemde kleur 
van het water doe er melding van en bel 0344 64 90 90. 
Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Vaarregels
Op de Linge gelden, evenals voor weggebruikers, regels waar 
bestuurders van vaartuigen zich aan moeten houden. 
De handhavers van Waterschap Rivierenland controleren op de 
naleving van de scheepvaartregels uit de Scheepvaartverkeers-
wetgeving, de milieuwetgeving en de bestuursbesluiten van het 
waterschap. 
Bij evenementen, onderhoudswerkzaamheden en ongevallen 
verlenen zij assistentie. De handhavers letten bovendien scherp op 
het illegaal lozen van afval(water), het veroorzaken van hinderlijke 
golfslag, afmeren op niet toegestane plaatsen, snelheidsover-
tredingen en het dumpen van afval. Zij kunnen de overtreder 
waarschuwen, een proces-verbaal geven of een last onder
dwangsom opleggen.
Een belangrijke gedragsregel is dat grote vaartuigen altijd voor-
rang hebben. Houd rekening met de dode hoek en de zuigkracht van 
vrachtschepen. Pontjes en zeilboten hebben voorrang op motor-
schepen en kano’s. Wie het meest wendbaar is, verleent voorrang.

Vaarbewijs
Het waterschap ziet ook toe op de minimum leeftijd waarop  een 
motorvaartuig zelfstandig gevaren mag worden. 
Datzelfde geldt voor het in bezit hebben van een Vaarbewijs. 
z.o.z.
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