
Werk aan het Spoel

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

Kijk ook op vvvkrommerijnstreek.nl 
en hollandsewaterlinies.nl

5
 Werk aan de Groeneweg

Als je door de historische loopgraven van Werk aan de Groene-
weg loopt ga je terug in de tijd. De infanteriestelling uit de Eerste 
Wereldoorlog bestaat uit een dubbele loop graaf met aarden 
wallen, 55 groepsschuilplaatsen en mooie fruitbomen. Kinderen 
kunnen hier heerlijk struinen, door een loopgraaf kruipen, ver-
stoppertje spelen en een spannende speur- en beleefroute lopen. 

6
 Werk aan het Spoel

Het strak vormgegeven Fort Werk aan het Spoel bij Culemborg 
is een fantastische locatie. Het is een culturele ontmoetingsplek 
aan de Lek met aantrekkelijke horeca en een zonneterras. Kun-
stenaars tonen hun creaties in een atelier in de oude fortwach-
terswoning. En verschillende culturele evenementen zorgen voor 
leven in de brouwerij. Geniet van een heerlijk kopje koffie of een 
lekkere lunch of diner in het restaurant Caatje aan de Lek.

7
 Fort Everdingen

Fort Everdingen beschermde, samen met Fort Honswijk aan de 
andere kant van de Lek, de hooggelegen Lekdijk en de uiter-
waarden. De toren op het fort werd gebouwd tussen 1842 en 
1847. Nu is Fort Everdingen de stoere thuishaven van brouwerij 
Duits&Lauret. Drink een speciaalbiertje of proef van de kleine 
menukaart. Op het fortterrein is een camping met een aparte 
plek voor campers. Ook kun je hier terecht voor proeverijen, fees-
ten en zakelijke bijeenkomsten. 

8
 Vrijstad Vianen

Vianen is een stad met een rijke geschiedenis. Dit zie je onder 
andere terug in de historische binnenstad. Het oude Stadhuis, 
diverse waterpompen, een stadspoort (de Lekpoort), en een kas-
teelpoort (de Hofpoort) zijn onder andere bewaard gebleven.
De verbondenheid van de invloedrijke familie Van Brederode met 
Vianen is onder meer terug te vinden in de Grote Kerk en in het 
Stedelijk Museum. De ruim 190 monumentale panden vertellen 
allen hun eigen verhaal

9
 Fort Vreeswijk

Fort Vreeswijk werd aangelegd omstreeks 1853. Het aarden fort 
diende ter verdediging van belangrijke sluizen. Het kleine fortter-
rein bij de dorpskern van het schippersdorp Vreeswijk is openbaar 
toegankelijk en vormt een centraal ontmoetingspunt in de wijk. 
In de gebouwen zijn culturele en maatschappelijke activiteiten. 
Er is onder andere een dorpshuis, een scoutingvereniging en het 
Vreeswijks Museum gevestigd. 

10
 Schalkwijk

Schalkwijk is het centrale dorp op het Eiland van Schalkwijk, een 
agrarisch poldergebied, omkaderd door de wateren van de Lek, 
het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal. De Hervormde kerk 
van Schalkwijk dateert uit de 14e eeuw en staat op de rand van 
de Brink. De eveneens aan de Brink gelegen voormalige pastorie, 
het aaneengesloten rijtje huizen van ruim 100 jaar oud en de 
oude dorpspomp vormen een fraai geheel. Aan de Schalkwijkse 
Wetering ligt de zeer fraaie 19e-eeuwse Rooms Katholieke H. 
Michaëlkerk. 

11
 Oude Dorp Houten

Op het Plein in het Oude Dorp van Houten kwamen van oudsher 
alle wegen samen. Veel van de huizen die aan het Plein staan zijn 
al eeuwen oud. In het pand op nummer 12 bevond zich lange tijd 
een smederij. In het huis op nummer 21 woonde de dominee. De 
Roskam, op nummer 25, wordt al in 1630 vermeld als herberg. 
Nu kun je er genieten op een van de gezellige terrasjes met zicht 
op de muziektent en de fonteintjes waarmee kleine kinderen zich 
’s zomers vermaken. 

12
 Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum

De grote publiekstrekker van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
is het Waterliniemuseum bij Fort Vechten. Voor jong en oud is 
dit museum een belevenis. Je kunt onder meer met een virtual 
reality-bril een parachutesprong boven de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie maken. 

