Trage Tocht Driebruggen
Auteur: Rutger Burgers
Enkele en Dubbele Wiericke, Oukoopsemolen
We beginnen deze bijzondere rondwandeling vanuit het dorpje Driebruggen, dat wat
verstopt ligt tussen Gouda en Woerden. Op de graskades van de Enkele en de Dubbele
Wiericke kun je heerlijk stappen. Vooral de liefhebber van lange einden en vergezichten
komt bij deze Trage Tocht goed aan zijn trekken. Daar staat tegenover dat het paadje op
de Kippenkade bijzonder intiem is. Je wandelt tussen de plassen en de weilanden door,
tussen uitbundige struiken en boompjes en met links en rechts landjes en huisjes aan de
Reeuwijkse Plassen. We lopen een eindje door buurtschap Oukoop en gaan dan de
molenkade op naar de prachtige Oukoopsemolen. De wipwatermolen aan de Prinsendijk
heeft vanaf 1609 de polder Negenviertel drooggemalen. We vervolgen de dijk zuidwaarts
en verruilen de Enkele voor de Dubbele Wiericke. Dit is het land van de Oude Hollandse
Waterlinie, dat bij vijandelijke dreiging kniehoog onder water kon worden gezet. Vanaf de
dijk zien we scholeksters en grutto's over het land scheren. En na nog geen 10 km loop je
over een schattig paadje aan de vaart het dorp in.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de kruising Laageind, Hoogeind, Kerkweg loop je het Wierickepad richting
Reeuwijk op, fietspad. Na 1 km een brug over en bij wandelknooppunt (kp) 51 rechtsaf,
via overstap hek over en onverharde weg aan waterkant volgen. Na 600m bij kp 57
linksaf van de dijk af, via overstapje hek over en graspad volgen. Steeds rechtdoor langs
landjes en huisjes aan weerszijden. Einde onverhard pad (Kippenkade) rechtdoor,
asfaltweggetje. Op driesprong met brug en kp 15 rechtdoor. Bij kp 11 rechtdoor,
Oukoopsedijk. De weg buigt naar links en even verder naar rechts.

2. Voorbij huisnummer 12 bij kp 27 linksaf, smal pad richting molen. Door twee
klaphekken naar de molen aan de dijk. Op de dijk rechtsaf, langs een haag en door een
klaphek. Rechtdoor de grasdijk aanhouden. Bij kp 59 links aanhouden en verderop de
bocht naar rechts volgen. Aan het eind een overstap over en bij kp 89 linksaf, asfaltweg
langs het spoor.

3. Op asfaltweg gelijk bij kp 79 linksaf, graskade. Neem het overstapje beneden en volg
de kade. Waar de vaart naar links buigt ga je rechtsaf de dijk af. Volg het pad rechtdoor,
tussen twee sloten. Aan het eind bij kp 75 rechtdoor (500m naar links is een koffietuin),
asfaltweg Hogebrug. Bij huisnummer 16 de smalle grasdijk op en rechtdoor. Volg de dijk
naar links en passeer drie klaphekken.

4. Bij kp 18 rechtdoor, de grasdijk steeds aanhouden. Bij bebouwing gaat het graspad
over in een klinkerpad. Einde pad bij kp 78 linksaf brug over, Kerkweg. Volg de weg
rechtdoor tot de kruising Laageind/Hoogeind, eindpunt van de wandeling.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Dorpshuis/café Custwijc, Laageind 1, 3465 KG Driebruggen
Openbaar vervoer
Bushalte Custwijc in Driebruggen, lijn 724 (buurtbus) van/naar station Woerden en
Bodegraven (niet op zaterdag en zondag).
Parkeren
Parkeerplaats bij startpunt.
Lengte van de wandeling
10 km.
Horeca onderweg
Café Custwijc, Laageind 1 Driebruggen (geopend zaterdag en zondag), www.custwijc.nl
500m van de route, koffietuin Koffie Enzo, Hoogeind 17 Driebruggen,
www.koffieenzodriebruggen.nl
Dagwinkel Driebruggen, Kerkweg 44 Driebruggen, www.dagwinkeldriebruggen.nl

Percentage verhard-onverhard
30%-70%.

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-tochtdriebruggen/17090/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

