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Om 10.00 uur verzamelen we bij een café in Tricht, 12 minuten lopen van station Geldermalsen. 
Parkeren kan aan de westkant (Deilse kant) van het station. 
Loop vanaf het station linksaf, er loopt een weggetje / fietspad langs de spoorlijn. Over de Lingebrug 
kom je in Tricht aan. In welk café we verzamelen, hoor je nog.  
Na  een koffie mèt vertrekken we voor een heel mooie en gevarieerde wandeling (2.10 voor de 
lunch, 1.30 na de lunch), die deels een NS wandelroute volgt. We zien boomgaarden, weilanden, een 
bosrand, vaarten, tichelgaten, een stadspark en meer boomgaarden. In Buren lunchen we bij De 
Hofhouding, op hun  fijne terras. 
We vervolgen de route door historisch Buren, stad van prins Willem van Oranje en gravin Anna van 
Buren. Via landweggetjes komen we in Erichem. Over een graspad (denk aan waterdichte schoenen) 
bereiken we Betuws Wijndomein, tussen de landerijen.   
 
Het wijndomein is echt top 
Betuws Wijndomein maakt erg goede wijnen, die moet je echt proeven! Diederik Beker en Arina van 
Leenen, de enthousiaste, jonge eigenaren, bewerken hier hun 7 hectare grote wijngaard met respect 
voor de natuur en veel oog voor kwaliteit. Geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. 
De wijngaard is aangeplant in 2004, de eerste oogst was in 2006. Diederik is een van de beste 
wijnmakers in Nederland. Dat bereikt hij vooral door een lage opbrengst per hectare. Hij werkt met 
hybride druivenrassen: druiven die speciaal gekweekt zijn voor ons koele, vochtige klimaat. Zo heeft 
Diederik de rode regent en cabernet cortis en de witte johanniter en solaris. Hiervan maakt hij 70% 
wit en 30% rood. Goede witte wijnen zijn in Nederland op meer plaatsen te vinden, maar goede rode 
wijnen maken is in ons klimaat moeilijk. Ik wil dan ook speciaal wijzen op de rode wijnen van Betuws 
Wijndomein. Diederik maakt ook goede mousserende wijnen, witte en rosé. 
Hij ontving twee gouden medailles bij de Wijnkeuring van de Lage Landen 2020 en werd uitgeroepen 
tot ‘Beste wijngaardenier’. Daarnaast namen Diederik en Arina van Leenen zeven zilveren en zeven 
bronzen medailles in ontvangst plus vier ereprijzen! 
 
We worden ontvangen door Arina of Diederik en krijgen een rondleiding in wijngaard en wijnmakerij, 
vaak gebeurt dit met een feestelijk glas bubbels in de hand. Aan picknicktafels in de wijngaard 
proeven we een uitgebreide serie fantastisch lekkere wijnen. Hierbij wordt een hapje geserveerd. 
Een taxibusje haalt ons op; rond 18.00 ben je weer terug bij station Geldermalsen 
 
 

                    


