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De Cultuurmaand Lange Linschoten is mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Oudewater

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Met dank aan het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij.
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Gemeente Montfoort

Voorwoord
Met dank aan alle deelnemende organisaties
en bewoners is er een origineel en
gevarieerd streekeigen programma ontstaan,
dat voor iedereen iets in petto heeft. We
hopen dat u gaat genieten van de allereerste
Cultuurmaand Lange Linschoten gedurende
de gehele maand september. Wij adviseren
u de auto te laten staan en in plaats daarvan
de fiets of de benenwagen te nemen. Met de
wind in de haren wordt de Cultuurmaand
een echte Buitenbelevenis.

Het idee om Kunst & Cultuur & Buitenleven
hand in hand te laten gaan is ontstaan
tijdens een brainstormsessie met o.a. de
gemeenten Oudewater en Montfoort
en de stichting Landgoed Linschoten. De
omgeving rondom het lieflijke riviertje de
Lange Linschoten met haar vele authentieke
boerderijen en met het grootste historische
landgoed binnen de Randstad, ‘Landgoed
Linschoten’, leende zich hier uitstekend
voor. De buurten met de wuivende
knotwilgen, het water en de koeien in de
wei geven je het gevoel dat het hier rustig
leven is, bij de keukentafel aangekomen
blijkt dat het gebied bruist van de energie.
Na een eerste bijeenkomst met het lokale
verenigingsleven van Oudewater, Linschoten
en Montfoort en de Buurtvereniging
Snelrewaard werd al snel duidelijk dat er
meer dan genoeg ideeën en initiatieven
waren om een hele maand te vullen met
evenementen en activiteiten op het vlak
van Kunst & Cultuur & Buitenleven. Toen
ook de Boerderijenstichting Utrecht wilde
aanhaken met de verlichte boerderijenroute
Lange Linschoten was het programma
inclusief rode draad compleet.

Als u meer wilt weten over de
Cultuurmaand kijk dan op
www.cultuurmaand.nl of
www.struinenenvorsen.nl
Jan van der Werf
Voorzitter Struinen en Vorsen
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Activiteitenoverzicht

verhaal van de ontstaansgeschiedenis van
Snelrewaard en Linschoten vertellen.
Acht avonden in september worden
deze bijzondere boerderijen en andere
karakteristieke panden aangelicht met
uiteenlopende activiteiten op de boerderij.

Tijdens de Cultuurmaand is er
van alles te beleven en te doen.
De Cultuurmaand is ingedeeld
in themaweken waaronder alle
lokale evenementen en initiatieven
zijn ingedeeld. De Verlichte
Boerderijenroute is het verbindende
element.

Themaweken:
1 september:
Officiële opening voor genodigden
2 t/m 8 september:
Buurt & Familie & Vrienden
9 t/m 15 september:
Erfgoed & Landschap & Cultuur
16 t/m 22 september:
Proeven & Beleven & Genieten
23 t/m 30 september:
Kunst & Theater & Poëzie

Tijdens de verlichte boerderijenroute Lange Linschoten is er enkele
avonden een minitentoonstelling over uilen in de omgeving te zien.

Evenementen

Locatie: 75 boerderijen en karakteristieke
panden langs de Lange en Korte Linschoten
Informatie: Boerderijenstichting Utrecht,
Lyanne de Laat, tel: 06-3001 3037,
mail: info@verlichteboerderijen.nl,
www.verlichteboerderijen.nl
Bijzonder: De route is vooral fietsend,
lopend, varend en met de huifkar te ‘doen’.
Kosten: Routeboekje met activiteitenoverzicht 2,50 euro verkrijgbaar o.a. bij
de VVV’s in Oudewater, Woerden en
Montfoort, Welkoop in Haastrecht, diverse
boerderijwinkels en op de locaties die ’s
avonds open zijn voor bezoek.
Datum: donderdagavond 2, 9, 16, 23
september en vrijdagavond 3, 10, 17 en 24
september vanaf 19.00 tot 22.00.

A. V erlichte boerderijenroute
Lange Linschoten
Het riviertje de Lange Linschoten is omlijst
door een prachtige boerenbuurt met nog
veel authentieke boerderijen, die samen het

De boerderij van Tony en Kees van der Eijk was genomineerd
voor de Utrechtse Boerderij van het Jaar 2010.
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C. O
 pen Monumentendag Montfoort/
Linschoten
De activiteiten zijn afgestemd op het thema
‘de smaak van de 19e eeuw. Kom daarom
smullen van 19-eeuwse gerechten, die
leerlingen van het Wellant College speciaal
hebben bereid op de Adrianahoeve aan de
Haardijk 10 of kom kijken naar Toneelgroep
Graaf Jan die oude beroepen uit de 19e
eeuw ten tonele gaat brengen. Ook de
Serviezenboerderij ‘De Witte Swaen’,
Achthoven West 10, 3417 BW Montfoort
en het Emaille-kabinet Engherzandweg
8, Linschoten zullen die dag open zijn.
Daarnaast zullen er weer vele monumenten
in Linschoten of Montfoort opgesteld
worden.
Locatie: rondom Linschoten en Montfoort
Informatie: Stichting Open Monumentendag
Montfoort en Linschoten, Peter Versloot,
tel: 0348-474406, mail: paversloot@planet.nl,
www.openmonumentendag.nl
Datum: zaterdag 11 september van 10.0016.00 uur.

Landgoed Linschoten, meerdere malen geopend tijdens de
Cultuurmaand

Maak je eigen kunstbaal.

B. Open Monumentendag Oudewater
Tijdens de Open Monumentendag
in Oudewater zullen verschillende
monumenten opengesteld worden met als
thema ‘de smaak van de 19e eeuw’. Het
stadhuis waar ook kantklossers bezig zijn
en rondleidingen gegeven zullen worden
zal open zijn. Daarnaast kunt u genieten
van de Muziekgroep Oudewater, de toren
beklimmen of een grachtenrondvaart
maken.
Locatie: in en rondom Oudewater
Informatie: Culturele Raad Oudewater,
Alfred Blaauw, mail: alfred@benablaauw.nl,
www.cultuur-oudewater.nl,
www.openmonumentendag.nl
Datum: zaterdag 11 september van
10.00 -16.00.

D. Havenfestival Oudewater
Beleef het prachtige Oudhollandse stadje op
een muzikale manier vanaf het water.
Locatie: binnenstad van Oudewater
Informatie: Jeroen Hotze, tel: 06-20950086,
mail: jeroen@hotze-boten.nl,
www.hotze-boten.nl
Datum: zaterdag 18 september de gehele dag.
De IJsselzangers
uit Montfoort
verzorgen een
enthousiast
optreden tijdens
een verlichte
boerderijavond.
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F. Week van de Smaak
Tijdens de Week van de Smaak 2010
staat het thema ‘smaakfruit’ centraal.
Hieronder verstaan we de heerlijke op
smaak geselecteerde en geteelde aardbeien,
rijp geoogste appels, overheerlijke
biologische frambozen, de lekkerste kersen,
streekgebonden pruimen, oude (hoogstam)
fruitrassen en fruit uit zelfpluktuinen. Tijdens
de Cultuurmaand kunt u genieten van dit
fruit bij een aantal ondernemers 13, 16, en 25.
Informatie: www.weekvandesmaak.nl
Datum: zondag 19 t/m 26 september.

G. L inschotense Kunstroute,
kunst in huis en tuin

In deze hooiberg zal het politieke debat gaan
plaatsvinden op 20 september

E. Politiek debat
Hoe ziet de omgeving van de Lange
Linschoten er over 20 jaar uit? Toekomst
en dynamiek belicht vanuit verschillende
invalshoeken door bestuurders,
ondernemers, agrariërs en natuur-,
landschap- en waterbeheerders. Het
politieke debat wordt gehouden in een
landelijke ambiance.
Informatie: Stichting Struinen en Vorsen,
Anita van der Vliet, tel: 0182-379571,
mail: info@streekadvies.nl (ma, do en vrij),
www.struinenenvorsen.nl
Datum: maandagavond 20 september
(voor genodigden).

