
Woerdense Poldertocht – zaterdag 11 maart 2023 

Parkoersbouwers: Cora Spruit 

Start: Careyn Weddenstein, Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden. 

Parkeren: Parkeerterrein rondom Careyn Weddesteyn, in de wijk of anders bij P&R 
Houttuinlaan 2, Woerden en ligt op ca 1 km afstand tot de start (P&R Spoorlaan kost 
1,75 Euro/uur). 

Openbaar Vervoer: Station Woerden, ligt aan de spoorlijn Utrecht – Rotterdam/Den Haag en Leiden – 
Utrecht. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Wandeltocht vanuit Woerden 
WS78 start voor de derde keer vanuit Woerden. Deze Woerdense Poldertocht is alleen op 11 maart 2023 te 
wandelen en helaas niet volledig na te wandelen, omdat we eenmalig toestemming hebben gekregen om een 
doorsteek te maken via een boerenerf. Vanuit de start lopen we eerst een stukje door de wijk 
Staatsliedenkwartier om via een spoortunnel via de Cattenbroekerdijk langs de nieuwbouwwijk Waterrijk bij de 
Cattenbroekerplas uit te komen. Daar volgen we een schelpenpad en een graspad met uitzicht op de 
Cattenbroekerplas. 

We wandelen richting Harmelen en lopen over een onverharde kade, de Hollandse kade, die vroeger bij 
ontginning de omgeving moest beschermen tegen wateroverlast. We blijven vandaag in het buitengebied van 
Harmelen, want we steken de Oude Rijn over via de Haanwijkersluis en volgen het Jaagpad langs de Oude 
Rijn, dat herinnert aan de trekschuitvaart. We lopen door Haanwijk en Breeveld en vervolgen het Jaagpad 
langs de Oude Rijn.  

Via Geestdorp komen we aan bij de soeppost bij Heerlijk Houtdijk in Kamerik. Na de soep vervolgen de 20 
km-wandelaars de Houtdijk, maar de 40 km- wandelaars gaan terug naar waar ze vandaan zijn gekomen en 
wandelen nu over het oostelijke gedeelte van de Houtdijk. Via Gerverscop wandelen we over een mooie, 
onverharde kade met wijds uitzicht over de landerijen. Vervolgens klimmen we een hek over en via een 
weiland komen we uit in Teckop. We gaan langs een paar oude monumentale boerderijen, komen we uit bij 
het recreatieterrein het Oortjespad en maken een ronde om recreatieplas De Eend, gaan over het golfterrein 
en lopen over het terrein van de kinderboerderij. Verderop komen we uit op de Mijzijde in Kanis waar de 
horecarust Eet- en Drinkcafé De Gekeerde Kanis is. 

Vanuit de horecarust wordt een lus van ruim 7 kilometer gemaakt. Hierdoor kunnen wandelaar kiezen tussen 
42 km en 35 km te wandelen. Na een fijne horecarust wandelen we langs diverse boerderijen op de Mijzijde 
en komen we via de Houtkade uit op de Grechtkade, een jaagpad langs de Grecht. Het graspad langs de 
Grecht ligt een stuk hoger wat een zeer wijds uitzicht oplevert. 

We blijven zicht houden op de Sint-Hippolytuskerk in Kanis en via een stuk weiland komen we dan  terug bij 
de horecarust. Hierdoor heeft u tweemaal de mogelijkheid om van de horecarust gebruik te maken. Na de 
horecarust gaan we over de Mijzijde naar Kamerik. We gaan langs de Hervormde kerk en komen we uit op de 
Spruitweg wat toevallig de naam van de parcoursbouwer is. Daarna lopen we een weiland over met zicht op 
koffiepost Heerlijk Houtdijk. Na de koffiepost vervolgen we de 20 km-route waar we toestemming hebben 
gekregen om een doorsteek te maken over het weiland, betonpad en erf van een melkveebedrijf. Voorzichtig 
de weg overstekend komen we weer uit op de Mijzijde en gaan het Brediuspark in naar Batestein.  

Na de fruitpost wandelen we het Brediuspark uit en maken een leuke slinger langs een plas en gaan langs de 
Singel en door het Westdampark. In het Westdampark ligt een kleine Joodse begraafplaats en aan de rand 
staat een monumentale watertoren. We lopen door het historische centrum van Woerden en komen we langs 
Stadsmuseum Woerden op de Kerkplein wat het voormalig stadhuis is.  

Via het Kerkplein wandelen we een leuke slinger door het centrum via Molen De Windhond die op één van de 
laatste stukjes stadswal staat. We gaan langs de katholieke Heilige-Bonaventurakerk en langs het Kasteel van 
Woerden naar de finish.  
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Volgende wandeltocht 
9e Lustrumtocht – 22 april 2023, De Twee Marken, Trompplein 5, 3951 CR Maarn. 

