Wandeltocht: De Twee Wierickes
A 8 km.

A B 15 km.

Fort Wierickerschans is natuurlijk genoemd naar de middeleeuwse vaart
tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel: De Enkele Wiericke. Twee
kilometer naar het oosten ligt de Dubbele Wiericke. Tussen deze vaarten
liep in de 17-de eeuw de (oude) Hollandse Waterlinie die begon bij het
Muiderslot en eindigde bij slot Loevestein.
De wandeling begint bij het fort dat grenst aan de Enkele Wiericke. De
lange wandeling is 15 km lang maar u kunt de wandeling zelf verkorten tot
plm. 8 km. Dit is in de tekst en op de kaart aangegeven.
Tijdens deze afwisselende tocht ziet u de rivier en karakteristieke
bebouwing, twee dorpjes, het weidelandschap, ondergaat u het moderne
verkeer (spoor, A12 en niet zelden vliegtuigen) en ziet u het Fort van alle
kanten.
Tweederde deel van de route is graskade met veel hekken. Niet geschikt
voor wandelwagens.
Verlaat het fort via de hoofdingang of via het parkeerterrein. Vanaf de
hoofdingang loopt u direct naar het jaagpad rechts langs de Rijn. Vanaf het
parkeerterrein gaat u links een stukje over de weg tot over het bruggetje.
Daar kunt u het jaagpad op gaan en naar het oosten lopen. Het jaagpad
werd tot 100 jaar geleden gebruikt door paarden en mannen die schuiten
voorttrokken. Vanaf het pad heeft u goed zicht op de vrij brede Oude Rijn,
2000 jaar geleden de grens van het Romeinse Rijk. Ten noorden ervan was
het onland. De Oude Rijn is tegenwoordig zomers vol met plezierboten en
het gehele jaar door varen er ook vrachtboten.
Zowel aan de kant waar u loopt, de Weypoort, als aan de overkant,
Weyland, staan vele karakteristieke boerderijen. Tussen Rijn en dijk staan
voornamelijk woonhuizen.
50 m vóór de brug over de Dubbele Wiericke eindigt het jaagpad en loopt u
over de weg. Interessant in Nieuwerbrug zijn de huizen direct links na de
brug, en als u even doorloopt is links de Bruggemeesterstraat met daarvoor
de Eeuwfeesttoren uit 1913 en de enige particuliere tolbrug in Nederland
met een tolhuisje.
Ga weer terug naar de brug over de Wiericke en ga de graskade op. Aan de
overkant is een houtwerf en links volkstuinen. Al snel komt u bij de
onbewaakte spoorovergang en de spoorhefbrug over de vaart.

Routeverkorting. Bij de brug over de Dubbele Wiericke rechtsaf, Endelkade
(boerderijweg). Bij de viersprong links richting Bodegraven, Weiweg. Bij de
driesprong richting Bodegraven ANWB wegwijzer 66584-1. Bij de brug over
de Enkele Wiericke rechtsaf graskade. Ga weer verder in de tekst bij
aansluiting routeverkorting.
Nadat u onder beide banen van de A12 bent doorgegaan ziet u het copelandschap. Dat wil zeggen het 900 jaar geleden ontgonnen veen, waarvan
de rechte sloten nu nog precies zo lopen. Het verschil met toen is dat het
ontgonnen land hoger lag, geschikt was voor landbouw, en spontaan
afwaterde. Door inklinking van het veen werd de afwatering steeds
moeilijker en was het land alleen nog geschikt als grasland.
De polder ligt nu een paar meter lager. Links ziet u het dorp Waarder.
U komt langs het gemaal ‘Net op tijd’ en naderen Driebruggen. In het
weiland en op het water is altijd wel wat te zien of te beleven.
Aan het einde van de Noordkade rechtsaf de brug over. Het gebouwtje met
de klokkentoren is het voormalige gemeentehuis uit 1927. U wandelt over
de Kerkweg. Ongewild een juiste naam want een kerk is niet (meer) te zien.
Afgebroken in ?
Steek het Hoogeind/Laageind over en ga het fietspad richting Reeuwijk op.
Een pad met knotwilgen. Links in de verte ziet u de Oukoopse molen. U
loopt over de brug over de middenwetering en komt bij de Enkele Wiericke
met weer een gemaal (Lange Weide).
Volg na de brug het fietspad. Aan het einde van het fietspad rechtsaf. U
komt nu op de Kippenkade een prachtige wandelpaadje met links zicht op
de Reeuwijkse Plassen en rechts het weidegebied, in beheer bij
Staatsbosbeheer. Aan het eind bij de Enkele Wiericke gaat u links. U loopt
nu over een 5 meter brede kade en de polder links ligt zeker 6 meter onder
ons. Ook hier weer het oude polderpatroon en stukjes plas-dras, stepping
stones in de ecologische verbindingszone die Staatsbosbeheer hier
ontwikkelt. Gelukkig heeft de Wiericke hier over bijna het hele traject een
brede rietkraag waar op elk moment van de dag en het jaar wat te zien of te
horen valt. Na 2x A12, (aansluiting routeverkorting) spoor, gemaal en
fietspad zijn we bijna thuis. Rechts in de verte ziet u Weypoortse molen.
In dit vlakke land is goed te zien dat fort Wierickerschans in het landschap
vroeger praktisch onzichtbaar was als we de hoge populieren en hoge
gebouwen even wegdenken want die zijn van latere datum. Een defensief

