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Route Paardenheerlijkheid. Adres: Dwarssteeg 3, 4153 RX Beesd, Landgoed Mariënwaerdt

Vanuit Culemborg: Provinciale weg (N833) richting Geldermalsen, na zendmast eerste weg rechts:
Oude Hoevenseweg. Volg over spoor de Dwarssteeg, na ca. 200 meter rechts Paardenheerlijkheid.
Vanaf A2 vanuit Utrecht: Afslag 14 Beesd, onderaan op de rotonde eerste afslag rechts naar
Parkweg, dan rechtsaf Katijdeweg (onder A2 door) en daarna eerste rechts (Banweg)*
Vanaf A2 Den Bosch: Afslag 14 Beesd, linksaf en direct eerste rechts (Banweg)*
*De Banweg gaat over in de Dwarssteeg. Let op: op dat punt eerst een klein stukje links de ‘Oude
Waag’ inslaan, en dan direct rechtsaf de Dwarssteeg in. Na ca. 1,5 kilometer is aan je linkerhand de
Paardenheerlijkheid.
Vanaf A15 vanuit Nijmegen & Rotterdam: Afslag 32 Tiel-West/Buren, volg dan de weg door Buren
en Asch. Net buiten Asch en het benzinestation aan de linkerhand, slaat u vóór de rotonde linksaf:
de Haardijk en vervolgens de Kruisweg. Volg deze tot u een provinciale weg (N833) kruist. Deze
oversteken: Oude Hoevenseweg. Die volgen, spoorweg oversteken en daarna rechtdoor: Dwarssteeg,
na ca. 200 meter rechts de Paardenheerlijkheid.
PARKEREN: doorrijden achter de stal naar parkeerplaats en graag melden bij wit ontvangstgebouw.
Openbaar vervoer: Station Culemborg; of Station Beesd (overstap Geldermalsen-Dordrecht met
Arriva); vanaf beide stations is het ca. 45 minuten wandelen of vanaf daar taxi of meerijden. Met
OV-fiets vanaf Culemborg: Vanaf OV-fietsverhuur voor station Culemborg rechtsaf Parallelweg Oost
in, over viaduct deze weg uitfietsen langs het spoor tot T-splitsing, rechtsaf over het spoor de
Zeedijk op, direct na het spoor linksaf de Trichtsekade. Die slingerweg volgen, gaat over in Nieuwe
Graafsteeg. Ter hoogte van volgende spoorwegovergang rechtsaf naar de Oude Hoevenseweg, die
volgen, gaat over in Dwarssteeg. De Paardenheerlijkheid ligt op nummer 3, aan de rechterkant, met
een zandpad er naar toe. Let op het bruine naambordje in de berm links van de weg.
De Paardenheerlijkheid is met borden aangegeven op het Landgoed Mariënwaerdt.

