
Wiericketocht 
Bodegraven – zaterdag 2 oktober 2021 

Parkoersbouwer: Cor en Willy Griffioen 

Start: Sporthal de Sporthoeve, Vromade 1, 2411 LG 
Bodegraven 

Parkeren: rond de startlocatie is er volop parkeergelegenheid. 

Openbaar Vervoer: Bodegraven is gelegen aan de spoorlijn Leiden – Utrecht. Vanaf het 
station is de route gepijld naar de start. 

Auto: Vanaf de A12 (Den Haag – Utrecht); Afslag 12, richting Reeuwijk/ Bodegraven/ N11; 
RA Reeuwijksehoutwal (N 459); RA Goudseweg, volg daarna WS78 borden. 

Vanaf de N11 (Leiden – Bodegraven); Afslag 12 Bodegraven/ Reeuwijk; Beneden 
aangekomen LA (rotonde ¾) richting Bodegraven; RD Goudseweg, volg daarna borden 
WS78. 

Bereikbaarheid Bodegraven ernstig belemmerd 
De snelweg A12 tussen Utrecht knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug is volledig afgesloten. 
Tussen Nieuwerburg (afrit 13) en Reeuwijk (afrit 12) zijn minder rijstroken beschikbaar. Het 
verkeer vanuit Utrecht word omgeleid en dat houdt in dat u er rekening mee moet houden 
dat uw reistijd flink kan oplopen. 

Wandeltocht vanuit Bodegraven 
Het wapen van Bodegraven dateert uit 1816, per 2011 is Bodegraven gefuseerd met 
Reeuwijk en telt de gemeente een kleine 35 duizend inwoners. Bodegraven-Reeuwijk wordt 
doorsneden door de A12 en N11 en de spoorlijn Utrecht-Gouda en de Oude Rijn. Deze 
begint bij Wijk bij Duurstede en eindigt in Katwijk. In de Romeinse tijd was de Oude Rijn de 
Noordelijke grens van het Rijk.  

Na de start vanuit de Sporthoeve lopen we al snel langs de Oude Rijn, die volgen we tot aan 
Fort Wiericke Schans. Dit Fort is in 1673 in opdracht van stadhouder Willem III gebouwd als 
onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het fort ligt strategisch aan de Oude Rijn en 
de Enkele Wiericke. Die in 1364 gegraven is, om overtollig water van de Oude Rijn af te 
voeren naar de Hollandsche IJssel.  

We volgen de Enkele Wiericke en komen over de Kippenkade bij de soeppost. Hierna gaan 
de 40 km lopers over het Wierickepad langs het kunstwerk van de Aalscholvers naar 
Driebruggen, om uiteindelijk langs de Dubbele Wiericke de route te vervolgen. De meer 
oostelijk gelegen Dubbele Wiericke is ook onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. In 
het rampjaar 1672 is het gebied tussen de Wierickes onder water gezet om Holland te 
beschermen tegen de oprukkende Fransen. 

Over het Hollands-Utrecht Polderpad lopen we al slingerend en genietend van de weidsheid 
richting Papekop, waar de horecarust bij Eetcafé De Dijketelg is. Het dorp is ontstaan in de 
13de eeuw als ontginningsdorp en telt nu ongeveer 425 inwoners. Klompenpad ‘Het 
Boerepad’ brengt ons na de rust bij de Ruige Weide, waar we door een natuurgebied richting 
Oudewater gaan. Het jaagpad langs de Hollandse IJssel brengt ons opnieuw bij de Dubbele 
Wiericke. Als we de Enkele Wiericke zijn overgestoken komen we op de Prinsendijk. In 1672 
werd deze dijk aangelegd om de Lange Ruige Weide te kunnen inunderen. Bij de Oukoopse 
molen, een wipmolen uit de 17de eeuw die maalt water uit de polder Oukoop en Negenviertel 



tot een diepte van -2.20 N.A.P.  gaan we de Oukoopsekade over om bij de Oukoopsedijk te 
kunnen genieten van een heerlijk bakkie koffie of thee. 