werk als dit moest voor de vijand onopvallend zijn. U wandelt bijna het hele
fort om en krijgt zo een goed beeld van dit complex. Is het ná 12 en vóór 4
uur dan kunt u het fort in. Zo niet, dan loopt u een paar honderd meter
voorbij de hoofdingang het parkeerterrein aan de oostkant op.

Laat ons weten wat u van deze wandelroutes vindt. Mail naar
groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl.
Het Groene Hart Centrum geeft informatie en voorlichting over het
Nationaal Landschap het Groene Hart.
U kunt er terecht voor informatie over de toeristisch recreatieve
mogelijkheden in het gebied, informatie over de cultuurhistorie en de flora
en fauna. Ook voor actuele ontwikkelingen op gebied van natuur en
landinrichting.
Het Groene Hart Centrum
Zuidzijde 132
2411 RX Bodegraven
Tel. 0348-689500
E-mail: groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl
Website: www.groenehartcentrum.nl
Toegang gratis
Open van 1 april tot 30 oktober op dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot
16.00 uur.
Van nov. tot en met maart ‘s zondags van 12.00 tot 16.00 uur. En op
afspraak.

Wandeltocht De Twee Wierickes
A 8 km.

A B 15 km.

U kunt de schans op twee manieren op en af. Via de hoofdpoort aan de
noordzijde. U kunt dan meteen het Jaagpad op. Let op bij het oversteken. De
andere manier is via de loopbrug en het parkeerterrein. Om dan op het
Jaagpad te komen moet u eerst 200 m. naar rechts. Daar staat links ANWB
wegwijzer 17832 bij het jaagpad.
1.
Wandeling naar de Weijpoortsche Molen en terug.
Geschikt voor wandelaars, niet voor wandelwagens. Ongeveer 4 km heen en
terug. Ga rechts het Jaagpad op langs de Oude Rijn. Na de vierde brug (derde
brug als u op het parkeerterrein bent begonnen) rechtsaf een klein weitje
oversteken voor het witte hek van beeldenmarkt.nl. Steek de weg
(Weijpoort) over en wandel ongeveer 200 m. terug (dus rechtsaf). Ga direct
na de sportvelden linksaf het smalle (privé)pad op. Na de bocht ziet u de
molen staan. Als de wieken draaien (doorgaans op zaterdag) is de molen te
bezoeken (niet door kinderen 12 jaar) en de schilderijen te bezichtigen. De
molen is van het type wipmolen en dateert van 1564. De Weijpoortsche
molen wordt door vrijwilligers bemalen. Bijna elke zaterdag kunt u een
bezoek brengen aan de molen en meemaken hoe deze vrijwilligers te werk
gaan. Tijdens een bezoek aan de molen is te zien hoe een eeuwenoude en
grote poldermolen werkt. Hoe zware houten assen en wielen de vijzel
aandrijven welke op zijn beurt het water uit de polder in de Oude Rijn
uitmaalt.
De molenaar vertelt - en laat zien - hoe de molen wordt bediend en geeft
uitleg over de geschiedenis van het polderlandschap en de betekenis van
molens voor de wordingsgeschiedenis van het huidige veenweide landschap.
Binnen in de rieten ondertoren is te zien hoe ooit de molenaar met zijn gezin
leefde in een kleine huiskamer met bedstee.
Terugweg: zelfde route. Wat is er te zien? De Oude Rijn, het pad langs de
wetering, uitzicht over het polderlandschap, de molen, de kunst van
Tamminga.
2a. Wandeling naar het spoor en terug.
Geschikt voor wandelaars en wandelwagens. Ongeveer 3 km. heen en terug.
Verlaat het Fort door de hoofdingang aan de noordkant. Steek de weg over
en ga links het Jaagpad langs de Oude Rijn op. (alternatief: via de loopbrug
en het parkeerterrein: bij wegwijzer 17832 het Jaagpad naar links nemen.).
Nadat u het Fort voorbij bent de weg over steken voor het elektriciteitshuisje