Kunst in de
breedste zin van
het woord.

Kom genieten van kunst in de breedste
zin van het woord: schilderijen, keramiek,
beeldhouwwerken, sieraden, textielkunst,
liedkunst, ruimtelijke objecten, fotografie,
poëzie en scholierenkunst.
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3. Eethuisje ´t Backertje

Locatie: startpunt en routebeschrijving
Koffiehuis ‘Het Wapen van Linschoten en
Snelrewaard’, Dorpstraat 34, 3461 CT
Linschoten. De deelnemende ateliers zijn
herkenbaar aan rode en witte banieren bij
de ingang.
Informatie: Jannie Maakenschijn,
tel: 0348-416833,
mail: linschotense.kunstroute@gmail.com,
www.linschotense-kunstroute.nl.
Datum: zaterdag 25 september van
11.00 - 17.00 en zondag 26 september van
12.00 - 17.00.

Locatie: Markt Oostzijde 14, 3421 AE
Oudewater
Informatie: Conny de Jong,
tel: 0348-565305, mail: info@backertje.nl,
www.backertje.nl
Datum: gehele maand september open van
di t/m vr vanaf 9.30 en za t/m zo vanaf 9.00.

Deelnemers

1. Mandenmakerij De Broedkorf

’t Backertje is gevestigd in een mooi historisch pand
‘het Arminiushuis’.

Alles over mandenmaken.
Locatie: Statenland 3, 3421 GZ Oudewater
Informatie: Joke en Fons Vermeij,
tel: 0348-562396, mail: info@broedkorf.nl,
www.broedkorf.nl
Datum: gehele maand september open
di t/m vr 9.00-17.30 en za 9.00-16.00,
groepen op afspraak.

4. Hotel Restaurant Abrona
In dit drie sterren hotel met restaurant,
kunt u heerlijk eten. Het beschikt over
een serre, een riant terras en twee
vergaderaccommodaties.
Locatie: Broeckerstraat 20, 3421 BL,
Oudewater
Informatie: tel: 0348-567466,
mail: hotel.abrona@abrona.nl,
www.hotelabrona.nl
Datum: gehele maand september open.

2. Tuinexpositie van Tamara Sille
Locatie: Tuin aan de Noord-IJsselkade 14b,
3421BD Oudewater,
Informatie: tel: 06-52642344,
mail: info@tamarasille.nl,
www.tamarasille.nl
Datum: zaterdag 18 september van
11.00 – 17.00.
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5. Verhalenmuseum De Heksenwaag

6. Touwmuseum ‘De Baanschuur’

Tover een spannend heksenverhaal om in
een oude schoenendoos en lever die in bij
Museum de Heksenwaag. De mooiste 3
kijkdozen verdienen een leuke prijs!
Locatie museum: Leeuweringerstraat 2,
3421 AC Oudewater
Postadres voor kijkdozen: Postbus 84, 3420
DB te Oudewater
Informatie: Heksenwaag, tel: 0348-563400,
mail: info@heksenwaag.nl,
www.heksenwaag.nl
Datum: t/m zondag 12 september inleveren
kijkdoos, woensdag 15 september
prijsuitreiking, museum is gehele maand
september open van di t/m zo van
11.00 -17.00 en op afspraak.

Wie op bezoek komt, kan hier het verhaal
van de spinnende geelbuiken zien, horen,
voelen en ruiken, leuk voor jong en oud.
Speciaal tijdens de Cultuurmaand mogen
bezoekers geheel gratis een eigen touwtje
draaien (1 touwtje per gezin).
Locatie: Reijersteeg 4, 3420 DA Oudewater
Informatie: tel: 0348-56 78 32,
mail: info@touwmuseum.nl,
www.touwmuseum.nl
Kosten: kinderen gratis tot 4 jaar, 1,50 euro
van 4 t/m 12 jaar, volwassenen 2,50 euro p.p.
Datum: zaterdag 4, 11,18, 25 september
van 11.00 – 17.00 en zondag 5, 12, 19, 26
september van 12.00 – 17.00.

7. Boottochten, verhuur
verschillende boten met schippers
en groepsarrangementen
Varen met diverse boten o.a. op de
Hollandsche IJssel en de Lange Linschoten
voor groepen vanaf 6 personen.
Locatie: Kromme Haven 5, Oudewater
Informatie: Jeroen Hotze,
tel: 06-20950086,
mail: jeroen@hotze-boten.nl,
www.hotze-boten.nl
Datum: gehele maand september op
afspraak.

Heksen & Oudewater horen bij elkaar

De Heksenwaag van heinde en ver kwamen heksen naar
Oudewater om zich te laten wegen
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8. DE Balentuin

9a. Zingen in de Natuur
Workshop (meerstemmige) zang, een uurtje
lekker zelf buiten zingen in ‘Theetuin de
Kwakel’ olv Monique van den Hoogen van
De ZangZaak.
Locatie: Theetuin De Kwakel, Noord
Linschoterzandweg 53, 3425 EL Snelrewaard
Informatie en reservering: vooraf opgeven
via www.dezangzaak.nl.
Kosten: 12,50 euro p.p. inclusief kopje koffie
of thee met zelfgemaakte taart vooraf.
Datum: zondag 19 september van
14.30 -16.30 (gaat alleen door bij mooi weer).

De balentuin, daar gaan kunst, cultuur, landbouw en beleving
hand in hand

Kinderen van de basisscholen gaan
hooibalen omtoveren in een fantasieboerderijdier of kunstobject. De
beschilderde balen worden tentoongesteld
in de Balentuin en worden tijdens de
Verlichte Boerderijavonden aangelicht.

9b. Workshop Kruidenwandeling
Workshop kruidenwandeling olv Petra
Wilbrink van Alma Terra. Petra vertelt over
de geneeskrachtige werking van de kruiden
en de mooie verhalen eromheen.
Met de opgedane kennis maak je, je eigen
kruidige lippenbalsem en stel jezelf een
kruidenthee samen.
Locatie: Theetuin De Kwakel, Noord
Linschoterzandweg 53, 3425 EL Snelrewaard
Informatie: vooraf opgeven via
theetuindekwakel@gmail.com.
Kosten: 25,00 euro p.p. inclusief kopje koffie
of thee met zelfgemaakte taart vooraf.
Aantal: min. 5 en max. 30 deelnemers
Datum: zondag 12 september van 14.00 tot
16.00 uur.

Op diverse plaatsen zal
er toneel te zien zijn
zoals Toneel op de deel
voor de winnende
klassen van de balentuin

Locatie: Noord Linschoterzandweg 57,
3425 EL Oudewater
Informatie: Boerderijenstichting Utrecht,
Lyanne de Laat, tel: 06-3001 3037,
mail: info@verlichteboerderijen.nl,
www.verlichteboerderijen.nl.
Datum: bezichtiging op de avonden van de
verlichte boerderijenroute: 2 (opening),
3, 9, 10, 16, 17, 23 en 24 september
(prijsbekendmaking).
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9c. Theetuin De Kwakel

Locatie: Noord-Linschoterzandweg 19,
3425 EK Snelrewaard
Informatie: tel: 0348-561826,
mail: devliethoeve@hetnet.nl
Datum: de gehele maand september open
van ma t/m vrij van 9.00 – 18.00, za van 9.00
-17.00 en zo 26 september van 9.00 – 17.00.

Theetuin de Kwakel, een rustoord net buiten Oudewater

11. V roeg en Laat uit de Veren
Wandeling (onder voorbehoud)

Op een uniek plekje, net buiten Oudewater,
kunt u genieten van een kopje thee of
koffie met een ruime keus aan zelfgebakken
taarten, lunch en high-tea mogelijkheden.
Locatie: Theetuin De Kwakel, Noord
Linschoterzandweg 53, 3425 EL Snelrewaard
Informatie: tel: 06-24924304,
theetuindekwakel@gmail.com,
www.theetuindekwakel.nl.
Datum: gehele maand september open op
wo, vrij, za en zo van 10.00 – 18.00.

