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 NH Kerk Tull en ’t Waal

 Vermoedelijk werd de kerk in de eerste helft van de 
veertiende eeuw gesticht als dochterkerk van Tull. De oudste 
vermelding van een parochie ’t Waal dateert uit 1348. In de 
jaren 17781779 werd de kerk ingrijpend verbouwd. Het 
schip van de kerk werd grotendeels vernieuwd en onder 
een nieuwe kap gebracht. In 1927 kwam de huidige, 
driezijdige gesloten consistorie, waarvan de kap op gelijke 
hoogte met die van het schip werd gebracht.
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 Honswijkerplas

 De Honswijkerplas is een mooie en grote zwemplas in de 
uiterwaarden van de Lek. Bij de plas is een speelweide 
met verschillende speeltoestellen en zijn er picknickweides. 
Er zijn ruime zandstranden en grasoevers om te kunnen 
zonnen en te luieren.  

 Verdronken bos

 Het verdronken bos heeft niet altijd onder water gestaan. 
Het is een onderdeel van het waterbergingsgebied wat 
ruim 10 jaar geleden is aangelegd  om in tijden van veel 
neerslag water te kunnen bergen. Watervogels zoals de 
grote zilverreiger zijn er regelmatig te vinden. Het is een 
bijzonder gebied waar je via een vlonderpad dwars door 
heen kunt lopen.

 Stelling van Honswijk

 Op het Eiland van Schalkwijk is het historische landschap 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog volop beleefbaar. 
Hier vormt Fort Honswijk samen met Lunet aan de Snel, 
Werk aan de Korte Uitweg, Gedekte Gemeenschapsweg, 
Werk aan de Groene Weg, Werk aan de Waalse Wetering, 
inundatiekanaal en open schootsvelden een bijzonder gaaf 
gebleven waterlinielandschap. De Stelling van Honswijk 
is een waar openluchtmuseum voor liefhebbers van 
cultuurhistorie en natuurbeleving.

 Werk aan de Groenweg

 Als je door de historische loopgraven van Werk aan de 
Groeneweg loopt ga je terug in de tijd. Het verdedigings
werk heeft nog helemaal haar oorspronkelijke vorm. De 
infanteriestelling uit de Eerste Wereldoorlog bestaat uit 
een dubbele loopgraaf met aarden wallen, 55 groeps
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VVV Informatiepunt Eiland van Schalkwijk
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VVV Fietsroutes 

Eiland van Schalkwijk
12, 26 en 28 km

VVV Kromme Rijnstreek
Markt 24, 3961 BC Wijk bij Duurstede
tel. 0343 575 995
info@vvvkrommerijnstreek.nl
www.vvvkrommerijnstreek.nl
www.eilandvanschalkwijk.nl 
www.nieuwehollandsewaterlinie.nl

schuilplaatsen en mooie fruitbomen. Het terrein is een 
fantastische speelplek voor kinderen. Je kunt hier heerlijk 
struinen, door een loopgraaf kruipen, verstoppertje spelen en 
er een spannende speur en beleefroute lopen. Als je vanaf 
Werk aan de Groeneweg een paar minuten fietst, kom je 
bij een opstapplek van de Liniepont. Hiermee kun je de Lek 
oversteken naar Werk aan het Spoel en Fort Everdingen. 

 Inundatiegebied polder Blokhoven

 Aan de Achterdijk ligt het waterbergingsgebied polder 
Blokhoven. Om wateroverlast bij hevige regenval in Schalk
wijk te voorkomen, kan in het gebied 23.000m3 water 
worden opgevangen. Dit is ongeveer evenveel als tien 
Olympische zwembaden. In de zomerperiode wordt het 
tweemaal per maand onder water gezet, zodat het principe 
van ‘inundatie’ (land onder water zetten) van de waterlinie 
voor bezoekers tot leven komt. Langs de randen van de 
plas en de verbrede watergangen zijn natuurvriendelijke 
oevers aangelegd. Bij de stuw is een vispassage gebouwd, 
zodat vissen de stuw ook stroomopwaarts kunnen 
passeren. Er zijn wandelpaden, bankjes, een trekpontje, een 
80 meter lang vlonderpad en kanosteigers.
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Werk aan de Groeneweg
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Eiland van Schalkwijk 
Het Eiland van Schalkwijk kenmerkt zich door een fraai 
open landschap (dat terug gaat naar de 13e en 14e eeuw), 
waardevolle natuur, een sterke landbouw en een rijke 
cultuurhistorie. Het Eiland dankt zijn naam aan het feit dat het 
omringd is met water: het Amsterdam Rijnkanaal, de Lek en 
het Lekkanaal. Op het Eiland van Schalkwijk is het historische 
landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bijzonder goed 
bewaard gebleven en nog volop beleefbaar.  Deze fietsroutes 
geven je een mooi beeld van het uitgestrekte landschap van 
het Eiland van Schalkwijk. Ontdek het zelf!

Het startpunt van de blauwe en de rode fietsroute is fiets
knooppunt 01 in Houten. Het startpunt van de gele route is TOP 
Eiland van Schalkwijk aan de Provincialeweg 1 in Schalkwijk. 

Routepunten
1

 RK Michaëlskerk

 De RK kerk in Schalkwijk wordt door velen gezien als het 
mooiste kerkgebouw van de gemeente Houten. De rijkdom 
van de Schalkwijkse boeren in de 19e eeuw speelt hierbij 
een grote rol. De kerk draagt de bijnaam: ‘Kathedraal van 
het Sticht’. De kerk dateert van 1879 en is een neogotische 
kruisbasiliek. Op zoek naar een moment van rust, het 
opsteken van een kaarsje of gewoon om op te warmen? 
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00.

2
 Toren Vuylcop

 Vuylcop is een woontoren van 7 bij 10 meter. De toren 
Vuylcop is vermoedelijke gebouwd rond het jaar 1300.  
De rechthoekige toren bestaat uit een bovengrondse 
kelder, met daarop twee verdiepingen en een zolder onder 
een zadeldak. Rond de toren is een gracht.  

3
 Tuin van Jonkheer Ram

 De tuin bevindt zich op het terrein van een voormalige 
ridderhofstad (omstreeks 1635). De tuin is historisch 
verantwoord in zijn beplanting en toont veel kruidachtige 
planten, bloembedden en fruitbomen. Centraal ligt 
de waterput. Mooie plek om even rond te lopen en te 
genieten van de rust die er heerst.

Eiland van Schalkwijk

Blauwe route circa 26 km  Gele route: circa 12 km  Rode route: circa 28 km. De routes zijn ook te combineren.


