Koloniale wandeling van Oudewater naar Haastrecht
Tussen touw en porselein

Startpunt: Bushalte Molenwal Oudewater (goede busverbinding NS-Utrecht CS of NS-Gouda)
Eindpunt: Bushalte Wilgenoord Haastrecht (goede busverbinding NS-Utrecht CS of NSGouda)
Parkeren: Oudewater bij zwembad Ons Statenbad tegenover bushalte Molenwal
Horeca: in Oudewater en Haastrecht
Musea: Touwmuseum Oudewater (di-zo) en Museum Paulina Bisdom van Vliet (di-zo)
Lengte van de wandeling: 11 kilometer
GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Oudewater

Deze wandeling begint in Oudewater, waar in een ver verleden het touw werd geslagen voor
de schepen waarmee de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Azië zeilde. Het is ook de
geboorteplaats van een van Nederlands laatste ontdekkingsreizigers. Na een rondwandeling
door Oudewater lopen we over een prachtig polderpad naar Haastrecht. Daar is een van de
mooiste maar tevens onbekendste musea van Nederland te vinden: Museum Paulina Bisdom
van Vliet. De geschiedenis van de familie Bisdom blijkt nauw verweven met die van de
vroegste Nederlandse koloniën.

Route

1. De wandeling begint bij de halte Molenwal in Oudewater. Vanuit de richting Utrecht
rechtsaf (de rijrichting van de bus) en de eerste weg rechts: Molenwal. Kom je uit de
richting Gouda dan eerst de verkeersweg oversteken, linksaf (richting waar je
vandaan kwam) en eerste straat rechts Molenwal. Je gaat met de bocht mee naar
links en loopt deze straat helemaal uit. Op de viersprong rechts. Je steekt hier via een
oude ophaalbrug de Hollandse IJssel over.
2. Rechtdoor langs de gracht tot aan de tweede brug links. Bij deze brug rechtsaf (langs

het mooie stadhuis) en direct links: Korte Havenstraat. Daarna rechtdoor en via de
Markt kom je uit in de Leeuweringerstraat. Hier is rechts Museum De Heksenwaag
gevestigd. Wij lopen iets verder door tot Leeuweringerstraat 13-17: het geboortehuis
van H.A. Lorentz (waarin nu heel toepasselijk de wereldwinkel is gevestigd).
3. We lopen verder langs de Leeuweringerstraat en passeren de Reijersteeg (rechts)
waar het kleine maar informatieve Touwmuseum De Baanschuur is gevestigd.
4. We gaan terug naar de Leeuweringestraat. Op nr. 55-59 is het voorvaderlijk huis te

vinden van Cornelius de Jong van Rodenburgh. Deze marine-officier was ook actief in
de koloniën.
5. Aan het eind van de Leeuweringerstraat, bij de ‘punaise’ in de weg, links: Kromme

Haven die overgaat in Donkere Gaard. Blijf langs het water (aan linkerhand) lopen.
Net voor de eerste brug links zie je de achterkant van het geboortehuis van Lorentz.
6. Blijf rechtdoor lopen, over de Markt en met de bocht mee naar rechts: Peperstraat.
Deze gaat over in de Wijdstraat. Sla de eerste straat links in: Romeijnstraat. Direct na
de brug rechtsaf, en weer met de ophaalbrug de Hollandse IJssel oversteken. Tweede
weg links inslaan, Molenwal en de eerste rechts: Molenstraat. Vervolgens de
provinciale weg oversteken en linksaf. Je komt weer voorbij de bushalte en loopt
verder tot het zwarte houten huis nr. 44 (let op blauwe pijl op oranje achtergrond).
7. Sla tussen het zwarte houten huis nr 44 en huis nr 46 een graspad in dat tussen de
weilanden doorloopt , een zogeheten tiendweg. Ga na geruime tijd, bij
wandelknooppunt 49, rechtdoor over de tiendweg. Na enige tijd maakt de tiendweg
een bocht naar rechts en direct daarna weer naar links. Daarna loopt ze weer rechttoe-recht-aan door de weilanden. Blijf de tiendweg volgen tot wandelknooppunt 40.
Steek dan de asfaltweg over en ga rechtdoor het half-verharde weggetje in, richting
knooppunt 39 en daarna knooppunt 29.

8. Bij knooppunt 29, als na ca. 6 km Haastrecht in zicht komt, buigt de tiendweg naar
rechts, in de richting van knooppunt 88. Het asfaltweggetje komt net voor
Haastrecht uit op de provinciale weg. Steek de provinciale weg over en ga linksaf op
het fietspad. Sla net voor de brug rechtsaf, en hou bij de kruising snel daarna links
aan: Hoogstraat. Je komt langs het Poldermuseum Gemaal de Hooge Boezem
(interessant!).
9. Blijf de Hoogstraat volgen. Waar de Hoogstraat weer uit komt op de provinciale weg
is aan de rechterzijde Museum Paulina Bisdom van Vliet gevestigd, de laatste stop op
de deze wandeling. Na een bezoek aan dit museum rechtsaf verder langs de
Provinciale weg richting Gouda. Iets verderop vindt je de halte van de bus naar
Gouda of Utrecht.