Wandeling door het boerenland o.l.v.
streekgids met een heerlijk ontbijt/lunch
als beloning. Deze boerenlandkade is
speciaal voor de Cultuurmaand eenmalig
opengesteld. De lengte van de wandeling is
ongeveer 5 km.

10. Kaasboerderij De Vliethoeve
Zelfgemaakte boerenkaas en een groot
assortiment aan kruidenkaasjes zoals
brandnetel, pizza en tuinkruiden.
Lekker wandelen tijdens de Vroeg of Laat uit de Veren
wandeling met ontbijt of lunch.

Locatie en reservering: Familie Vergeer,
Noord Linschoterzandweg 8, 3425 EK
Snelrewaard, tel: 0348-561440,
mail: verge305@planet.nl
Kosten: 15,- euro p.p. inclusief consumpties,
ontbijt of lunch
Aantal: min. 12 deelnemers
Datum: zaterdag 18 september van
7.00 – 10.15 en van 10.30 – 13.45.

Hier wordt de boerenkaas nog met zorg en liefde gemaakt

10

14. O
 p bezoek bij boerderij
Van Winden

Dichteres Maartje van den Bosch geeft op 10 september een
workshop ‘Stoeien met taal’

12. W
 orkshop ‘Stoeien met taal’
Creatief schrijven / poëzie o.l.v. Maartje van
den Bosch en expositie ‘dierenpastels’ en
keramiek van Astrid van der Pijl.
Locatie: Tineke Okkerman, NoordLinschoterzandweg 7, 3425 EK Snelrewaard
Reservering: m.b.vandenbosch@hetnet.nl
Kosten: 7,50 euro p.p. inclusief consumpties
Aantal: max. 10 deelnemers
Datum: vrijdag 10 september 1e workshop
van 10.00 – 12.00 en 2de workshop van
13.30 – 15.30.

Buitenpret op de boerderij

Rondleidingen, boerenlunch met
streekproducten, polderwandeling, verhuur
vergaderruimte.
Locatie: Zuid-Linschoterzandweg 30,
3425 EM Snelrewaard
Informatie: Ben en Ria van Winden,
tel: 0348-564036, mail:
boerderijvanwinden@hetnet.nl
Datum: gehele maand september op
afspraak.

13. Atelier-café De Nootenhof
Kunst-kijken onder het genot van koffie,
thee of een (fris)drankje met huisgemaakte
taart. Op de achtergrond: jazz en klassiek.
Verkoop van producten van de boomgaard.
Gelegenheid zelf fruit te plukken en noten
te rapen.
Locatie: Zuid-Linschoterzandweg 34,
4324 EM Snelrewaard
Informatie: Gert Jan Meijer (artiestennaam:
G.J.M. van Snelrewaard), tel: 0348-563148/
06-29098213, mail: gjm34@planet.nl.
Datum: gehele maand september alle
donderdag- en vrijdagavonden van 20.00
tot 22.30, alle zaterdagen en zondag 26
september van 11.00 – 17.00 en verder op
afspraak.

15. N atuurcamping en B&B
‘De Boerderij’
Naast overnachten kunt u hier fierljeppen
en een kano- en/of (water)fiets huren.
Locatie: Zuid-Linschoterzandweg 15,
3425 EM Snelrewaard
Informatie: Wim Verweij, tel: 0348-412115 of
0348-421199, mail: de.boerderij@zonnet.nl,
www.natuurcampingdeboerderij.nl
Datum: gehele maand september op
afspraak.
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16. E xpositie regionale kunstenares
Tamara Sille

Huize Linschoten aangelicht.

18. Landgoed Linschoten Historisch
Bezoek tijdens de Cultuurmaand Landgoed
Linschoten, het grootste historische
landgoed binnen de Randstad.
Informatie: www.landgoedlinschoten.nl,
www.huistelinschoten.nl
Locatie: Noord Linschoterdijk 21,
3461 AC Linschoten.

Tamara Sille
exposeert maar
liefst op twee
plaatsen tijdens
de Cultuurmaand

Speciaal tijdens de Cultuurmaand zal Tamara
Sille met haar schilderijen exposeren op de
authentieke deel van Hoeve Vlietenburgh.
Naast haar eigen schilderkunst zal er
ook kunst te zien zijn van Corneille, Ton
Schulten, Fon Klement, Ronald Boonacker
en sculpturen van Jacqueline Shäfer uit de
online galerie & kunstuitleen die Tamara
Sille beheert. Ook kunt u genieten van een
heerlijk glaasje verse appelsap uit de eigen
boomgaard op het boerenterras.
Locatie: familie Diederik,
Noord-Linschoterzandweg 1,
3425 EK Snelrewaard
Informatie: Tamara Sille, tel: 06-52642344,
mail: info@tamarasille.nl, www.tamarasille.nl
Datum: zaterdag 11 september 11.00 – 17.00.

18A. Landgoed Linschoten Natuur
Maak een natuurwandeling over het
landgoed o.l.v. gids Yvonne Postma.

Natuurwandeling op Landgoed Linschoten op 11 september

Datum: 11 september van 13.00 – 15.00.
Of
Ga mee op vleermuizenexcursie.
Datum: vrijdag 24 september van
19.00 - 21.00.
Informatie en reservering: via VVV
Montfoort, tel: 0348-474552,
mail: info@vvvmontfoort.nl,
www.vvvmontfoort.nl

17. Toneelgroep Graaf Jan
Spontaan toneel op locatie
Locatie: U kunt ze langs de Lange
Linschoten overal tegenkomen.
Informatie: Grace den Houdijker, tel: 0348472802, mail: grace203@hotmail.com
Datum: zondag 26 september.
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20. Adrianahoeve
Tijdens de Open Monumentendag
Montfoort/Linschoten (OMD) is onze
biologische boerderij open en worden
er diverse activiteiten op onze boerderij
georganiseerd in samenwerking met
leerlingen van het Wellant College
uit Montfoort. Daarnaast is onze
boerderijwinkel elke zaterdag geopend.

Landgoed Linschoten is open tijdens de Linschotense
Kunstroute op 25 en 26 september

18B. Landgoed Linschoten Kunst
Bezoek het landgoed tijdens de
Linschotense Kunstroute met exposities
en poëzie in het koetshuis van Huize
Linschoten.
Informatie: www.linschotense-kunstroute.nl.
Datum: zaterdag 25 van 11.00 – 17.00 en
zondag 26 september van 12.00 – 17.00.

Op 11 september staat de biologische boerderij de Adrianahoeve in het teken van de smaak van de 19e eeuw

19. Theetuin de Schapenlaan
Voor een lekker kopje koffie of thee met
zelfgemaakte taart in een cultuurhistorische
omgeving.
Locatie: Schapenlaan 1, 3461 AB Linschoten,
Informatie: Anita Padding,
tel: 0348-414034,
mail: anita.padding@hotmail.com
Datum: zaterdag 4, 11, 18, 25 september en
zondag 5, 12, 19, 26 september de gehele
dag (bij mooi weer)

Locatie: Haardijk 10, 3461 AB Linschoten
Informatie: Dirk en Ina Kool,
tel: 0348-410051, mail: d_kool@hetnet.nl,
www.adriana-hoeve.nl
Datum: zaterdag 11 september van
10.00 – 16.00 (OMD) en zaterdag 4, 11, 18
en 25 september (boerderijwinkel)

21. B
 ed & Breakfast
‘De Lage Polder’
Sfeervol appartement met ruimte voor 4
personen op één van de landerijen binnen
Landgoed Linschoten.
Locatie: Korte Linschoten w.z. 35, 3461 EC
Linschoten
Informatie: Mieke van der Horst,
tel: 0348-422318, mail: info@delagepolder.nl,
www.delagepolder.nl
Datum: gehele maand september op afspraak

Het is heerlijk
vertoeven in Theetuin
de Schapenlaan met
een kopje koffie of
thee en zelfgemaakte
taart, zaterdag en
zondag open
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24. Polsstokbond Holland,
vereniging Linschoten
Beleef het posstokverspringen in het
Groene Hart! Wilt u eens kijken bij een
wedstrijd, kijk dan op de website.
Locatie: Oostwijk (tussen nr 22 en 23),
Linschoten.
Informatie: www.pbholland.com
Datum: zie website www.pbholland.com

“Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard is het startpunt van
de Linschotense Kunstroute.Vanaf hier kan ook gevaren worden’.

