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Bijleveld, Groote Heicop en Veenkade
Het oude dorp Kockengen ligt ingeklemd tussen de Bijleveld en de Groote Heicop. Deze
veenstromen uit de late Middeleeuwen moesten het polderwater afvoeren richting de
Hollandse Amstel en de Utrechtse Vecht. Dat de beide veenstromen elkaar bijna raken
ervaar je in het dorpscentrum, eigenlijk ligt alleen het Kerkplein ertussenin. Achter de kerk
betreed je gelijk de graskade van de Groote Heicop en die volg je het dorp uit. Al snel
komen we uit bij de Joostendam, een plek die in de Oude Hollandse Waterlinie van groot
strategisch belang was en waar als onderdeel van de linie een redoute bij de sluis werd
gebouwd. Het is nu vooral een schitterende plek in het groen, waar wij als wandelaars het
alleenrecht hebben. We steken vooralsnog niet met de zelfbedieningspont over, maar
volgen de smalle, hoge kade van de Groote Heicop. In Oud Aa volgen we het
bebouwingslint, met een aantal mooie boerderijen en knotwilgen aan de weiderand. Na
een kleine 2 km stap je weer de onverharde paden op. De Veenkade is de ringkade van
de Ronde Venen bij Vinkeveen. Je wandelt er onverhard tussen de weilanden door,
verderop over een grasstrook langs een fietspad. Ook deze kade was samen met de
Dooijersluis belangrijk in de waterlinie. De kade scheidde de inundatiekommen en met de
schutsluis kon het peilverschil tussen de polders worden overbrugd. Voorbij de
Dooijersluis volgen we de graskade langs de Bijleveld. Het ziet eruit als een plaatje, met
de Spengense Molen als toonbeeld. En bij de Joostendam mogen we dit keer wel met de
zelfbedieningspont oversteken. De rest van de wandeling is bekend terrein, maar het blijft
tot het eind genieten.
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Routebeschrijving
1. Aan de Voorstraat bij bakkerij aan Voorstraat 16 onder poort door naar de kerk van
Kockengen. Rechts om de kerk heen lopen, Kerkplein. Aan de achterzijde van de kerk bij
waterkant linksaf. Bij wandelknooppunt (kp) 24 rechtsaf de brug over en gelijk linksaf
onverharde kade op. Langs waterkant dorp uitlopen. Voor viaduct omlaag de kade af en
rechtdoor door tunneltje. Volg de graskade rechtdoor en verderop naar rechts tot kp 35.
2. Bij kp 35 en zelfbedieningspontje rechtdoor, smalle kade. Je passeert een huis. Op
kruising met asfaltweg rechtdoor, Portengensebrug verlaten en rechtdoor graskade
aanhouden. Bij roodwit hek rechtdoor, graskade. Waar het fietspad ophoudt blijf je
rechtdoor de kade volgen. Voorbij de huizen kun je weer de graskade op. Je komt uit bij
een brug en kp 94.
3. Bij kp 94 linksaf de brug over, Oud Aa. Houd de fietsstrook aan de linkerzijde van de
weg aan. Op kruising met kp 79 rechtdoor richting Nieuwer ter Aa. Voorbij huisnummer
39 op kp 77 linksaf, fietspad Boterwal. Door een wandelsluis en rechtdoor, schelpenpad.
Einde pad weg oversteken en rechtdoor loopplank over. Gelijk rechtsaf, graspad. Volg
het pad met bochten naar links. Op driesprong van graspaden rechtsaf. Asfaltweg
oversteken en graspad rechtdoor vervolgen. Aan het eind rechtsaf naar kp 43.
4. Bij kp 43 linksaf, onverhard voetpad Veenkade langs metalen wandelsluis. Pad
steeds aanhouden, bocht naar links volgen. Het pad wordt een asfaltweg, die je rechtdoor
volgt. Op kruising met kp 44 rechtdoor, smal fietspad Veenkade. Bij gemaaltje aan
linkerhand pad rechtdoor vervolgen, houd desgewenst een graspad links van het fietspad
aan. Bij Paviljoen Toren De Grote Sniep buigt het pad naar links, graspad aanhouden. Op
fietspad linksaf, betonplaten. Je komt uit bij het gemaal Dooyersluis aan de Geerkade, kp
47.
5. Bij kp 47 linksaf en gelijk rechtsaf, graskade langs breed water (Bijleveld). Overstapje
over en rechtdoor. Je passeert een molen, aan de andere kant van het water. Bij een huis
aan je rechterhand volg je de kade naar links naar zelfbedieningspontje over de Groote
Heicop.
6. Met pontje het water over naar kp 35. Ga rechtsaf en volg de onverharde kade naar
links. Volg het tunneltje onder het viaduct door. Rechtdoor omhoog de kade op. Volg de
kade tot aan de brug in het dorp. Rechtsaf brug over en bij kp 24 rechtdoor, Nieuwstraat.
Op kruising met Voorstraat linksaf.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
14 km
Start- en eindpunt
Parkeerterrein aan Voorstraat/Wagendijk in Kockengen
Openbaar vervoer
Station Breukelen, aan-/aftak (500m) via fietspad langs molen onder snelweg door,
wandelknooppunten 95 en 94. Lees vanaf punt 3 in de beschrijving. Of start bij bushalte
Dreef in Kockengen, vanaf stations Breukelen, Vleuten en Woerden.

Parkeren
Gratis parkeren aan Voorstraat/Wagendijk in Kockengen
Honden
Aangelijnd toegestaan
Eten en drinken
1. Lunchcafé Kunst&koffie Abrona, Nieuwstraat 12, 088-2017650,
www.kunstenkoffieabrona.nl
2. Eetcafé De Voorstraat, Voorstraat 13, 0346-241455, www.devoorstraateetcafe.nl
3. Paviljoen Toren De Grote Sniep, Veenkade 1, Wilnis, 06-55076019, www.paviljoentoren-degrotesniep.nl
Percentage verhard-onverhard
25%-75%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtkockengen/16851/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

