Schansroute

Deze wandelroute voert vanuit het vestingstadje Oudewater door het open landschap van veenweiden en rivieren als
de Hollandse IJssel en de Linschoten. De Oude Hollandse Waterlinie had ook hier een belangrijke verdedigingsfunctie.
In de 17e en 18e eeuw werden verdedigingswerken gebouwd, zoals de Schans Linie van Pleit en de Linie van
Linschoten. Sporen hiervan kun je onderweg nog in het landschap lezen. Laaggelegen veengebieden konden onder
water worden gezet, dit alles om de vijand buiten te houden.
Startpunt: Statenland 1, Oudewater, maar u kunt overal in de route starten
Lengte: 16,6 km
Duur: 4 uur
Onverhard: 20 %
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 > Schansroute. 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.

Schansroute

Statenland 1, Oudewater

56

⟶

⟶

Fruitbedrijf Vlooswijk

72

⟶

54

⟶

⟶

Groepsaccomodatie De Kleine Stal - Zandwegen

⟶

Brood- & Banketbakkerij Stijnman B.V.

⟶

76

Linschotense Kunstroute

Landgoed Linschoten - De vier kastelen van Linschoten

Het Touwmuseum - Geelbuiken

77

⟶

⟶

⟶

Mandenmakerij De Broedkorf - Griendcultuur

13

⟶

92

⟶

Atelier ES&ZO - Engelenramen

⟶

⟶

93

58

⟶

⟶

⟶

Hotel Restaurant Abrona

⟶

Klikpunt - zie routebeschrijving

Klikpunt - zie routebeschrijving

Museum De Heksenwaag

⟶

⟶

⟶

78

⟶

54

⟶

72

⟶

⟶

Schansroute

Schansroute - wandelen - 15,7 km - 4 uur, 20 % onverhard
óf 16,6 km, 4 uur, 100 % verhard (broedseizoen/honden/mindervaliden)
Start- en eindpunt: Statenland 1, 3421 GZ Oudewater, hier is parkeergelegenheid; je kunt natuurlijk overal in de route
starten.
1. Loop vanaf het parkeerterrein naar de Molenwal, hier LA en weer RA over het voetpad langs de
Utrechtsestraatweg.
2. RA Molenstraat, aan het eind bij:
3. W 72 LA, Molenwal, aan het eind RA, IJsselvere, over de brug:
4. W 54, hier RA, RI W 77.
5. Je volgt de Hollandse IJssel via de Oost-IJsselkade naar
6. W 77; nu loop je op de Bokkenkade tot aan de t-splitsing en ga je RA op de
7. Waardsedijk naar:
8. W 76
9. V klikpunt: keuze verhard, verder met 10 / onverhard verder met 11.
10. Wil je over verharde paden blijven lopen/ben je mindervalide/ wandel je met een hond/ is het broedseizoen
aangebroken 15 mrt – 15 juni, sla dan punt 11 over en ga verder met 12.
11. Punt 10 niét van toepassing: W 76, LA, Engherkade, 3,7 km tot de Zuid-Linschoterzandweg, hier LA. Ga verder
bij punt 21.
12. W76, RA op fietspad en onder viaduct door links aanhouden.
13. W 56. Langs de grote weg, N204 het fietspad volgen. Bij de 1e rotonde ¾ naar
14. S Fruitbedrijf Vlooswijk, een zitje om uit te rusten in de boomgaard en fruit van het seizoen te eten.
15. Vervolg je weg over het fietspad langs de N204; wanneer je nr 73 bent gepasseerd
16. vind je een informatiebord en daar ligt V de Linie van Linschoten.
17. Ga rechtdoor op de rotonde en na 250 m steek je de drukke weg 204 over en volg je de Engherzandweg. In de
bocht bevindt zich een parkeerterein en infobord met W 13.
18. In het dorp Linschoten wordt jaarlijks het laatste weekend van september de Linschotense Kunstroute gehouden,
een bezoek waard in deze maand.
19. Vervolg je weg over de Engherzandweg, aan de overzijde zie je
20. S Kasteel Linschoten / V De vier kastelen van Linschoten.
21. V klikpunt, verhard/onverhard komen weer samen; Engherzandweg wordt Zuid Linschoterzandweg.
22. W 93, aan de overzijde van de kwakel (bruggetje), blijf op de Zuid-Linschoterzandweg.
23. S Groepsaccomodatie De Kleine Stal / V Zandwegen op nr. 30.
24. Vrouwenbrug, hier ga je RA en vervolg je je weg over de Noord-Linschoterzandweg, verkeersluw. Je komt er nu
niet langs, maar aan de overzijde zie je op nr. 44:
25. S Atelier Es&Zo / V Engelenramen, een aanrader voor kinderfeestjes op de boerderij! Je bent dus op de NoordLinschoterzandweg en wandelt RI Oudewater; je vindt:
26. W 58, Noord-Linschoterzandweg wordt Noord-Linschoterkade, wordt Amsterdamse Veer.
27. LA Leeuweringerstraat, in de 1e straat links, Reijersteeg zie je:
28. S Touwmuseum De Baanschuur / V Geelbuiken.
29. RD Leeuweringerstraat, aan het eind, centrum Oudewater, Toeristisch Informatie Punt en
30. S Museum De Heksenwaag.
31. In het centrum, op loopafstand van de route, vind je een bijzonder overnachtingsadres:
32. S Hotel/Restaurant Abrona, Broeckerstraat 20.
33. Vervolg je weg, ga RD, Markt Oostzijde wordt Korte Havenstraat.
34. Op nr. 6 vind je Brood- & Banketbakkerij Stijnman.
35. W 78
36. Schuin naar rechts, via Havenstraat naar(hier was je ook op de heenweg):
37. W 54, brug over de IJssel, IJsselvere, 1e straat LA , Molenwal naar:
38. W72, RA Molenstraat, aan het eind LA, Utrechtsestraatweg naar het Statenland. Wanneer je hier nog even
doorloopt kom je bij een uniek adresje:
39. S Mandenmakerij De Broedkorf / V Griendcultuur
40. Eindpunt bereikt.
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