22. K
 offiehuis Het Wapen van
Linschoten en Snelrewaard
In het hart van het dorp Linschoten een
ouderwets café met een gezellig terras aan
de rivier De Lange Linschoten.
Locatie: Dorpstraat 34, 3461 CT
Linschoten.
Informatie: tel: 0348-412912,
mail: cafe-slijterij.vaneijk@hetnet.nl,
www.hetwapenvanlinschoten.nl
Datum: gehele maand september vanaf
9.00 tot 24.00, di en zo gesloten.

25. Vlooswijk Fruit
Verkoop van volledig groente- en fruitpakket, veelal zelf geteeld, ook kunt u lekker
uitblazen op het terras en genieten van een
vers glaasje sap.
Locatie: M.A. Reinaldaweg 66, 3461 AL
Linschoten.
Informatie: Ad Vlooswijk, tel: 0348-471600,
mail: advlooswijk@hetnet.nl
Datum: gehele maand september van
ma t/m vr 7.30-18.00 en za 9.00-17.00.

23. S
 peciale theatervoorstelling
‘TOEVAL BESTAAT NIET’
Een verhalende voorstelling van Henk
Kalfsterman met eigen teksten en van
Bertus Aafjes en Simon Carmiggelt met
ondermeer aandacht voor de Cultuurmaand
Lange Linschoten.
Locatie: Dorpstraat 31-33, 3461 CP
Linschoten.
Informatie en reservering: Theater
‘De Wildeman’, Henk Kalfsterman,
tel: 0348-414885,
mail: info@theaterdewildeman.nl,
www.theaterdewildeman.nl
Kosten: 20,- euro p.p.
Datum: zaterdag 25 september, vanaf 19.30
staan koffie en thee klaar, om 20.00 begint
de voorstelling.

26. Montfoorts Kunstenaars
Collectief
Open atelier met thema ‘Groene Hart in
beweging’
Locatie: Montfoorts Kunstenaars
Collectief, Bovenkerkweg 74d,
3417 TA Montfoort
Informatie: mail: hansbulder@hotmail.com,
www.montfoortskunstenaarscollectief.nl
Datum: zaterdag 25 en zondag 26
september van 11.00 - 17.00 uur.

14

Groene Hart Catering (op Locatie)

Vervoer per huifkar

GHC verzorgt de catering voor de
officiële opening van de Cultuurmaand
en de Verlichte Boerderijenroute Lange
Linschoten op 1 september.
Informatie: Marianne Humme,
tel: 06-15104078,
mail: info@groenehartcatering.nl,
www.groenehartcatering.nl
Datum: op afspraak

Roel Ansink gaat tijdens de verlichte
boerderijenroute Lange Linschoten met
trekker en huifkar rijden. Eind augustus staat
op de website www.verlichteboerderijen.nl
hoe u hiervoor kunt reserveren.

Parkeren
Oudewater: Waardsedijk (bij het
stadskantoor)
Linschoten: parkeerplaats M.A.
Reinaldaweg / N 204 nabij Huis te
Linschoten, carpoolplaats vanaf afrit A12 nr.
14 richting Linschoten, rechts
Woerden: carpoolplaats nabij BP
benzinestation, einde afrit A12 nr. 14 naar
Woerden, rechts
Montfoort: Provinciale weg (bij
stadskantoor annex bibliotheek)

VVV Oudewater
Leeuweringerstraat 10, Oudewater,
tel: 0348-564636, mail: info@vvvoudewater.nl,
www.vvvoudewater.nl

VVV Montfoort
Keizerstraat 29, Montfoort,
tel: 0348-474552, mail: info@vvvmontfoort.nl,
www.vvvmontfoort.nl

VVV folderservicepunt Linschoten
Koffiehuis Het Wapen van Linschoten en
Snelrewaard, Dorpstraat 34, Linschoten,
tel: 0348-412912

Vervoer
Fietsverhuur
OV-fiets Woerden
Stationsplein-Noord 10 (NS-station
Woerden), Woerden, tel: 0348-422433
(ma t/m vrij tot 17.00),
tel: 0348-421166 (za en zo en na 17.00),
mail: woerden@fietspunt.nl,
www.fietspunt.nl
Open dagelijks, 24 uur per dag
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Programmering Cultuurmaand september 2010
Themaweek
nr

Buurt & Familie & Vrienden
woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Datum

1

2

3

4

A

Verlichte Boerderijenroute

Officiele opening

Publieke opening

19.00 - 22.00

19.00 - 22.00

19.00 - 22.00

B

Open Monumentendag Oudewater

C

Open Monumentendag

x

9.00 -17.30

9.00 -17.30

9.00 -17.30

9.00 -16.00

9.30 >

9.30 >

9.30 >

9.00 >

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

12.00 - 17.00

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

9.00 - 17.00

20.00 - 22.30

20.00 - 22.30

11.00 - 17.00

Dag

DL

Montfoort / Linschoten
D

Havenfestival

E

Politiek debat

F

Week van de Smaak

G

Linschotense Kunstroute

1

Mandenmakerij De Broedkorf

2

Sillekunst tuin

3

Eethuisje ‘t Backertje

x

4

Hotel Restaurant Abrona

x

5

Heksenwaag

x

6

Touwmuseum De Baanschuur

x actie

7

Jeroen Hotze Botenverhuur

x

8

De Balentuin

x

9

Theetuin De Kwakel (Tt)

x

10.00 - 18.00

10

Kaasboerderij De Vliethoeve

x

9.00 - 18.00

11

Vroeg en laat uit de veren

opening

wandeling
12

Workshop ‘Stoeien met taal’

13

Atelier-cafe De Nootenhof

14

Boerderij van Winden

Op afspraak

15

Natuurcamping en B&B

Op afspraak

‘De boerderij’
16

Expositie Sille op Hoeve
Vlietenburgh

17

Toneelgroep Graaf Jan

18

Landgoed Linschoten

19

Theetuin Schapenlaan

x

10.00 - 17.00

20

Adrianahoeve (boerderijwinkel)

x

10.00 - 16.00

21

B&B De Lage Polder

Op afspraak

22

Koffiehuis Het Wapen van

x

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

7.30 -18.00

7.30 -18.00

7.30 -18.00

9.00 -17.00

Linschoten en Snelrewaard
23

Theater voorstelling

x

‘Toeval bestaat niet’
24

Polsstokbond Holland

x

25

Vlooswijk Fruit

x

26

Montfoorts Kunstcollectief
Groene Hart Catering

Op afspraak

19.00 - 22.00

Voor actuele tijden zie cultuurmaand.nl

18

Erfgoed & Landschap & Cultuur
zondag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

woensdag

5

9

10

11

12

15

19.00 - 22.00

19.00 - 22.00

10.00 -16.00
10.00 -16.00

9.00 -17.30

9.00 -17.30

9.00 -16.00

9.00 >

9.30 >

9.30 >

9.00 >

9.00 >

9.30 >

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

Inleveren kijkdoos

Prijsuitreiking

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

Kruiden:

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

11.00 - 17.00

12.00 - 17.00

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

14.00 - 16.00
Tt: 10.00 - 18.00
9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

