
 Oude Waterlinie Route

De Oude Hollandse Waterlinie, gevormd door de beide Wiericken en de polder Lange Weide ertussen, is opgeworpen
op initiatief van Willem III in 1672. De historie verhaalt, dat hij persoonlijk, als jochie van 21, toezicht hield op de
werkzaamheden vanuit hoeve Knodsenburg aan de overzijde van de Rijn. Toen de linie zijn waarde moest bewijzen
legde de strenge vorst de zwakte ervan bloot en de Hollandse veldheren kozen het hazenpad. Het kostte kolonel Pain-
et-vin letterlijk zijn kop: als zondebok werd hij onthoofd in Alphen.

Startpunt: Custwijc - Laageind 1, Driebruggen
Lengte: 12,7 km
Duur: 3 à 4 uur
Onverhard: 50 %

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute 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 > Wandelen > GPS - en
knooppuntenroutes > Oude Waterlinie Route. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om
batterijen te sparen.

Met deze knop ga je weer terug naar de route.

Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!

Vorspunt, een streekverhaal.

Wandelknooppunt

Fietsknooppunt

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

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/oude-waterlinieroute/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Oude Waterlinie Route

Custwijc, Laageind 1, Driebruggen ⟶  78 ⟶  Kaasboerderij Connie Vroege - De Wierickerschans ⟶

Theetuin de Koffietuin - Malende molenaars ⟶  26 ⟶  30 ⟶  Prinsendijk ⟶  64 ⟶

Palen op de dijk ⟶  35 ⟶  57 ⟶  51 ⟶  Eindpunt Custwijc, Laageind 1, Driebruggen ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/oude-waterlinieroute/


 Oude Waterlinie Route

Oude Waterlinieroute - wandelen
12,7 km - 3 à 4 uur - 50 % onverhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, streekverhaal
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting
→ = oranje verbindingsbordjes tussen 2 knooppunten; deze ontbreken soms, de routebeschrijving helpt je dan je weg
te vinden!

* Start- en eindpunt: Dorpshuis Custwijc, Laageind 1, Driebruggen. Gps-coördinaten 52.043730, 4.795235.
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.
* Deze route kan het jaar rond gewandeld worden, er zijn geen beperkingen m.b.t. het broedseizoen

1. Dorpshuis Custwijc  -   steek over naar de Kerkweg, volg deze tot de ophaalbrug.
2. W 78. 
3. Tip! Voor heerlijke boerenkaas: loop je eerst even door, RA Westeinde, vind je op 300 m:
4. S Kaasboerderij Conny Vroege  - V  De Wierickerschans, Westeinde 79, Driebruggen.
5. W 26  -  hiervoor ga je over de dijk van de Dubbele Wiericke  -  langs gemaal “Net op tijd”  - onder A12 door  - 

RD fietspad Endelkade.
6. LA RI W 64  -  maar bij viersprong  RA Weiweg RI Nieuwerbrug.
7. Je passeert de spoorlijn Utrecht/Leiden, voor je ligt de Weypoortse molen.
8. S Theetuin de Koffietuin  - V Malende Molenaars, Weijpoort 12, Nieuwerbrug.
9. LA Weijpoort  -  na 50 m RA en LA jaagpad langs de Rijn. Na 775 m:

10. W 30  -  LA Zuidzijde  - steeds RD 4,5 km langs de Enkele Wiericke  - fietspad wordt onverharde
Prinsendijk.                                                      

11. V Prinsendijk.
12. W 64  -  Je kruist bij de brug het fietspad  -  RD RI A12.
13. Vóór de A12  -  RA (hier verlaat je even de Prinsendijk). -   na 100 m via de tunneltjes onder A 12 door  - LA

Parallelweg  -  RA Prinsendijk. Op deze dijk passeer je met enige regelmaat:
14. V Palen op de dijk.
15. W 35  -  W 57  -  W 51  -  LA  brug over  -  langs uitkijktoren naar Driebruggen.
16. Eindpunt bereikt.

Struinpunt in de buurt van de route: Proeven in de Polder

Update 9 september 2020, routeteam Sruinen en Vorsen

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/oude-waterlinieroute/
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