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Wijk bij Duurstede
Langs uiterwaarden, kersenboomgaarden en kasteeltuinen

s

zie beschrijving

b Prinses Irenesluizen
Grote binnenvaartschepen maken dagelijks gebruik van de
sluizen om zo het Amsterdam-Rijnkanaal op te varen. Als u
even wacht, kunt u het schutten met eigen ogen zien.

De route is op meerdere punten eenvoudig in te korten
Praktisch
Startpunt: parkeerplaats steenfabriek Bosscherwaarden,
Lekdijk West 28, Wijk bij Duurstede
Fietsverhuur in Wijk bij Duurstede: Frankenweg 17,
tel. 06 - 51 68 28 05, internet: www.2wielerverhuur.nl
Hoe werken de knooppunten?
De route volgt het systeem van de fietsknooppunten. Via
genummerde bordjes fietst u van knooppunt naar knooppunt.
U begint met het volgen van de bordjes met nummer 15. Na
knooppunt 15 volgt u de bordjes naar knooppunt 14, en zo
verder.
Route
U rijdt vanaf de steenfabriek terug naar de dijk. Hier slaat u
rechtsaf en start u met het volgen van nummer 15.
De te volgen knooppunten zijn:

15 14 55 56 13 09 59 76 60 57 58 53
54 15
Bij knooppunt 14, 56 en 57 is de route gemakkelijk in te korten
(zie kaart).
Hieronder staat een omschrijving van de met letters op de
kaart aangegeven bijzonderheden:

a Steenfabriek
Steenfabriek De Bosscherwaarden is een beschermd
rijksmonument. Het Utrechts Landschap heeft de fabriek in
2008-2009 gerenoveerd en gerestaureerd. De monumentale
ringoven is toegankelijk gemaakt, waardoor u een indruk krijgt
hoe het bakken van stenen vroeger in zijn werk ging. Ook de
fabriekshal is gerenoveerd en er is een nieuwe ontvangstruimte
gebouwd (alleen open op afspraak). Het natuurgebied in de
uiterwaarden is niet toegankelijk. In de wintermaanden zijn
hier regelmatig grote groepen ganzen aanwezig, voornamelijk
kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen. Ook komen er
patrijzen voor.

c Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede heeft een rijk verleden. Romeinen, Vikingen
en bisschoppen hebben hun stempel gedrukt op het stadje. De
gerestaureerde kasteelruïne met zijn vierkante donjon uit 1270
laat nog iets van die rijkdom zien. Er zijn tal van monumenten,
zoals de Grote Kerk, molen Rijn & Lek en het oude stadhuis op
de Markt. VVV Wijk bij Duurstede, Markt 24,
www.vvv-wijkbijduurstede.nl.
d Kromme Rijn
De Kromme Rijn slingert van Wijk bij Duurstede naar Utrecht
over een afstand van ruim twintig kilometer door het
landschap. Ten noorden van de rivier ligt het kleinschalige
Langbroekerweteringgebied met landgoederen, kastelen,
grienden en essenhakhout. Ten zuiden van de rivier ligt een
landbouwgebied met veel fruitteelt. De Kromme Rijn krijgt
door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en kleine
natuurgebieden een steeds grotere betekenis voor de natuur.
Weidebeekjuffers, zwanenbloemen en ook de ijsvogel en
aalscholver laten zich steeds vaker zien.
e Kaasboerderij De Brienenshof
Verkoop van boter, kaas, eieren, streekproducten en
cadeauartikelen. Ossenwaard 13, www.debrienenshof.nl.
Op maandag en zondag gesloten.
f Boerderij De Bossewaard
Zorgboerderij en landwinkel met eigen biologisch vlees
(varken, rund en lam) en verse seizoensgroenten van eigen
land. Ossenwaard 9, www.bossewaard.nl. Op maandag,
dinsdag en zondag gesloten.
g Cothen
Cothen is een pittoresk dorp aan de oevers van de Kromme
Rijn. Een prima plek om de fiets even te parkeren en rond te
wandelen. Midden in het dorp staat de stellingkorenmolen Oog
in ’t Zeil. Deze molen is in beheer van Het Utrechts Landschap
en dagelijks open voor publiek, behalve op zondag. Vanaf de

www.utrechtslandschap.nl
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stelling van de molen heeft u een fraai uitzicht over het
vroegmiddeleeuws dorp. Het oude gedeelte met de Brink en
Dorpsstraat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De
Brink is beplant met een hoogstamboomgaard. Aan de Kromme
Rijn ligt de ridderhofstad Rhijnesteijn. Het roofridderslot is
omgeven door een parkbos (niet toegankelijk).