9.00 - 17.00

9.00 - 18.00

10.00 - 12.00 en
13.30 - 15.30
20.00 - 22.30

20.00 - 22.30

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

Natuur: 13.00 - 15.00
10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

Zangkoor Sterk Spul

10.00 - 17.00

Open Monumentendag:
10-16 en winkel open

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

7.30 -18.00

7.30 -18.00

9.00 -17.00

7.30 -18.00

DL = doorlopend
Let op: sommige bewoners doen ook mee aan de verlichte boerderijenroute (VBR), de activiteiten die georganiseerd worden tijdens de VBR zijn niet in dit schema
opgenomen. De activiteiten van de VBR zijn te vinden in een speciaal daarvoor samengesteld routeboekje www.verlichteboerderijen.nl.
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Programmering Cultuurmaand september 2010
Themaweek
Dag

Proeven & Beleven & Genieten
donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Datum

16

17

18

19

A

Verlichte Boerderijenroute

19.00 - 22.00

19.00 - 22.00

B

Open Monumentendag Oudewater

C

Open Monumentendag

nr

DL

Montfoort / Linschoten
D

Havenfestival

E

Politiek debat

F

Week van de Smaak

G

Linschotense Kunstroute

1

Mandenmakerij De Broedkorf

2

Sillekunst tuin

3

10.00 -22.00

gehele dag

x

9.00 -17.30

9.00 -17.30

Eethuisje ‘t Backertje

x

9.30 >

9.30 >

9.00 >

9.00 >

4

Hotel Restaurant Abrona

x

5

Heksenwaag

x

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

6

Touwmuseum ‘De Baanschuur’

x actie

11.00 - 17.00

12.00 - 17.00

7

Jeroen Hotze Botenverhuur

x

8

De Balentuin

x

9

Theetuin De Kwakel (Tt)

x

10.00 - 18.00

Zingen: 14.30 - 16.30

9.00 -16.00
Expositie: 11.00-17.00

10.00 - 18.00

Tt: 10.00 - 18.00

x

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

9.00 - 17.00

10

Kaasboerderij De Vliethoeve

11

Vroeg en laat uit de veren

7.00 - 10.15 en

wandeling

10.30 - 13.45

12

Workshop ‘Stoeien met taal’

13

Atelier-cafe De Nootenhof

14

Boerderij van Winden

Op afspraak

15

Natuurcamping en B&B

Op afspraak

20.00 - 22.30

20.00 - 22.30

11.00 - 17.00

‘De boerderij’
16

11.00 - 17.00

Expositie Sille op Hoeve
Vlietenburgh

17

Toneelgroep Graaf Jan

18

Landgoed Linschoten

19

Theetuin Schapenlaan

x

10.00 - 17.00

20

Adrianahoeve (boerderijwinkel)

x

10.00 - 16.00

21

B&B De Lage Polder

Op afspraak

22

Koffiehuis Het Wapen van

x

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

7.30 -18.00

7.30 -18.00

9.00 -17.00

Linschoten en Snelrewaard
23

Theater voorstelling

x

‘Toeval bestaat niet’
24

Polsstokbond Holland

x

25

Vlooswijk Fruit

x

26

Montfoorts Kunstcollectief
Groene Hart Catering

Op afspraak

Voor actuele tijden zie cultuurmaand.nl

20

10.00 - 17.00

Kunst & Theater & Poëzie
maandag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

donderdag

20

23

24

25

26

27

30

19.00 -22.00

19.00 -22.00

gehele dag

gehele dag

Lezing tegels

19.30 -22.00
gehele dag

gehele dag

gehele dag

11.00 -17.00

12.00 -17.00

9.00 -17.30

9.00 -17.30

9.00 -16.00

9.30 >

9.30 >

9.00 >

9.00 >

9.30 >

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

12.00 - 17.00

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

9.00 - 18.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00 11.00 - 17.00

9.00 -17.30

o.a.Toneel op de deel

Prijsbekendmaking

9.00 - 18.00

9.00 - 18.00

20.00 - 22.30 20.00 - 22.30

Lezing tegels

Toneel
Vleermuizen:

Kunst:

Kunst:

19.00 - 21.00

11.00 - 17.00

12.00 - 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 16.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

9.00 - 24.00

12.00 - 17.00

De Kaapstanders
19.30 - 22.30

7.30 -18.00

7.30 -18.00

7.30 -18.00

7.30 -18.00

9.00 -17.00
11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

DL = doorlopend
Let op: sommige bewoners doen ook mee aan de verlichte boerderijenroute (VBR), de activiteiten die georganiseerd worden tijdens de VBR zijn niet in dit schema
opgenomen. De activiteiten van de VBR zijn te vinden in een speciaal daarvoor samengesteld routeboekje www.verlichteboerderijen.nl.
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Verlichte boerderijenroute
Lange Linschoten
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 en 24 september
tussen 19.00 en 22.00 uur
bijzondere mix van boerenbedrijvigheid,
proeverijen, cultuurhistorie, kunst,
natuurbeheer en plattelandsbeleving
rondom de Lange en Korte Linschoten.
Bewoners en organisaties zijn de
ambassadeurs van de regio. Zij zetten
belangeloos hun deuren open voor publiek.

Aanleiding

Activiteiten en tijden
Elke donderdagavond is op steeds een
wisselende locatie een muzikale avond.
Er staan optredens gepland van Linfano,
de shantykoren De IJsselzangers en De
Kaapstander, van het koor Sterk Spul en het
Mannenkoor Zanglust.

De Cultuurmaand Lange Linschoten en
de 20e editie van de verkiezing Boerderij
van het Jaar in de provincie Utrecht zijn
redenen voor de Boerderijenstichting
Utrecht om op de verlichte
boerderijenroute Lange Linschoten te
organiseren. Deze zevende route in het
Groene Hart is het verbindende element in
de Cultuurmaand. Initiatiefnemer daarvan
is Struinen en Vorsen. Zij werkt met de
Boerderijenstichting Utrecht en tal van
locale organisaties in Montfoort, Linschoten
en Oudewater samen om een maand lang
dit prachtige agrarische cultuurlandschap in
het zonnetje te zetten.

Mannenkoor Zanglust.

Verschillende boerenbedrijven zetten hun
deuren open en organiseren activiteiten
uiteenlopend van het fietsen door de
ligboxenstal, een schemerwandeling, een
minivoorstelling over uilen, exposities van
kunstenaars, een borduuratelier, proeven
van biologische sappen en boerenkaas en
honing. Op verschillende adressen zijn
vroegere elementen van een boerderij
bewaard gebleven en tijdens de route te
bekijken: het waterfornuis, de poepdoos,
een boenhoek en pekelbakken in de kelder.

Doel
Met een verlichte boerderijenroute kijken
liefhebbers van het agrarisch erfgoed
op een andere manier naar boerderijen
dan normaal gesproken overdag gebeurt.
Daarnaast hebben bezoekers een unieke
mogelijkheid kennis te maken met de

22

VVV’s Oudewater, Montfoort en Woerden,
Welkoop in Haastrecht en op de adressen
die ´s avonds open zijn voor publiek. Op
www.verlichteboerderijen.nl is vanaf eind
augustus ook een activiteitenoverzicht te
vinden.

De activiteiten op de boerderijen zijn van
19.00 tot 22.00. Wanneer de schemer
invalt, zo tussen 20.00 en 20.30 uur, worden
de deelnemende boerderijen en andere
karakteristieke panden aangelicht.

Balenkunst in de wei
Balenkunst in de Wei: van hooibaal tot
kunstobject. Op een boerenerf toveren
schoolkinderen uit Oudewater een hooibaal
om tot een fantasie-boerderijdier of
schilderen ze iets wat met de boerderij
te maken heeft. De beschilderde balen
worden tentoongesteld en aangelicht in
een zogeheten Balentuin aan de Noord
Linschoterzandweg 57. De groepen die
de mooiste balen maken, mogen naar
‘Hoe word ik boer?’ of krijgen een
ontdekkingstocht over het boerenbedrijf.