De brouwerij in Fort Everdingen

De Lekpoort in Vianen

VVV fietsroutes 
27 en 28 km

LANGS
LEK 
& LINIE

FORT BIJ VECHTEN
Het Fort bij Vechten werd gebouwd in 1870 als onderdeel van de 
tweede fortenkring om Utrecht. Het fort telt 16 bomvrije grondge-
dekte gebouwen waarin 16 miljoen bakstenen zijn verwerkt. Het 
grote reduit (versterkt gebouw) met de neogotische gietijzeren trap 
functioneerde als laatste toevluchtsoord. Het geschut van het fort 
grendelde de Houtense Vlakte en de spoorlijn Arnhem-Utrecht af.  

mailto:info%40vvvkrommerijnstreek.nl?subject=
https://vvvkrommerijnstreek.nl
https://hollandsewaterlinies.nl
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LEGENDA

Werk aan de Waalse Wetering

Fort Honswijk

In de Kromme Rijnstreek ligt een deel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, sinds 2021 onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed 
Hollandse Waterlinies. Het historische waterlinie landschap is 
hier bijzonder goed bewaard gebleven en nog volop te beleven. 
Deze twee fietsroutes geven je een mooi beeld van het militair 
erfgoed van de Hollandse Waterlinies ten zuidoosten van de 
stad Utrecht. Laat je verrassen door forten, loopgraven, dijken, 
sluizen, kanalen, kazematten en groepsschuilplaatsen. Samen 
vormden deze elementen een ingenieus systeem dat Nederland 
beschermde tegen vijandelijke troepen. Door het land zo’n vijftig 
centimeter onder water te zetten werd het onbegaanbaar voor 
soldaten en te ondiep voor boten. Fiets je mee om dit oer-Hol-
landse verdedigingssysteem uit de 19e en 20e eeuw te ontdek-
ken? De fietsroutes starten vanaf de TOP bij de Linielanding in 
Nieuwegein.

Bij de oranje route moet je de Lek oversteken met de Vreviapont bij 
Vreeswijk (tussen knooppunten 20 en 10), de pont bij Culem borg 
(tussen knooppunten 42 en 52) of de Liniepont (tussen knooppun-
ten 51 en 40). 

De Vreviapont heeft wisselende vaartijden (zie www.vrevia.nl).
De pont van en naar Culemborg vaart het hele jaar. De Liniepont 
vaart alleen van mei t/m september tussen Werk aan het Spoel, 
Werk aan de Groeneweg en Fort Everdingen. Actuele vaartijden 
vind je op www.uiterwaarde.nl.

Routepunten
1

 Linielanding
De Linielanding is voor bezoekers dé plek om de auto te parkeren om 
vervolgens te voet, per fiets of kano het water liniegebied te verken-
nen. Vanaf deze plaats start een aantal mooie wandelingen en fiets-
routes over het Eiland van Schalk wijk. Vergeet niet eerst te genieten 
van de gezonde en lekkere gerechten bij het Hajé Restaurant.

2
 Werk aan de Waalse Wetering

Dit Werk is gebouwd tussen 1875 en 1878 met een bomvrije remise 
en een fortwachterswoning. Het werk was in nood gevallen geschikt 
voor maximaal 95 manschappen. Het fortterrein is vrij toegankelijk en 
je kunt er genieten van een wijds panorama van het linielandschap.

UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies bestaat uit de Stelling 
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een groen 
lint van ruim 200 km lang met 96 forten, 2 kastelen en 6 vestingen.

LANGS LEK EN LINIE          Fietsroute 27 en 28 km.

3
Werk aan de Korte Uitweg

Daar waar de ijsvogel over het water scheert en je het gras 
kunt horen ruisen, vind je Fort WKU. Dit kleine verdedigings-
werk ten zuiden van Schalkwijk is een bijzondere plek. Je kunt 
hier midden in de natuur kamperen en genieten van een hapje 
en een drankje in het sfeervolle theehuis. Een ideale plek om te 
relaxen tijdens de fietstocht. Dit fort werd gebouwd tussen 1876 
en 1879 en heeft een bomvrije kazerne, een opslagloods en een 
munitiemagazijn. 

4
 Fort Honswijk

Fort Honswijk is één van de toonaangevende forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De toren van Fort Honswijk is de 
oudste en grootste van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort 
Honswijk moest de vijand de doortocht over de Lekdijk verhin-
deren en met Fort Everdingen de Lek afgrendelen. Het fort en 
de permanente buitenexpositie met foto’s van de waterlinie is 
dagelijks vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

https://vrevia.nl/vaartijden-2/
https://www.uiterwaarde.nl/pontjes/