en neem de weg die langs de west en zuidkant van het Fort loopt. Bij de
Enkele Wiericke rechtsaf, de Prinsendijk op. Op deze plek stond vroeger een
douaniershuisje. De douane beambte die hier midden 18-de eeuw woonde
diende toezicht te houden op het handelsverkeer tussen Holland en Utrecht.
Want over veel producten moest belasting betaald worden als het van het
ene gewest naar het andere werd vervoerd. En niet iedereen wilde deze
belasting betalen.
Wandel tot het spoor. Terugweg: zelfde route. Wat is er te zien? De Oude
Rijn, de Schans en de gracht van verschillende kanten, de Enkele Wiericke
met mooie oeverbegroeiing, het weidse uitzicht.
2b. Wandeling rondje Wiericke.
Niet geschikt voor wandelwagens. Afstand 5 km. Vervolg route 2a als volgt.
Ga de onbewaakte spoorwegovergang over en volg de grasdijk langs de
Wiericke. Een hek aan begin en einde. Ga de brug over de Wiericke over
(links). U loopt nu in het poldergebied tussen de Enkele en Dubbele
Wiericke. Dit gebied kwam bij in gebruik name van de Oude Hollandse
Waterlinie onder water te staan. Vanaf de dijk is duidelijk waarneembaar dat
het maaiveld flink lager ligt dan het waterpeil in de Wiericke. Tegenwoordig
zijn al grote stukken weiland in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer en
maken deel uit van de Groene Ruggengraat van de Ecologische
Hoofdstructuur. Een systeem van met elkaar verbonden natte
natuurgebieden dat loopt vanaf de Waddenzee via de Friese en randmeren
door het Groene Hart van Nederland naar de Biesbosch en naar de Zeeuwse
delta.
Bij de T-kruising (Weiweg) linksaf (fietsbordje Nieuwerbrug), spoor over en
langs de plas tot de T-kruising (Weijpoort) en daar linksaf. Na 20 m. rechts bij
wegwijzer 17832 naar Jaagpad en hoofdpoort of 200 m. naar langs
Weijpoort naar het parkeerterrein. Wat is er te zien? De drukke A12, nog
beter zicht op het polderlandschap, de inundatievlakte, de Weijpoortsche
Molen, Put van Broekhoeven (zandwinningplas uit de jaren dertig voor de A12, nu natuurgebied.

Meer informatie over de behandelde onderwerpen kunt u vinden in het
Groene Hart Centrum en op de website www.groenehartcentrum.nl
Laat ons weten wat u van deze wandelroutes vindt. Mail naar
groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl.

Rondwandelingen vanuit het Fort
Wierickerschans

Het Groene Hart Centrum geeft informatie en voorlichting over het
Nationaal Landschap het Groene Hart.
U kunt er terecht voor informatie over de toeristisch recreatieve
mogelijkheden in het gebied, informatie over de cultuurhistorie en de flora
en fauna. Ook voor actuele ontwikkelingen op gebied van natuur en
landinrichting.
In het centrum vindt u een overzichtelijke tentoonstelling een kleine
koffiehoek en een winkel met groene hart producten en uiteraard een
overzicht van alle vaar-, wandel-, skate en fietsroutes in het gebied.
Ook kunt u er terecht voor het reserveren van excursies op het Fort of in het
Groene Hart.
Voor scholen zijn speciale programma’s beschikbaar.

Het Groene Hart Centrum
Zuidzijde 132
2411 RX Bodegraven
Tel. 0348-689500
E-mail: groenehartcentrum@staatsbosbeheer.nl
Website: www.groenehartcentrum.nl
Toegang gratis
Open van 1 april tot 30 oktober op dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot
16.00 uur.
Van nov. tot en met maart ‘s zondags van 12.00 tot 16.00 uur. En op afspraak.

1.

Wandeling naar de Weijpoortsche Molen en terug. (blauwe
route op de kaart)
2a. Wandeling naar het spoor en terug (gedeelte van de rode
route op de kaart)
2.b Wandeling rondje Wiericke (Rode route op de kaart)