Vervoersmiddelen
De verlichte boerderijenroute gaat
over smalle wegen. Daarom én vanwege
ervaringen bij eerdere routes wordt
bezoekers geadviseerd deze verlichte
boerderijenroute vooral op de fiets te
doen. Op het kaartje dat hoort bij het
routeboekje staan de parkeermogelijkheden
vermeld. Fietsverhuur is mogelijk vanaf het
NS station Woerden. De organisatie biedt
de bezoekers de mogelijkheid om varend te
genieten van de verlichte boerderijenroute.
De reserveringsmogelijkheden worden eind
augustus vermeld op
www.verlichteboerderijen.nl. Er wordt
daarbij gewerkt onder het motto: wie
het eerst komt (=betaalt), wie het eerst
maalt. Recreatievaart is op de avonden
van de verlichte boerderijenroute Lange
Linschoten niet toegestaan. Informatie:
Boerderijenstichting Utrecht, Lyanne de Laat,
tel: 06-3001 3037,
mail: info@verlichteboerderijen.nl,
www.verlichteboerderijen.nl

Routeboekje
Bij de verlichte boerderijenroute Lange
Linschoten verschijnt een routeboekje met
inlegvel. In het boekje worden de aangelichte
boerderijen en overige karakteristieke
panden op de route beschreven. Op
het inlegvel staat de routekaart en het
volledige activiteitenprogramma vermeld.
Dit setje is voor 2,50 euro te koop bij de

23

Wandelroute
De 8 van Linschoten

Openbaar vervoer (richting Montfoort)
• NS Station Woerden, buslijn Connexxion
104 (richting Nieuwegein) halte Van
Rietlaan, Linschoten en starten bij 12/13
van de route.
Auto:
• Komende via A12 afslag Woerden (14)
einde afrit LA richting Linschoten/
Montfoort. Na ±1 ½ km RA (Noord
Linschoterdijk), onmiddellijk links is
de parkeerplaats met routepuntinfo
Linschoten.
Mindervaliden:
• De route is bijna geheel verhard over
rustige, maar soms smalle wegen en dus
mogelijk met scootmobiel.
Honden:
• Mits aangelijnd toegestaan.
Horeca:
• Koffiehuis Het Wapen van Linschoten en
Snelrewaard, Linschoten. 22
Musea/bezienswaardigheden:
• L andgoed Linschoten, rondleidingen met
gids mogelijk. 18

7-9 km (1½-2 uur) 5% onverhard
Deze route is afkomstig uit het routeboekje
Tureluren en Flierefluiten in het Groene Hart,
deel 2: De Utrechtse Waarden.

Thema: Het Landgoed Linschoten
Kasteelpark, bossen, grienden, boerenerven
en omringend cultuurlandschap vormen
tezamen het Landgoed Linschoten, een der
grootste landgoederen in het Groene Hart.
De wandeling heeft de vorm van een 8 rond
en door het Landgoed. Kasteel Lindescote
was in 1428 al een ruïne na de Hoekse en
Kabeljauwse twisten, maar stond nog steeds
te boek als ridderhofstad. In 1640 laat
Johan Strick een luxe buitenhuis bouwen
op die plaats als kroon op een geslaagde
politieke loopbaan. Aan de oude ruïne
was een adellijke titel verbonden en dus
stemrecht bij de Staten. Het nieuwe huis
krijgt dan ook de allure van een kasteel en
zou drie generaties in de familie blijven. In
1891 wordt het voor ƒ 499.400,- verkocht
aan sigarenhandelaar Gerlachus Ribbius
Peletier. Ook deze familie sterft uit en de
laatste Peletier laat het landgoed in 1969 na
aan de huidige eigenaar: Stichting Landgoed
Linschoten.
1

2

3

4

Overige activiteiten en voorzieningen
(Struinadressen):
Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats (Routepunt
Linschoten) (bankje) LA Noord
Linschoterdijk.
2. Vóór de brug RA Noord Linschoterdijk.
Rechts ligt de boerderij Virtus
Vincit (Deugd Overwint). Dit is de
wapenspreuk onder het familiewapen
van de familie Strick van Linschoten. 1
3. RA Schapenlaan.
Het huisje rechts, waar nu Theetuin
De Schapenlaan (bij mooi weer za+zo
geopend) is gevestigd, werd gebouwd

5

verwijzen naar streekverhalen.
RA=Rechtsaf, LA=Linksaf, RD= Rechtdoor
Startpunt:
•P
 arkeerplaats routepunt Linschoten
nabij het kruispunt N204 (Woerden Linschoten) Noord Linschoterdijk (vlakbij
het dorp Linschoten).
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De Haardijk dankt zijn naam aan het
Het huisje met beeldbepalende
gebied achter de boerderijen, dat
trapgevels werd ontworpen door de
bekend stond als “De Haar”. Opvallend
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en de opzichterswoning uit 1904.
macht moest ingrijpen.
4. LA Haardijk
Dijk
5. Einde Haardijk: Keuzemoment.
We passeren de Louisehoeve, het
A: Langere route: Over verharde weg
biologische bedrijf Adrianahoeve met
RA, wandeling met 2,6 km verlengen.
boerderijwinkel (een bezoekje waard) en
Noordlinschoterdijk na 1.3 km LA over
even later de boerderijen Kopervik en
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N20

de toegang tot het landgoed (verboden
toegang). In de verte weerspiegelt het
zomerhuis van boerderij Elsehof in de
gracht.
Dit Hans en Grietje-achtige gebouw
vertegenwoordigt de zeldzame
Chaletstijl. 4
9. Bij de Schapenlaan nu LA, (bankje),
theetuin. 19
10. Aan het einde bij het jachthuis RA
(Haardijk). De weg voert langs
uitgestrekte grienden.
11. Volg de Haardijk tot het einde. Dan RA
Korte Linschoten W.Z (bankje).
U passeert de peperbus van de
voormalige korenmolen. 21
12. Bij de Ambachtsherenbrug LA,
oversteken, dan 5 meter LA en gelijk
weer RA (Korte Linschoten O.Z.).
13. Volg deze weg die overgaat
in Dorpstraat en vervolgens
Engherzandweg RD, horeca 22 en 23
14. Bij N204 oversteken en aan overzijde
Engherzandweg vervolgen.
15. Volg deze tot 1e brug RA naar
parkeerplaats.

brug en terug Zuid Linschoterdijk. Dan
over kwakelbrug LA en route vanaf hier
vervolgen met 5B. 14 15
B: Korte route LA onverharde pad
(bankje).
Rechts stroomt de Lange Linschoten,
ooit een belangrijke stroomgeul van de
Rijn, die hier veel klei afzette, maar na
het afdammen van de IJssel in 1298
een rustige stroom, die nog wel dienst
deed voor de scheepvaart. Links in het
parkbos een notenboomgaard en wat
verscholen tussen de bomen, maar
’s winters goed zichtbaar, de ijskelder.
2

5

6. We passeren het monumentale
toegangshek.
Hier was ooit een draaibrug over de
Linschoten, als toegang tot het landhuis.
Let op de grote schampstenen onder
aan de poort. Deze moesten voorkomen
dat de koetswielen het hek zouden
beschadigen (bankje). 3 18
7. Weg vervolgen RD
In het voorjaar bloeit langs dit pad en
in het park massaal de stinsenflora.
Dat zijn planten, voornamelijk bolen knolgewassen, die bloeien voor
de bomen in blad schieten. Deze
oorspronkelijk wilde planten werden
massaal op buitenplaatsen aangeplant.
8. Bij boerderij Parkzicht RD.
Twee enorme lindebomen markeren
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Streekverhalen
1