In de laatste 10 km. wandelen we tussen de prachtige Reeuwijkse Plassen door. Dit zijn 17 
plassen gescheiden door smalle weggetjes. Ze zijn in de 18de eeuw ontstaan door 
turfwinning voor de pottenbakkerijen en bierbouwerijen in Gouda. Daar valt ook genoeg te 
genieten. Na een stukje langs de waterlijn volgt het Reeuwijkse Hout. Dit gebied is 128 HA 
groot en in 20 jaar tijd is het veranderd van weilanden in dichte bospercelen met gras en 
hooilanden en is doorsneden met diverse wandelpaden. We verlaten de natuur en lopen een 
stukje langs de N11. Daarna volgt de Goudseweg en zo gaan we richting de Sporthoeve 
waar de finish is. 

Cijfers: In Beesd waren er 537 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even 
op onze site onder informatie. 

Gedecoreerden 
Willy Griffioen en Joost 
Ruegg voor 7000 km 

en Henk Noordover voor 
12.000 km; Knorretje 

bracht in Beesd 19,15 
Euro op.  

Cor en Willy vanuit hun Bodegraven 
Komen met de Wiericketocht 

opdraven 
Knorretje loopt mee 

En glundert voor twee 
Van blijdschap en dank voor uw 

gulle gaven 
 
Volgende wandeltocht 
Landgoederen langs de IJssel – 16 oktober 2021, Brasserie Restaurant Korderijnk “sinds 
1916”, Stationsstraat 31, 7391 EH Twello. 

Openbaar Vervoer: Station Twello is gelegen aan het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. 
De startlocatie ligt vlakbij het station van Twello. Vanaf het station staan er pijlen naar de 
start. 

Auto: A1 (Amsterdam – Deventer), afslag 22 ri. Twello/Wilp; LA Twello, daarna gepijld naar 
de start. 

Parkeren Verscheidene parkeerterreinen in het centrum. 

Vooruitblik Twello 
Onze volgende wandeltocht houden wij in Twello. We verlaten Twello via de paadjes achter 
het gemeentehuis. We lopen over het terrein van Landgoed Hackfort Veenhuis. Hierna 
volgen we de beek De Fliert een tijdje en komen kort daarna op landgoed de Lathmer, dit is 
een landhuis, landgoed en voormalig kasteel. Hierna lopen we naar Wilp waar we de 
soeppost hebben in dorpshuis de Pompe.  

Na de rust is bij de IJssel de splitsing van de 20 en 40km. De 40km gaat rechtsaf richting 
Voorst, maar dat is nog best een eind lopen. Dat verveelt nooit, want we blijven kilometers 
lang in de buurt van de IJssel. Na een kilometer of 7 komen we langs de ruïne De Nijenbeek, 
die onlangs nog is versterkt zodat deze niet definitief in de IJssel verdwijnt. Daarna lopen we 
verder en komen op de Voorster Klei uit, alwaar we een paar mooie smalle paadjes betreden 
voordat we uiteindelijk kunnen uitrusten bij de horecarust het Speelparadijs/ 
Pannenkoekenhuis in Voorst. Na de welverdiende rust stappen we op en lopen we over de 
bomendijk en dat is een uniek stukje natuur: Nergens in Nederland is een dijk zó weelderig 
begroeid met bomen en struiken. We bevinden ons inmiddels op Landgoed De Poll en lopen 
om het landgoed heen. Om vervolgens de bomendijk af te lopen richting de soeppost in Wilp.  

We lopen verder langs de IJssel naar onze koffiepost die zich bevindt in de 
Bolwerkersmolen. Na de pauze lopen we via het Worpplantsoen naar het zwarte pad. Hierna 
gaat het via boerenlandschap richting de fruitpost bij fruitkwekerij Klomp. We komen nog een 
stukje door landgoed Bruggenbosch en dan zijn we al bijna weer bij onze bestemming. 


