Bodegraven
Laveren tussen de Wierickes
Zo vredig als het er nu is, zo roerig moet het er aan de boorden van de Rijn aan het eind
van de jaren '70 van de 17de eeuw zijn geweest. Waar Staatsbosbeheer de passanten
heden ten dage uitnodigt voor een leerzaam bezoekje aan Fort Wierickerschans, daar
ontsnapte de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1672 op dezelfde plek
ternauwernood aan een roemloze nederlaag tegen de gemeenschappelijke legers van de
Fransen, de bisschoppen van Münster en Keulen en de Engelsen door de
inwerkingstelling van de Hollandse Waterlinie, het inunderen van het polderland rond het
huidige fort. Om een nieuwe vijandelijke inval te voorkomen gaf stadhouder Willem III
opdracht tot de bouw van Fort Wierickerschans. Binnen een half jaar stond het fort er.

Routebeschrijving
1. Fort Wierickerschans ligt op de weg terug naar Bodegraven, waar deze wandeling begint
bij het stationsgebouw (kp 1) in die plaats. Recht tegenover het Stationsplein de
Julianastraat inlopen. Bijna aan het eind is in het Evertshuis (rechts) onder andere het
Kaasmuseum (kp 2) gevestigd. Aan het einde op t-splitsing met Willemstraat LA en direct
daarna RA (Prins Hendrikstraat). Op volgende kruising RD (Brugstraat). Vóór brug RA
(Rijnkade).
(Voor kort historisch uitstapje Oude Rijn overbruggen en op kruising met NoordstraatMarkstraat-Kerkstraat LA (Kerkstraat). Rechts op kruising Lutherkerk (kp 3). Even verder
aan Kerkstraat Dorpskerk (kp 4) met op voorplein het kaasmonument ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van de wekelijkse kaasmarkt in Bodegraven. Terug naar zuidzijde
Oude Rijn. Over brug LA, voor vervolg wandeling).
Op de hoek van Brugstraat en Rijnkade herinnert een muurplaquette aan een vroegere
herberg. (De herberg heeft hier sinds 1782 tot aan de stadsbrand van 1870 gestaan,
werd nadien als Hotel van Haaften herbouwd en heeft tot 1975 als zodanig dienst
gedaan).
Even verder links in de Rijn de oude sluis (kp 5) en een honderdtal meters daarna aan de
overzijde van de rivier het voormalige bedrijfsgebouw van Andrélon (kp 6). Kadepad
langs Rijn pas verlaten bij Broekvelderbrug, na ruim een kilometer. Hier RA. Na
onderdoorgang spoor direct driemaal RA om over viaduct wandelparcours te vervolgen.
Pad parallel aan spoorbaan blijven lopen en vlak voor kromming naar rechts grindpad
nemen - met breed water rechts. Veel info over limes en de Romeinen. Aan het eind, na
passage over water op t-splitsing LA. We verlaten nu Bodegraven.
Op t-splitsing bij fietsknooppunt 32 RD (richting Fort Wierickerschans). Direct daarna op tsplitsing RA (richting Waarder). en vóór brug over Enkele Wiericke (kp 7) RA, graskade
langs Enkele Wiericke.
(Voor verkorting wandelroute vóór brug LA: kade Enkele Wiericke. Zie verder bij 4.)
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2. Vóór brug over Enkele Wiericke (kp 7) RA, graskade langs Enkele Wiericke. Als vanzelf
even naar rechts en via een smal, laag tunneltje onder de A12. Voor het vervolg opnieuw
de graskade langs de Enkele Wiericke. Even verder krijgt de kade een naam: Prinsendijk.
Bij enkele boerderijen rechts de Prinsendijk RD via metalen hekje blijven volgen. Bij de
uitmonding op het geasfalteerde wandel-fietspad LA over brug richting Driebruggen.
(Direct rechts achter bosschages mogelijkheid voor picknick). Bij kruising Wierickepad
met Laageind en Hoogeind bij café Custwijc schuin oversteken (Kerkstraat). Vlak voor
brug over Dubbele Wiericke voormalige gemeentehuis Driebruggen (kp 8).
3. Direct na brugovergang LA: wandelpad langs Dubbele Wiericke (kp 9).
Even verder voorbij gemaaltje Net op tijd. (Kort nadat eind jaren '60 de bouw van het
kleine gemaal gereed was, had hier een dijkdoorbraak plaats. De schade voor de lager
gelegen polder bleef beperkt doordat het nieuwe gemaal kon worden ingeschakeld).
Doorgang onder A12 over smalle kadewand Dubbele Wiericke. Direct daarna bij kruising
met fietspad LA, brug over Dubbele Wiericke, richting Bodegraven.
Bij einde fietspad LA (Weiweg) - bij bord Brandschouwerij Nieuwerbrug (nauwgezet
brandschouwen moest het uitbreken van branden voorkomen). Na 150 meter RA, vervolg
fietspad richting Bodegraven.
4. Na brugovergang Enkele Wiericke direct RA, graskade. Bij samensmelting met fietspad
RD, langs Enkele Wiericke blijven. (In de 16de eeuw stond hier op het grondgebied van
het Utrechtse Sticht een aantal sluikhuizen, waar smokkelgoederen werden opgeslagen
en verhandeld).
Bij Celia's Hoeve - de oorspronkelijke hoeve is van 1729 - is er sinds kort een beveiligde
spoorpassage. Het kadepad langs de Enkele Wiericke komt even later uit bij de gracht
van Fort Wierickerschans. (Bij huisnr. 131 stond hier in het midden van de 18de eeuw het
Landshuysje, het douanekantoortje tussen Holland en Utrecht). Het pad rond de
slotgracht mondt uit op het Zuideinde.
*Instapmogelijkheid voor autoparkeerders. Vanaf parkeerplaats Fort Wierickerschans
teruglopen naar provinciale weg, oversteken en LA (jaagpad langs Rijn). Richting
Bodegraven.
Hier weg oversteken en LA, het jaagpad langs de Rijn, richting Bodegraven.
N.b. Voor een bezoek aan Fort Wierickerschans (kp 10) even naar rechts. Een
honderdtal meters verder is, aan de overkant van de weg, de hoofdingang van het fort.
Terug van het fort, route vervolgen langs de Rijn richting Bodegraven.
Na anderhalve kilometer bij Broekvelderbrug, bekend van heenweg, LA. Na
onderdoorgang direct tweemaal RA en daarna LA (Brasem) om rechts van de bebouwing
voortdurend parallel aan spoor te blijven lopen. Wandelpad komt soms al slingerend uit
op Goudseweg, daar RA, over spoor en direct LA (Spoorlaan). Bijna 200 meter verder is
station Bodegraven.

Praktische informatie
Parkeren
omgeving station Bodegraven (beperkt, maar gratis)
of bij Fort Wierickerschans (eveneens gratis)
OV
station Bodegraven (spoorlijn Leiden - Utrecht)
zie ook: www.9292.nl
Horeca
Evertshuis (Kaasmuseum), Julianastraat 4, Bodegraven
verder diverse gelegenheden centrum Bodegraven
en: café Custwijc, Laageind 1, Driebruggen

Loek en Irene Heskes zijn ervaren routemakers en wonen bovendien aan de Rijn. Voor
de wandelgids 'De Loop van de Rijn' zochten ze vanuit Alphen begin en eind van 'hun'
Rijn op. De mooiste stukken langs de oevers hebben ze verwerkt in 12 afwisselende
rondwandelingen van gemiddeld 15 kilometer. Deze wandelgids is uitgegeven bij
uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

