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Oude Kromme Rijn 

Beschrijving 
De Kromme Rijn vormt de grens van een aantal landschappen. Aan de ene kant ligt het open 

landbouwlandschap met boomgaarden en grasland. Aan de andere kant ligt een parklandschap met 

landgoederen dat de overgang vormt naar de Heuvelrug. 

Minder bekend is de Oude Kromme Rijn, een zijarm van het toch al kleine riviertje de Kromme Rijn. 

Bijna niet meer voor te stellen dat dit water in het verleden zo belangrijk is geweest. In de route 

zit een stukje tussen boomgaarden door een aanrader in de bloesemperiode half april. 

Route 

 

1. Ga vanaf de snackbar linksaf en loop langs de boomgaard (deze aan de rechterhand houden)  

2. Ga linksaf de Kerkstraat in en volg de rood-gele markering, sla in de bocht rechtsaf een 

voetpad tussen twee huizen door. Je loopt over een voetpad met rechts de Kromme Rijn. 

3. Je komt uit op de Ossenwaard een gaat deze rechts op. Deze weg geruime tijd volgen 
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4. Je komt op een T splitsing en slaat hier rechtsaf, Waar de weg naar links buigt ga je 

rechtdoor langs een ijzeren hek. Loop door tot aan de rivier (dit is de Oude Kromme Rijn) 

en ga rechtsaf. Volg dit graspad geruime tijd 

5. Ga de bruggen over en ga op de provinciale weg rechtsaf over de ventweg, 

6. Je ziet een poort van een landgoed aan de andere kant van de weg, naast deze poort zit 

een deurtje hier doorheen gaan en naar het landhuis lopen. Voor het landhuis rechtsaf gaan 

en het hoofdpad geruime tijd volgen. 

7. Ga aan het einde door de poort en sla rechtsaf. En volg deze verharde weg Loop door tot 

het volgende landgoed en sla hier rechtsaf de Kleidijk in (let op je mist deze weg vrij 

makkelijk). Het landhuis ligt aan je rechterhand. 

8. De Kleidijk volgen tot aan het einde en bij de T-splitsing rechtsaf. 

9. Vervolgens linksaf en rechtdoor langs de poort naar de provinciale weg lopen Deze naar 

links volgen over de ventweg 

10. Bij de brug de rivier oversteken en vervolgens het pad en de Kerkstraat volgen terug naar 

het beginpunt. 
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