2

Trekschuiten

Hier in de Lange Linschoten ging de
trekschuit naar Amsterdam.
In 1679 verscheen de eerste reisgids “Het
Naeuw-keurig Reysboeck” met op de
titelpagina de trekschuit. Het oude gezegde:
dat moet zeker met de trekschuit komen?
verwijst naar het trage karakter van dit
transportmiddel. Traag, maar efficiënt, zoals
’t het openbaar vervoer betaamt.
Rivieren als de Linschoten en de IJssel
waren belangrijke transportaders. Het
verkeer ging tussen Rotterdam en
Dordrecht via Gouda over de Hollandsche
IJssel. Naar Utrecht en Amsterdam
ging het via Oudewater, dus over de
Linschoten. Binnenvaart met zeilschepen
bleek te afhankelijk van wind en bij een
groeiende economie werd overgeschakeld
op paardenkracht. Waterwegen werden
daartoe aangepast, want een jaagpad
op de oever was een voorwaarde en
allerlei hindernissen onderweg dienden
te verdwijnen. Zo was het verboden
bomen te planten aan de noordoever en
herinneren de karakteristieke boogbruggen,
de zogenaamde “kwakels”, aan een
ongehinderde doorvaart. Rond 1800
vertrokken dagelijks wel 100 trekschuiten
uit Amsterdam, waarvan dus enkele naar
Oudewater. Naast personenvervoer werden
ook goederen getransporteerd.
Zo werden de producten van
de Oudewaterse touwslagers en
hennepkwekers per trekschuit naar
Amsterdam gebracht.
De snellere passagiersboten hadden
een hogere mast dan de vrachtschepen
om moeilijkheden met jaaglijnen bij
inhalen te voorkomen. Tot de komst van
de spoorwegen was de trekschuit een
comfortabele vorm van openbaar vervoer.

Boerderijnamen

Alle boerderijen, behorend tot het landgoed,
dragen een naam.Vaak zijn boerderijnamen
“patronymen”, dat wil zeggen dat ze
verwijzen naar persoonsnamen, vaak
vrouwennamen. Het erf was het territorium
van de boer, maar het huis was het domein
van de vrouw. De grootgrondbezitters
eerden hun dochters en vrouwen in
boerderijnamen.
Zo ook op het Landgoed Linschoten met
boerderijnamen als Elsehof (naar Else von
Arnim), Louisehoeve en Adrianahoeve
langs de Haardijk. Tot 1933 lagen daar
ook de Elisabeth- en Davinahoeve, maar
op een noodlottige dag brandden deze
samen af. De herbouwde bedrijven werden
herdoopt in Haugesund en Kopervik,
naar twee Noorse kustplaatsen, waar
landgoedeigenaar G. Peletier ten tijde van
de brand verbleef.
De boerderijen zijn herbouwd met
kruiskozijnen in 17e eeuwse stijl.
Zeer vaak verwijzen boerderijnamen naar
de ligging van het pand, zoals hier Parkzicht
en in de bomencultus Lindehof.
Een bijzondere plaats is weggelegd voor de
Latijnse namen. De kerkelijke invloed en
intellectuele uitstraling ervan waren groot.
“Virtus Vincit” (Deugd Overwint) prijkt
op de eerste of laatste boerderij van deze
wandeling. De wijsheid is ontleend aan
de wapenspreuk onder het familiewapen
van Strick van Linschoten. Een andere
wapenspreuk bekroont de deur van een
boerderij aan de Zuid-Linschoterzandweg:
“Eendracht maakt Macht” met het
wapen van Holland. Dit verwijst naar de
patriottentijd van de Bataafse republiek.

27

Trekschuitvissers hebben in 1838 nog
geprobeerd bij Koning Willem I de aanleg
van de eerste Nederlandse spoorlijn te
verbieden, maar in 1839 was dit toch een
feit.

3

Zoals zoveel kastelen werd Wulverhorst
tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
vernietigd.Van het materiaal van de ruïne
is in de 17e eeuw de witte hoeve naast het
kasteelterrein opgetrokken.
Op 2 km daarvandaan ligt aan de M.A.
Reinaldaweg boerderij Heulestein. De
dwarshuisboerderij is vernoemd naar
het gelijknamige kasteel. Toen heette dit
gebied “Heuland” naar de eigenaar Jan
van Heulen. Achter de boerderij, waarin
de kloostermoppen van het kasteel zijn
hergebruikt, is deels de slotgracht nog
zichtbaar aanwezig. Het 14e eeuwse kasteel
van de familie De Rovere was in 1564
alweer verdwenen, want dan wordt in
archieven alleen melding gemaakt van hoeve
Heulestein.
Tenslotte lag aan de Engherzandweg Huis
de Nesse in de gelijknamige polder. Behalve
de naam en de voormalige oprijlaan is
niets terug te vinden van het kasteel.
Vermoedelijk is de huidige Graafbrug
over de Lange Linschoten, de toegang
geweest tot Huis de Nesse. In 1757 werd
het kasteel voor afbraak verkocht. De
laatste restanten zijn in 1787 verwerkt in
de schans bij Linschoten even verderop. In
1948 zijn opgravingen verricht, waarbij een
11-hoekige vorm werd blootgelegd.

De vier kastelen van Linschoten

Rond het kleine dorp Linschoten hebben
ooit wel vier kastelen gestaan binnen een
straal van twee kilometer. Behalve het
“nieuwe” Huis te Linschoten uit de 17e
eeuw, dat prachtig overeind is gebleven, zijn
ze allemaal ook weer verdwenen.
In 1270 wordt het “Huys te Linschoten”
voor het eerst vermeld en in 1438 blijkt het
al een ruïne te zijn. De hoge heerlijkheid
en de rechten blijven echter bestaan. In
1633 koopt Johan Strick, lid van de Staten
Generaal van Utrecht de ruïne, maar het
is hem te doen om de de rechten. Eén jaar
later wordt Johan dan ook verheven in
de adellijke stand en heet voortaan Johan
Strick van Linschoten. In 1637 laat hij op
een andere plek het huidige huis bouwen,
dat tot 1891 in de familie blijft. Dan koopt
tabakshandelaar Gerlacus Ribbius Peletier
het landgoed op een veiling voor een
slordige f 500.000. Als de laatste erfgenaam
in 1969 sterft, laat die het landgoed na aan
de Stichting Landgoed Linschoten, die het
tot op heden beheert. Het omvat landerijen,
boerderijen en centraal het parkbos met
landhuis, dat alleen bij speciale gelegenheden
toegankelijk is.
Vlakbij, aan de Kromwijker wetering,
stond in 1355 al kasteel Wulverhorst.
Een boerderij met die naam en de
toegangspoort houden de herinnering eraan
levend. De naam komt van Ernst van Wulven
van der Horst, die toen eigenaar was.

4

Elsehof

Toen de laatste Strick van Linschoten in
1849 overleed, erfde het Duitse nichtje
Else van Arnim het gehele landgoed. Zij liet
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Dat is een ijskelder. Aan het oog
onttrokken bevindt zich diep in de grond
een gemetselde dubbele cilinder met een
diameter van 4 en een diepte van 6 meter.
Bovenin het dubbele koepeldak zit een
afsluitbaar gat.
Nu is het een klamme vochtige en donkere
kelder, maar oorspronkelijk werd hier ijs
opgeslagen.
Bij ijsgang werden ’s winters grote stukken
ijs uit de slotvijver gezaagd en in de kelder
neergelaten tot deze voor ¾ of meer
gevuld was. Zo kon 100 ton ijs opgeslagen
worden. Door de goede isolatie en
diepe ligging bleef het meer dan een jaar
bruikbaar.
Hoewel er wel ijs wegsmolt, bleef
er voldoende over voor uitgebreid
huishoudelijk gebruik.
Zo werden houten “koelkasten” ermee
gevuld. Het water was ook van dermate
goede kwaliteit, dat het drinkbaar was.
Het bouwwerk uit 1835 is toegankelijk
via een 10 cm dikke deur, die, doordat hij
hellend is afgehangen, automatisch dichtvalt.
Tijdens een bezoek in1998 gebeurde het
onvermijdelijke en viel de deur in het
slot, waarbij 6 personen en begeleider
opgesloten raakten in de pikdonkere
ruimte. Met behulp van een zakmes en het
licht van een aansteker duurde het enkele
uren alvorens men een bruikbaar gat in de
enigszins vermolmde deur had gepeuterd.
Uit veiligheidsoverwegingen is de deur
sindsdien ook van binnenuit te openen.

