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Let op met navigatiesystemen 

De ervaring leert dat er navigatiesystemen zijn die je niet op de juiste plek brengen. 
Sommige systemen pakken namelijk de Lingedijk in Acquoy in plaats van Geldermalsen. 
Mocht je dit gebeuren dan kan je deze routebeschrijving gebruiken of ons even bellen. 
 
 

Parkeren 

Het verzoek is om de auto te parkeren langs de dijk en via de onverharde weg naar 
achteren te lopen (aan de linkerkant is een boomgaard). Na circa 50 meter is aan de 
rechterkant het pand (hout met een smal raam) van Samtosha. Via de houten poort vind 
je de ingang. 
 
 

Route 

Komend vanuit Rotterdam richting Gorinchem/Nijmegen (A15) én komend vanuit 
Nijmegen richting Gorinchem/Rotterdam (A15): 

1.      Afslag Geldermalsen (afslagnr 30); richting Geldermalsen aanhouden  
2.      Bij de 4de rotonde rechtsaf (Tielerweg)  
3.      Na circa 300 meter linksaf de Lingedijk op rijden  
4.      Na circa 300 meter boomgaard aan je linkerhand is nummer 153 het eerste huis 

  aan de linker kant: 
5.      Svp de auto aan de dijk parkeren  
6.      Loop dan via de onverharde weg naar de ruimte van Samtosha, na circa 50 

  meter zie je het pand aan de rechterkant   
 

Komend vanuit Utrecht richting Den Bosch (A2) én komend vanuit Den Bosch richting 
Utrecht (A2): 

• Bij knooppunt Deil de A15 volgen richting Nijmegen. Zie verder vanaf nummer 1  
  

Indien er file staat op de A2 (komend vanuit Utrecht) kan je ook de afslag Culemborg 
nemen (op de A2): 

• Volg richting Geldermalsen  
• Als je Geldermalsen in rijdt, blijf dan de weg volgen waarop je rijdt (diverse 

bochten)  
• Bij de eerste rotonde ga je naar links, je rijdt dan de Tielerweg op  

Zie verder vanaf nummer 3 


