
 
 

Inleiding 
Een aaneenschakeling van landschappelijke historie, met toppers als het kasteel van Montfoort, de 

oude kern Linschoten maar ook Oudewater is prachtig. Daartussen oud Hollandse vergezichten 

over groene weiden oude rivieren en statige boerderijen. 

Kaart 

 

Route 
1. Vanaf het kasteel van Montfoort (feitelijk het stadhuis gaan we door de poort naar het 

centrum. Hier gaan we linksaf de Om het Hof  in. Deze maakt een bocht naar rechts en wordt 

vervolgens de Hofweg. Deze lopen we uit tot een T splitsing. Hier rechtsaf en meteen links 

naar een brug over de Hollandse IJssel via de IJsselpoort. 

2. We gaan over de brug en lopen rechtdoor over de Doeldijk. Bij een drukke weg steken we 

deze recht over en lopen de Cattenbroekerdijk op. Hier wordt het verkeer rustiger. Deze 

deze geruime tijd volgen 

3. Feitelijk volgen we de dijk tot aan de eerste brug over de vaart en lopen een grasdijk op langs 

een wetering (richting Linschoten). De grasdijk volgen we rechtdoor tot we niet verder 

kunnen. Hier niet de brug overgaan maar rechtsaf slaan in de richting van een supermarkt 

4. Bij de supermarkt linksaf de Jacob Barneveldstraat in, deze uitlopen tot het centrum de 

Dorpstraat. De Dorpstraat gaan we linksaf in en we volgende deze weg door het centrum van 
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Linschoten. Waar doodlopende weg staat kunnen we als wandelaar gewoon doorlopen. We 

steken de provinciale weg over en gaan hier met de bocht mee naar rechts 

5. We lopen hier over de Engherweg en volgen deze korte tijd tot we bij de Linschoten komen, 

een klein em mooi meanderend riviertje. Waar de Engherzandweg een bocht maakt kunnen 

we rechtdoor een brug over. Aan de andere kant begint de Noord Linschotendijk. Deze gaan 

we linksaf op. We volgen deze dijk geruime tijd tot aan de bebouwde kom van eerst 

Snelrewaard en later Oudewater. 

6. In het centrum van Oudewater bij de Biezenpoortweg gaan we linksaf de brug over en 

rechtdoor naar de Leeuweringstraat, deze volgen en rechtsaf de Havenstraat in en 

vervolgens doorlopen naar de Provinciale weg 

Horeca en overnachten 
 

• Horeca aan het begin van de route in de oude kern van Montfoort.  

• Verder is er in Linschoten een koffiehuis (waar het interieur waarschijnlijk honderd jaar 

hetzelfde is gebleven) 

• Ook in Oudewater aan het einde is horeca aanwezig 

• Op de route zitten diverse Bed en Breakfasts zoals in Linschoten en Snelrewaard 

• In Montfoort is een hotel 

Samenvatting 
Afstand 13 

Beginpunt Montfoort, bij het Kasteel 

Eindpunt Oudewater provinciale weg 

Verharding Deels onverhard 

Openbaar vervoer Goede busverbinding (meerdere per uur, let op zondag) 
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