
    

Wat is een TOP?

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.  

Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u  

wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde  

routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekken 

van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf 

meter hoge groene halm. Meer informatie over deze en 

andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl

Meer routes

Voor actuele informatie over de voorzieningen in  

de omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en  

wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande 

QR-code met uw smartphone. 

QR-code:

www.alletops.mobi/marnemoende

QR-code:

www.alletops.mobi/marnemoende
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Tiend KadeRoutes
Fietsen

 Utrechtse Waardenroute, 34 km
Markering via de fietsknooppunten:

79 - 88 - 98 - 99 - 97 - 91 - 92 -  
93 - 94 - 69 - 99 - 89 - 79 

 
 Lek-IJsselroute, 35 km

Markering via de fietsknooppunten:
79 - 81 - 80 - 24 - 23 - 8 - 9 - 86 - 85 - 7 - 

rechtdoor Hogebiezenweg - 82 - rechtdoor Achtersloot - 
bij Meerlopad rechtsaf - 79 

Wandelen
 Voormolen pad, 3 km

Markering: themabordjes 

 Knollemanshoek pad, 5.5 km
Markering: themabordjes 

 Eendenkooi pad, 17 km
Markering: themabordjes

Open van 1 maart tot 1 november

Alternatieve winterroute

 Legenda
 Toeristisch Overstappunt

 Fietsknooppunt

 Verbindingsroute 
 fietsknooppunten

 Parkeerterrein

 Station

 (Toeristisch) Informatiepunt

 Horeca

1  Tips in de omgeving

Marnemoende 
Toeristisch Overstappunt
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Een uniek gebied midden in de Randstad is het 

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam  

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht. 

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap 

van Nederland. Ontstaan door vervening en turf-

winning is het nu een waardevol poldergebied met 

uitgestrekte  weiden, doorsneden door sloten en rivieren. 

De oud-Holland se stadjes en dorpen, forten en  

boerderijen zijn karakteristiek voor de regio.  

Wandelend, fietsend of varend  ontdekt u de mooiste 

plekjes van het Groene Hart.

In de omgeving

Mede mogelijk gemaakt door:

In het Hollandse landschap van de polder Broek en Blokland liggen twee eendenkooien: 
Eendenkooi Blokland en Eendenkooi IJsselstein. Deze eendenkooien worden door 
Staatsbosbeheer met zorg beheerd vanwege de hoge cultuurhistorische waarde.  
De kooien zijn nog geheel ‘vangklaar’ en bezitten zelfs het kooirecht. Voor een kijkje 
achter de schermen kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer Groene Hart. 
Telefoon: 0184-640046. Internet: www.staatsbosbeheer.nl

3  Eendenkooien
Laat u wegen op de originele weegschaal uit 1482. Bij voldoende gewicht verkrijgt 
u het door Keizer Karel de Vijfde gegarandeerde ‘Certificaet van Weginghe’. Vroeger 
kon men op deze manier aantonen geen heks te zijn en zo de brandstapel ontlopen. 
Dat is 50.000 mensen tussen 1450 en 1750 niet gelukt. 
Adres: Leeuweringerstraat 2, Oudewater. Telefoon: 0348-563400. 
Internet: www.heksenwaag.nl

4  Museum de Heksenwaag

Korenmolen De Windotter is een stenen stellingmolen uit 1732. De molen staat op 
de oude stadsmuur van IJsselstein. Je kunt hier de molenaar nog op ambachtelijke 
wijze aan het werk te zien. Per week wordt er meer dan 8000 kilo meel gemalen! 
De fraaie molenwinkel heeft het grootste assortiment meelproducten in Nederland, 
die in kleine verpakking voor de thuisbakker te koop zijn.
Adres: Walkade 73, IJsselstein. Telefoon: 030-6888881. Internet: www.windotter.nl

2  Korenmolen De Windotter
mij | museumijsselstein is een huis vol verhalen over ridders en kastelen, over heden-
daagse vormgeving en oude ambachten, over actuele kunsten en eeuwenoude schil-
derijen. Een stukje oude historie van IJsselstein kunt u zelf ervaren bij de kasteeltoren; 
gelegen op 5 minuten loopafstand van het museum. 
Adres museum: Walkade 2, IJsselstein. Adres kasteeltoren: Kronenburgplantsoen 9, 
IJsselstein. Telefoon museum: 030-6886800. Internet: www.museumijsselstein.nl

1  mij | museumijsselstein en kasteeltoren

Welkom op Marnemoende

Marnemoende, het startpunt om de Utrechtse Waarden te voet, 

fietsend of varend te verkennen. Het weidse, traditionele polder-

landschap met grazende koeien, wordt begrensd door de 

Hollandse  IJssel en de Lek. Bezoek de oud Hollandse stadjes 

IJsselstein, Montfoort en Oudewater met de fiets of (gehuurde) 

boot. Loop over historische kades met eendenkooien of via 

een authentiek Jaagpad langs de rivier en geniet van de 

omgeving . 

Marnemoende is vernoemd naar een klein stroompje de 

“Mearne ” tussen Hollandse IJssel en Leidse (Oude) Rijn.  

De vondst van resten van Romeinse nederzettingen laten de 

loop in het landschap zien. Met mondingen in De Meern en 

hier bij Marnemoende. Deze historische plek was vanaf de 

middeleeuwen een boerderij , waar de familie Kromwijk het 

land bewerkte en het vee verzorgde. In 2005 maakte land 

plaats voor water, stallen voor bootloodsen en koeien 

maakten  plaats voor mensen en boten.