h Kersenboomgaard Vernooy
De familie Vernooy teelt kersen, appels, peren, pruimen,
pompoenen en aardappelen. In de sfeervolle winkel ‘Puur uit
de Streek’, zijn eigen producten en streekproducten te koop.
Groenewoudseweg 18, www.kersen.nu. Op maandag en zondag
gesloten.
i Vikinghof
Natuurgebied Vikinghof heeft een bijzondere geschiedenis:
het is een oud zwembadterrein. Het Utrechts Landschap heeft
de bassins, kleedhokjes en tegelpaden opgeruimd en het
natuurlijk reliëf is nu weer mooi te zien. Langs de Kromme
Rijn ligt een hoge oeverwal die overgaat in een oude geul. De
bassins in de geul hebben plaatsgemaakt voor een grote poel.
Vikinghof is niet groot, maar wel een afwisselend gebied. Het
ooievaarsnest dat in 2008 werd geplaatst, trok direct
een broedpaar aan.
j Landgoed Sandenburg
Kasteel Sandenburg wordt voor het eerst genoemd in 1303.
In 1792 kwam het kasteel in handen van de familie Van
Lynden. Zij lieten het oude kasteel slopen en bouwden het
huidige kasteel. In 1905 werd op dit landgoed de dichter Gerrit
Achterberg geboren. Zijn vader was koetsier bij graaf Van
Lynden van Sandenburg.
k Oude schuilkerk
Schuin tegenover De Leeuwenburg staat een kapelachtig
bouwsel dat Molenstein heet. Het is tot 1672 een schuilkerk
geweest voor de rooms-katholieken uit de omgeving. De
kapel kreeg vervolgens een functie als graanopslag en als
duiventoren. Het is nu particulier bewoond. Het landhuis
De Leeuwenburg is in de zeventiende eeuw gebouwd en wordt
particulier bewoond. Het omringende bos is open voor publiek.

l Kasteel Beverweerd
De oorsprong van kasteel Beverweerd ligt in de dertiende
eeuw. Vanaf 1563 is het kasteel ruim twee eeuwen in bezit
geweest van de Oranjes. In 1781 is het verkocht en in 1835
gemoderniseerd in neogotische stijl. De Kromme Rijn speelt
landschappelijk gezien een belangrijke rol in de omliggende
tuinen. Deze tuinen zijn open voor publiek.
m Werkhoven
Aan de Werkhovenseweg staat molen Rijn en Weert, een ronde
stenen korenmolen. De molen is op zaterdagen open voor
publiek en eigendom van Stichting Korenmolen Werkhoven.
De Kerk van Werkhoven is in de twaalfde en dertiende eeuw
gebouwd en vormt het middelpunt van het historische dorp.
n Watertoren
In de verre omtrek is deze vierkante watertoren zichtbaar.
De toren is gebouwd in 1937 en 43,3 meter hoog.
o Voormalig klooster
De zusters in de priorij Gods Werkhof zaten letterlijk achter
slot en grendel. Het is het laatste slotklooster- dat in Nederland
werd gebouwd (in 1959). Na het tweede Vaticaans Concilie in
1963 is het leven in cellen afgeschaft. Het gebouw is van grote
architectonische waarde vanwege de historie en de bouwstijl in
de trant van de Delftse School. Tegenwoordig is het in gebruik
als conferentiecentrum.
p Theetuin De Winkel
Theetuin De Winkel is gevestigd in een oude boerderij uit 1650.
Een heerlijke plek voor een kopje thee, diverse fruitsappen
of een scharrelei-uitsmijter. Nachtdijk 9, www.ttdewinkel.nl.
Dagelijks geopend van april tot en met oktober.
q Buitenwaard
Vanaf de Lekdijk hebt u een prachtig uitzicht over de
Buitenwaard en de rivier die steeds dichterbij komt. In de
winter zitten hier veel verschillende soorten ganzen en in
het voorjaar weidevogels. Ook is de kans groot dat u hier
een haas ziet.
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