Openbaar Vervoer: Station Maarn is gelegen aan het spoor tussen Arnhem en Utrecht. De afstand tot de 
startlocatie is 650 m. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Parkeren Diverse parkeermogelijkheden rondom de startlocatie en in de omliggende straten. 

Vooruitblik Maarn 
Vanuit de start lopen wij eerst een stukje door Maarn en gaan onder het spoor door. We langs het 
Oorlogsmonument en het voormalige raadhuis van de gemeente Maarn, een rijksmonument. Langs de rand 
van het dorp gaan we naar de zanderij Maarn. We lopen rond de plas en verlaten de zanderij via een trap van 
170 treden richting de Maarnse Berg. 

Vervolgens gaan we door landgoed Stameren, een gevarieerd bos met kleine heideveldjes. Voorbij Huize 
Stameren verlaten we dit gebied. Hier volgen we grotendeels het Trekvogelpad (LAW) tot Doorn. Bij Huis Te 
Maarn gaat de 9 km terug. De overige afstanden lopen langs Chalet Helenaheuvel aan de rand van de 
Kaapse bossen naar Doorn. We lopen om de Maartenskerk door de Schoollaan. Vervolgens gaan we langs de 
hoofdentree van Huis Doorn.  

Vanaf hier gaan we naar Kaasmakerij Huig van der Graaf waar we de soep- en koffiepost hebben.  
De 40 en 45 km vervolgt de tocht door de bossen van landgoed Sandenburg naar kasteel. Vervolgens gaan 
we via een plank over een sloot achter kasteel Walenburg (niet zichtbaar) langs, richting Wijk bij Duurstede. 
Vlak voor we de Kromme Rijn bereiken gaan we door Vikinghof.  

We lopen langs de Kromme Rijn en gaan door het historische centrum van Wijk bij Duurstede. We lopen langs 
het oude stadhuis en de St. Janskerk. Door een laag poortje in de Peperstraat gaan we via de Mazijk naar 
kasteel Duurstede. Van het kasteelpark gaan we naar de grote rust bij Wijksport.  

Na de rust gaan we door het stadspark en door de Hoogstamboomgaard De Horden hoogstamboom-gaard in 
Wijk. We verlaten Wijk en zetten via het Zandpad koers naar Cothen. We gaan via de schilderachtige Brink, 
waar monumentale panden staan, langs het poortgebouw van kasteel Rhijnestein richting de 
Langbroekerweg.  

De 40 km gaat in Langbroek via een wandelparkje en een onverhard pad naar de koffiepost in Doorn. De 45 
km maakt net na Cothen een andere route naar de rust. Langs de Weerdersteijnse sloot en via de 
Weerdensteijnselaan en de landgoederen Leeuwenburg en Moersbergen.  

Vanaf de rust gaan we (met de 20 km) naar het Wapen van Sandenburg waar de horecarust is voor de 20 km. 
Daarna zien we het Doornse gat, waar we aan de buitenkant omheen lopen. We lopen om het landgoed van 
buitenplaats De Ruiterberg heen. Via het prachtige poortgebouw verlaten we het landgoed en gaan via de 
buitenkant van de Kaapse bossen naar Landgoed Huis te Maarn. Niet ver van het toegangshek is de fruitpost 
voor alle afstanden. Van de fruitpost lopen we voornamelijk door de bossen terug naar onze startlocatie in 
Maarn. 

Vacatures 
We hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig voor onderstaande vacatures: 

 Chefkok 
 Reserverijder aanhangwagen 
 Bestuurslid 

Voor meer informatie zie de laatste Special Info, spreek één van de bestuursleden aan in Oss, of een mailtje 
naar WS78.info@gmail.com onder vermelding van ‘vacature’! Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact 
opgenomen. 

Lustrum 
Op 22 april vieren we ons 45-jarig bestaan. Het wordt een feestelijke dag met een speciale jubileumtocht en 
afsluitend voor de leden een koud/warm buffet. Op die dag is het mogelijk om 4 afstanden te lopen, 9 km, 20 
km, 40 km, 45 km. 

Deelname aan de tocht en/of het buffet is voor leden gratis wanneer men zich aanmeldt uiterlijk zaterdag 11 
maart. Daarna kan er nog wel aangemeld worden voor de wandeltocht. Aanmelden kan via email 
WS78.info@gmail.com onder vermelding van “Lustrumtocht en/of buffet”. Ook ligt er een inschrijflijst bij de 
boetiek na afloop van de tocht. Gratis deelname is niet mogelijk bij inschrijving via de digitale link. 

Website 
Onze webmaster ontvangt graag foto- of gewone verslagen van de tochten! We stellen het erg op prijs 
wanneer deze gedeeld worden met de leden. Ze worden dan geplaatst op de website. Voor een kijkje zie 
vorige tochten op de website. 
 