in 1855 een boerderij bouwen centraal in
het park. Die boerderij is een opvallende
representant van de zogenaamde Chaletstijl,
die overigens pas in 1875 in Nederland
opgang zou maken. De Duitse afkomst van
Else verklaart de vroege verschijning van
deze stijl hier in Linschoten. De stijl gelijkt
op die van Duitse en Zwitserse chalets en
maakte furore als “Beierische stijl”.
Door de uitbreiding van het spoorwegnet
werden destijds grenzen verlegd. De
welgestelden kozen door de snelle
verbinding vooral Zwitserland als
vakantiebestemming en brachten nieuwe
invloeden mee terug.
De chaletstijl kenmerkt zich door gebruik
van veel hout, zaagwerk en overstekende
kappen boven witgepleisterde muren. De
stijl is nooit echt doorgebroken, maar werd
al snel als ouderwets ervaren. Toch is hij op
landgoederen en in parken wel toegepast,
omdat er rust van uitstraalde.
Vanaf het toegangspad naar het
Landgoed weerspiegelt het zomerhuis
van de boerderij zich in de gracht. Het
is bijna identiek aan het niet zichtbare
hoofdgebouw en vormt een prachtig
ensemble met de omringende beplanting.
De familie Van Arnim was toch meer
geworteld in Duitsland en verkocht het
landgoed in 1891 aan sigarenhandelaar
Gerlacus Ribbius Peletier.

5

IJskelder

In de winter, wanneer het blad van de
bomen is, manifesteert zich duidelijk
zichtbaar in het parkbos een merkwaardige
aarden bult met toegangsdeur.
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Betrokken verenigingsleven
en bewoners
Adrianahoeve,
www.adriana-hoeve.nl
Alma Terra,
www.almaterra.nl
Atelier-Grandcafé De Nootenhof
Bed & Breakfast ‘De Lage Polder’,
www.delagepolder.nl
Ben en Ria van Winden,
www.struinenenvorsen.nl
Boerderijenstichting Utrecht,
www.boerderijenstichtingutrecht.nl,
www.verlichteboerderijen.nl
Buurtvereniging Snelrewaard
Culturele Raad Oudewater,
www.cultuur-oudewater.nl
De Zangzaak,
www.dezangzaak.nl
De IJsselzangers,
www.ijsselzangers.net
Dichteres Maartje van den Bosch,
www.linschotense-kunstroute.nl/maartje
Eethuisje ´t Backertje,
www.backertje.nl
Familie Diederik
Familie Okkerman
Familie van der Hoeven
Familie van der Eijk
Groene Hart Catering,
Marianne Humme,
www.groenehartcatering.nl
Hoeve Spoorzicht,
www.struinenenvorsen.nl
Hotel Restaurant Abrona,
www.hotelabrona.nl

Jeroen Hotze,
www.hotze-boten.nl

Stichting Open Monumentendag
Montfoort en Linschoten,
www.openmonumentendag.nl

Kaasboerderij De Vliethoeve
Koffiehuis Het Wapen van
Linschoten en Snelrewaard,
www.hetwapenvanlinschoten.nl
Kunstenares Astrid van der Pijl,
www.linschotense-kunstroute.nl/astrid
Landgoed Linschoten,
www.landgoedlinschoten.nl,
www.huistelinschoten.nl
Linschotense Kunstroute,
www.linschotense-kunstroute.nl
Mandenmakerij De Broedkorf,
www.broedkorf.nl
Mannenkoor Zanglust,
www.zanglust.nl

Theater De Wildeman,
www.theaterdewildeman.nl
Theetuin de Kwakel,
www.theetuindekwakel.nl
Theetuin de Schapenlaan,
www.struinenenvorsen
Toneelgroep Graaf Jan,
mail: grace203@hotmail.com
Top om hier te zijn,
Jantine van den Top,
www.beeldbijt.nl
Touwmuseum ‘De Baanschuur’,
www.touwmuseum.nl
Verhalenmuseum De Heksenwaag,
www.heksenwaag.nl

Marijke Vergeer
Montfoorts Kunstenaars Collectief,
www.montfoortskunstenaarscollectief.nl
Muziekvereniging Linfano,
www.linfano.nl
Natuurcamping ‘De Boerderij’,
www.natuurcampingdeboerderij.nl
OV-fiets Woerden,
www.fietspunt.nl
Polsstokbond Holland,
vereniging Linschoten,
www.pbholland.com
Roel Ansink
Sille Kunst Galerie,
www.tamarasille.nl
Speciale theatervoorstelling
“Toeval bestaat niet”,
www.theaterdewildeman.nl
Sterk Spul,
www.zangkoorsterkspul.nl
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Vlooswijk Fruit,
www.struinenenvorsen.nl
VVV folderservicepunt Linschoten,
tel: 0348-412912
VVV Montfoort,
www.vvvmontfoort.nl
VVV Oudewater,
wwwvvvoudewater.nl
Zeemanskoor De Kaapstander,
www.kaapstander.nl
En zo’n 75 bewoners die meedoen
aan de verlichte boerderijenroute
Lange Linschoten,
www.verlichteboerderijen.nl
En de deelnemers van Stichting
Struinen en Vorsen,
www.struinenenvorsen.nl
Voor meer informatie
www.cultuurmaand.nl

Producten Struinen en Vorsen.
Fietswandelkaart Struinen en Vorsen
(plattelands)toeristische activiteiten dwars door het
Groene Hart
Een uitgebreide fiets-wandelkaart met meer dan 110 belevenissen variërend van
poldertocht, boerenlunch, overnachting, kaasboerderijen, polsstokspringen en nog veel
meer voor.

Routeboekje Struinen en Vorsen
Tureluren en Flierefluiten in het
Groene Hart
Er zijn inmiddels twee routeboekjes te verkrijgen, te
weten Tureluren en Flierefluiten voor Midden-Holland
en de Utrechtse Waarden. Per routeboekje worden 6
wandelroutes en 3 fietstochten beschreven. Naast de
thematische routebeschrijvingen zijn ook streekverhalen
en toeristische informatie in het boekje opgenomen.
Waar mogelijk / noodzakelijk is er een routeaanpassing
voor mindervaliden.
De routeboekjes zijn 70 en 80 pagina’s dik en voorzien
van een uitklapbare kaart.

Voor meer informatie: www.cultuurmaand.nl en www.struinenenvorsen.nl

Colofon
Uitgave
Stichting Struinen en Vorsen in samenwerking
met de gemeenten Oudewater en Montfoort,
Boerderijenstichting Utrecht, het lokale
verenigingsleven en streekbewoners.
Coördinatie
Streekadvies ’t Laage Land, Gouderak
info@streekadvies.nl
Foto’s en illustraties
Met dank aan ondermeer: Pim Steenbergen, Marian
Baars, Anja van Lint, Lyanne de Laat, fotoclub Woerden,
Ria van der Winden, Jantine van den Top,
De IJsselzangers, Astrid van der Pijl, Conny de Jong,
Theetuin de Kwakel, Tamara Sille,Yvonne Postma, Evert
de Jong, Linschotense Kunstroute,Vlooswijk Fruit,

Toneelgroep Graaf Jan, Sterk Spul, Mannenkoor Zanglust,
Truus Pluim-Cordes, Bob Mace-Hardyman, Luus van
Oostrum, Heksenwaag, Streekadvies, De Kaapstanders
en Hans Ringers.
Vormgeving en Cartografie
Graficelly, Reeuwijk
Augustus 2010
Met dank aan
Pim Steenbergen voor thematische route ‘De 8 van
Linschoten’ inclusief streekverhalen en Jantine van den
Top van Top om hier te zijn en Beeldbijt voor concept
Balentuin.
Deelname aan de activiteiten die georganiseerd worden
tijdens de Cultuurmaand doet u op eigen risico.

Voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden wordt door de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaard.
Voor de meest actuele informatie over de Cultuurmaand www.cultuurmaand.nl

