
 

Een wandeling door de boomgaarden van de Betuwe en een bezoek aan de 
Oranjestad Buren. 
 

Vanaf de parkeerplaats loop je de brug over en Buren in. Je loopt door de 
hoofdstraat van het dorpje (Peperstraat, Voorstraat en Buitenhuizenpoort) tot je 

aan de andere kant van Buren onder de stadspoort doorgaat. Je loopt door tot op 
de grote weg (de Dreef) en slaat dan linksaf. Als je het riviertje de Korne weer 
over bent maakt de weg een bocht naar links. Jij slaat dan rechtsaf de 

Erichemskade in. Je blijft deze weg over een afstand van zo'n 2 kilometer volgen 
tot je op een driesprong aankomt: hier sla je linksaf.  

Als je na 650 meter een boerderij voorbij bent gelopen sla je opnieuw linksaf, de 
Mierlingsestraat in. Na 500 meter sla je op de T-splitsing rechtsaf de Burensewal 
op. Deze weg buigt naar links af en leidt je langs een wijnboerderij, die je op 

gezette tijden kunt bezoeken. 
Je loopt door tot je niet meer verder kunt; op deze T-splitsing sla je rechts af. Na 

ruim 300 meter sla je links af (bij de paaltjes die de de wandelroutes markeren). 
Je loopt dan over een smal pad tussen de boomgaarden door. Dit is overigens 
het enige niet geasfalteerde stuk van deze wandelroute. Aan het einde van het 

pad sla je links af en loop je het plaatsje Erichem in. 
Na 200 meter sla je de straat rechtsaf in en loop je achterlangs de kerk het dorp 

weer uit. Blijf de weg volgen tot je op een T-splitsing komt, waar je linksaf gaat, 
de Opstalstraat in. Een stukje verder buigt deze straat naar rechts af; je  blijft de 
straat volgen tot je op een driesprong uitkomt. Je slaat hier ilnks af de Hoge 

Kornseweg op. Na 250 meter kom je uit bij de doorgaande verkeersweg (de 
Tielseweg), die je recht oversteekt. Je blijft de Hoge Kornseweg, die even 

verderop van naam verandert in Blatensedijk, volgen tot je vanzelf weer in Buren 
bij de rotonde met de parkeerplaats uitkomt. 
 

Uiteraard kun je verolgens het vestingstadje met zijn smalle straatjes verder 
verkennen. 
 



 


