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Tiendweg, Wiericke en jaagpad Hollandse IJssel
Direct als je bij Oudewater de Tiendweg oploopt word je overweldigd door het lage
polderland van het Groene Hart. Het is hier heerlijk wandelen, met alsmaar gras onder je
voeten en zo nu en dan een om- of overstapje. De Tiendweg met aan weerszijden sloten
en knotwilgen doorsnijdt de langgerekte weidekavels aan de achterzijde. Dit is het land
van de knobbelzwanen, die zich tegoed doen aan het groene gras. Na 5 km is het tijd
voor verandering en wandelen we naar Hekendorp, bekend van de Goejanverwellesluis.
Bij Hekendorp is de Oude Hollandse Waterlinie op zijn smalst. De waterlinie uit de 17e
eeuw is tussen de Rijn bij Bodegraven en de Hollandse IJssel niet meer dan een 500m
brede strook polderland, die bij vijandelijke dreiging blank kon worden gezet. Aan de
westzijde wordt deze strook begrensd door de Enkele Wiericke, aan de oostzijde door de
Dubbele Wiericke. Om je een idee te geven van de linie hebben we een lusje over de
graskades van beide vaarten in de route opgenomen. Aan het eind van de Dubbele
Wiericke sta je weer bij de sluis in Hekendorp.Naar Oudewater volgen we het jaagpad
langs de Hollandse IJssel, waar eens de trekschuiten werden 'gejaagd'. De graskade is
nu een exclusief wandelpad, dat je tot in het historische centrum brengt. Het hart van het
charmante stadje ligt ingeklemd in een slinger van de rivier. Bij de Markt met de
beroemde Heksenwaag is de IJssel overkluisd. Op de brede brug nodigen de terrassen
uit voor een aangename afsluiting.
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Routebeschrijving
1. Met je gezicht naar het bord over de skateroute Groene Hart op het parkeerterrein ga
je rechtsaf, klinkerweg langs provinciale weg richting 'P De Broedkorf'. Bij De Broedkorf
rechtsaf tegelpad op en provinciale weg (Utrechtsestraatweg) oversteken. Ga rechtdoor
tussen huizen door, grindpad gaat over in een graspad met knotwilgen aan weerszijden.
Deze graskade (tiendweg) steeds rechtdoor blijven volgen via meerdere om- en
overstapjes. Bij wandelknooppunt 49 (kp) ook nog steeds rechtdoor, graskade. De kade
buigt naar rechts en naar links. Na bijna 3 km kom je uit op een asfaltweg.
2. Hier ga je rechtsaf (Hoenkoopse Buurtweg). Aan het eind rechtsaf, fietspad richting
Hekendorp. Voor bushalte linksaf, voorrangsweg oversteken en rechtdoor, klinkerweg.
Direct bij bushokje rechts houden, asfaltpad. Het pad met bochten volgen en houten
ophaalbrug oversteken. Na de brug bij kp 90 rechtdoor, tegelpad. Op de asfaltweg linksaf
naar de sluis bij kp 15.
3. Bij kp 15 rechtdoor, dijk aanhouden. Voorbij NH-kerk rechtdoor het dorp uitlopen.
Voorbij huisnummer 1 en een sluis bij kp 86 rechtsaf door een klaphek een graskade op.
Na krap 1 km aan het eind door klaphek en rechtsaf bij kp 98, via asfaltweg brug over.
Aan het eind linksaf, asfaltweg. Op driesprong vlak voor spoortunnel en bij kp 99 rechtsaf,
Poppelendam. Volg de weg naar links en voor het spoor naar rechts tot even voorbij een
brug bij kp 56.
4. Bij kp 56 rechtsaf, Oostkade. Hou gelijk de graskade aan en volg deze langs een huis
aan je linkerhand. Steeds rechtdoor, graskade blijven volgen. Bij huizen rechtdoor,
grindpad aan waterkant. Je komt uit bij de Goejanverwellesluis en kp 15 op de dijk. Ga
hier linksaf, Goejanverwelle. Voorbij huisnummer 78 rechtsaf richting bushalte en richting
brug.
5. Pal vóór de brug bij kp 90 linksaf, graspad langs de Hollandse IJssel. Volg dit jaagpad
steeds rechtdoor. Bij een aantal huizen maakt het gras plaats voor een klinkerweg.
Rechtdoor langs camping De Boogaard, graspad aan de waterkant rechtdoor vervolgen.
Bij kp 59 rechtdoor, jaagpad aanhouden. Je komt uit op een asfaltvoetpad en gaat
rechtdoor. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor, asfaltvoetpad aan waterkant. Einde
voetpad rechtdoor, Noord IJsselkade.
6. Voorbij huisnummer 10 linksaf, Noorder Kerkstraat richting Centrum. Op kerkplein
rechtdoor, Rootstraat. Op kruising met Donkere Gaard rechtdoor, brug over. Aan het eind
rechtsaf, winkelstraat (Leeuweringerstraat). Bij Museum De Heksenwaag rechtdoor,
Markt Oostzijde. Ga rechtdoor, Korte Havenstraat. Op kruising bij Visbrug rechtsaf en
direct links houden, Havenstraat. Bij kp 54 rechtdoor richting bushalte. Brug over en
rechtdoor, IJsselvere.
7. Eerste straat linksaf, Molenwal. Op driesprong met kp 72 rechtsaf, Molenstraat. Vlak
voor voorrangsweg op stoep linksaf en rechtdoor naar bushalte en parkeerterrein,
eindpunt van de wandeling.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Parkeerterrein zwembad Ons Statenbad, Statenland 1, 3421 GZ Oudewater
Openbaar vervoer
Bushalte Molenwal Oudewater, lijn 107 vanaf station Utrecht Centraal
Parkeren
Gratis parkeren op parkeerterrein bij startpunt.
Lengte van de wandeling
15 km:
Eten en drinken
Eetcafé Goejanverwelle, Goejanverwelle 29a, Hekendorp, www.goejanverwelle.nl. Langs
de Hollandsche IJssel een rustpunt bij camping De Boomgaard. In Oudewater diverse
horecagelegenheden.

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-tochtoudewater/16878/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

Lopen langs liniesDeze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes ‘Lopen
langs linies’ een project van Rob Wolfs (www.wolfswandelplan.nl) en Rutger Burgers
(www.routewerk.nl). Bij het lopen van deze dagwandelingen kunt u met eigen ogen een
stukje vaderlandse militaire geschiedenis aanschouwen. U vindt de routes verspreid over
het land. Een wandelgidsje van deze routes verschijnt in 2017 bij uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig (www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

