
 Graven- en Bisschoppen Route

Met deze kanoroute ontdek je de Oude Hollandse Waterlinie in optima forma. Je vaart over de Oude Rijn, de Enkele en
Dubbele Wiericke en de Hollandse IJssel en passeert Fort Wierickerschans. De vorspunten onderweg vertellen je het
verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie rond de Enkele en de Dubbele Wiericke. In 2004 is deze kanoroute uitgezet
door 't Reeuwijkse Land, nu in  2021 een update door Struinen en Vorsen.

Startpunt: Driebruggen, brug over Dubbele Wiericke
Lengte: 19 km
Duur: 4 uur

Je kunt op 2 manieren deze kanoroute op jouw smartphone gebruiken:

1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze downloaden in de
appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!

2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Varen > Graven- en Bisschoppen Route. Zet je
GPS aan en je kunt op pad!

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal

Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/graven-en-bisschoppen-route/
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Startpunt Driebruggen, brug Dubbele Wiericke ⟶  Wat kom je onderweg zoal tegen.... ⟶

De Poppelendamse Molen ⟶  De Goejanverwellesluis ⟶  Prinsendijk ⟶

Malende molenaars ⟶  Eindpunt brug Dubbele Wiericke ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/graven-en-bisschoppen-route/
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Graven- en Bisschoppen Route - kanovaren - 19 km - 4 uur

Praktische informatie:

* Start- en eindpunt: Kerkweg Driebruggen, rustpunt met steiger bij de brug over de Dubbele Wiericke; de route kan
overal gestart worden.
* Parkeren: P Custwijc, Laageind 1, 3465, Driebruggen; gps- coördinaten 52.043730, 4.795235. Afstand P – startpunt
is 360 m.
* Horeca:  aan de route in Hekendorp en bij de P in Driebruggen.
* LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD =rechtdoor.
* Deze route is voor ervaren kanovaarders.
* 2 overdraagplaatsen: Dubbele Wiericke – Hollandse IJssel en Hollandse IJssel – Enkele Wiericke. Wanneer de
waterkering Enkele Wiericke – Oude Rijn gesloten is, ook hier overdragen.
* Meerdere (spoor)bruggen, waar je onderdoor kunt varen. Ooit was de route bewegwijzerd met geel-rode paaltjes,
een restant hiervan is nog zichtbaar.

Routebeschrijving

1. 0 km - Startpunt Driebruggen bij de brug over de Dubbele Wiericke: RA, westelijke richting.
2. 2 km - Hogebrug in zicht.
3. 3,8 km – Hekendorp –  voor overdraagplaats ga je boven op de dijk LA, na 50 m RA naar de Wilhelmina van

Pruisenbrug; RA op Hollandse IJssel.
4. 4,3 km – RA bij overdraagplaats en 8 km op de Enkele Wiericke.
5. 12,7 km – Fort Wierickerschans in zicht. Bij de Oude Rijn RA naar Nieuwerbrug (wanneer de waterkering dicht is,

hier overdragen).
6. 14,7 km – RA onder ophaalbrug door en 4 km op de Dubbele Wiericke.
7. 18,7 km - Na 4 km arriveer je bij start- en eindpunt Driebruggen.

Struinpunten in de buurt van de route –  overnachten in de polder /de lekkerste streekproducten / skybox boven de
koeienstal:

* Kaasboerderij Conny Vroege, Driebruggen
* Natuurboerderij Hoeve Stein, Oukoopsedijk 20, Reeuwijk
* B&B De Ruige Weide, Oudewater
* B&B Hartenlust, Oud Bodegraafseweg 101, Bodegraven
* Theetuin de Koffietuin

Routeteam Struinen en Vorsen, 9 februari 2021

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/graven-en-bisschoppen-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/kaasboerderij-conny-vroege/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/vof-hoevestein/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/B-B-de-ruige-weide/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/bed-en-breakfast-hartenlust/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/proeverij-de-koffietuin/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/theetuin-de-koffietuin/
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