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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. De route gaat 

voor een deel door het parklandschap van de Langbroekerwetering, een afwisselend landschap. 

Route 

 

 

1. Loop vanaf de Brink de straat in (de kerk links houdend) dit is de Beverweertse weg. Volg 

deze weg tot aan het tunneltje onder de Provinciale weg door, ga door dit tunneltje 

2. Ga vervolgens rechtsaf en ga de doodlopende weg in. Bij een voetgangersbrug over de 

Kromme Rijn steek je de rivier over en volg je een Kerkepad. Ga op de verharde weg 

linksaf. 

3. Ga voor de eerstvolgende boerderij rechtsaf een pad langs een haag, volg deze geruime 

tijd. Je maakt een aantal bochten. 
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4. Ga bij een plank over een sloot rechtsaf (pas op bij nat of koud weer). Je volgt nu geruime 

tijd een smal en modderig pad. Op een gegeven moment moet je naar rechts omdat het 

pad naar links verboden toegang is. Loop dit pad naar rechts af. Bij een moeilijk zichtbaar 

bruggetje naar links ga je deze op. (heb je geen zin meer in de bruggetjes en 

slingerpaadjes ga dan gerust rechtdoor naar de verharde weg) 

5.  Je komt op de verharde weg (Broekweg) en gaat deze links op. 

6. Voor de brug over de Langbroeker Wetering ga je rechtsaf een pad in de richting van een 

boerderij op (geelrode markering volgen) Voor het hek van het landgoed Sterkenburg ga je 

rechtsaf en loop je langs de bosrand en de sloot. Neem de plank over de sloot en volg het 

pad langs de sloot. 

7. Ga aan het einde van het pad over het bruggetje en ga linksaf over een grasdijk naar de 

verharde weg (de Zuwe). Ga deze linksaf op en loop naar de T-splitsing. Je ziet links een 

bijzondere duiventil 

8. Ga rechtsaf en volg de verharde weg richting Langbroek 

9. Let nu goed op bij een wit huis aan de rechterkant met de naam Hardenburg boven de deur 

kun je door het hek rechtsaf (dat is moeilijk te zien). Volg dit pad naar het landgoed en 

loop erom heen de weg volgend. Ga naar de Provinciale weg, er zit een deur in de heg! 

Steek de weg over en loop naar het voetgangersbruggetje. 

10. Steek deze over en ga direct links, steek de volgende brug over de Kromme Rijn over en ga 

hier direct rechtsaf. Volg dit graspad geruime tijd tot de rivier onder de weg doorgaat (het 

wordt hier de Caspergauw) 

11. Verlaat hier de oever en ga rechtsaf in de richting van de watertoren. Neem de eerste weg 

linksaf de Tuutdijk 

12. Neem vervolgens de eerste weg rechtsaf de Hollendewagenweg en volg deze tot aan de 

Brink in Werkhoven 
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