
Terug  naar de brug, naar Lagewaard, rechtsaf
-
Terug over de brug naar Lagewaard, rechtsaf
fietsknooppunt 24 blijven volgen
-
Na huisnummer 43, rechts brug over naar 
Hofstedelaantje
Direct rechtsaf naar wandelpad met bankje en 
informatiebord Ridderhofstad Den Toll
-
Bij fietsknooppunt 24 Lagewaard-Batelaan
informatiebord Foreest
Ga hier linksaf, richting fietsknooppunt 13
-
Bij fietsknooppunt 13 informatiebord
Lagewaardse molen
Richting fietsknooppunt 12, via Ruigekade

Rechtdoor bij T-splitsing Groenwegh 
fietsknooppunt 12, richting fietsknooppunt 11
-
Linksaf over bruggetje, bij fietsknooppunt 11 
Richting fietsknooppunt 19, via Mattenkade
-
Zicht op Hondsdijkse molen, in de bocht aan de 
rechterkant
-
Langs het fiets-wandelpad, tweede gedeelte 
rechts
informatiebord Prehistorisch Koudekerk
-
Bij fietsknooppunt 19, rechtsaf Lagewaard
-
Bij T-splitsing rechtsaf richting Dorpsstraat

Eindpunt links: Eetcafé De Hoek
(fietsknooppunt 08)
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Kastelen
Wandel- en fietsroutes
Koudekerk

Eetcafé De Hoek • Dorpsstraat 50 • Koudekerk a/d Rijn
www.eetcafedehoek.nl  tel. 071-3412019

Voor meer inhoudelijke  informatie:
www.historischgenootschapkoudekerk.nl/
kastelenroutes

Foto: Yvette Hoitink, www.rijksmonumenten.nl

Korte route
4,9 km

Middellange route
6,9 km

Lange route 
10,3 km

Start: 

Lange route   10,3 km

Dorpsstraat 53 Brugkerk
informatiebord bij ingang klokkentoren

Ga verder op de Dorpsstraat (oost)

Dorpsstraat 59 Oude Smederij
informatiebord overkant weg naast nr.66
-
Dorpsstraat 70 a/b Koetshuis Groot Poelgeest
-
Torentje Groot Poelgeest
informatiebord bij het bankje
-
Naar fietsknooppunt 19, linksaf Lagewaard
Let op! Gevaarlijke T-splitsing

Bij fietsknooppunt 19 volg fietsknooppunt 24

Over de brug rechts bij het Toepad doorrijden 
naar Burg. Swaanplantsoen: speelparkje met 
beeld van Aleida van Poelgeest
informatiebord bij bruggetje
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Start: Eetcafé De Hoek (fietsknooppunt 08)

——
Vanaf de 16e eeuw stond hier een herberg annex 
hotel/café bij het overzetveer De Oude Schouw 
en vanaf 1838 drie bruggen. Het café had allerlei 
functies: rechthuis, slaapplaats, stal, waag, verga-
derplaats, kolfbaan. Met namen als De Vergulde 
Valck, Prins van Oranje (oostkant), Het Wapen van 
Koudekerk, Café en later Hotel Van Egmond, café 
De Bruin en ten slotte Eetcafé De Hoek.

——
Vanaf 1326 bij de stichting van het kasteel Groot 
Poelgeest tot 1795 maakte Koudekerk deel uit van 
de Heerlijkheid Poelgeest en Koudekerk. Tot 1692 
viel deze heerlijkheid onder het gezag van de he-
ren Van Poelgeest. In 1848 werden de heerlijk-
heden via de grondwet officieel gemeente. Zo ont-
stond de gemeente Koudekerk.

——
Vanaf 1693 staat deze uit Leiden afkomstige polder-
molen hier, nadat de eerste molen uit 1644 afge-
brand was. Een bijzondere molen, omdat het om de 
enige binnenkruier in Zuid-Holland gaat.

Ontdek de verrassende, historische geheimen 
van een dorp met 4 kastelen!



Korte route   4,9 km Middellange route   6,9 km 

Start: Eetcafé De Hoek (fietsknooppunt 08)

Dorpsstraat 53 Brugkerk
informatiebord bij ingang klokkentoren

Ga verder op de Dorpsstraat (oost)

Dorpsstraat 59 Oude Smederij
informatiebord overkant weg naast nr.66
-
Dorpsstraat 70 a/b Koetshuis Groot Poelgeest
-
Torentje Groot Poelgeest
informatiebord bij het bankje
-
Naar fietsknooppunt 19, linksaf Lagewaard
Let op! Gevaarlijke T-splitsing

Bij fietsknooppunt 19 volg fietsknooppunt 24

Over de brug rechts bij het Toepad doorrijden 
naar Burg. Swaanplantsoen: speelparkje met 
beeld van Aleida van Poelgeest  
informatiebord bij bruggetje
-
Terug  naar de brug, naar Lagewaard, rechtsaf
-
Na huisnummer 43, rechts brug over naar
Hofstedelaantje
-
Direct rechtsaf naar wandelpad met bankje en 
informatiebord Ridderhofstad Den Toll
-
Terug over de brug, naar Lagewaard rechtsaf
fietsknooppunt 24 blijven volgen
-
Bij fietsknooppunt 24 Lagewaard-Batelaan
informatiebord Foreest
-
Terug naar fietsknooppunt 19 over de Lagewaard
boerderijenlint, fietsknooppunt 08 volgen
-
Bij T-splitsing rechtsaf richting Dorpsstraat

Eindpunt links: Eetcafé De Hoek
(fietsknooppunt 08)
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Start: Eetcafé De Hoek (fietsknooppunt 08)

Dorpsstraat 53 Brugkerk
informatiebord bij ingang klokkentoren
-
Ga verder op de Dorpsstraat (oost)

Dorpsstraat 59 Oude Smederij
informatiebord overkant weg naast nr.66
-
Dorpsstraat 70 a/b Koetshuis Groot Poelgeest
-
Torentje Groot Poelgeest
informatiebord bij het bankje
-
Naar fietsknooppunt 19, linksaf Lagewaard
Let op! Gevaarlijke T-splitsing
-
Bij fietsknooppunt 19 volg fietsknooppunt 24

Over de brug rechts bij het Toepad doorrijden 
naar Burg. Swaanplantsoen: speelparkje met 
beeld van Aleida van Poelgeest
informatiebord bij bruggetje
-
Terug  naar de brug, naar Lagewaard, rechtsaf
-
Na huisnummer 43, rechts brug over naar
Hofstedelaantje. 
Direct rechtsaf naar wandelpad met bankje en 
informatiebord Ridderhofstad Den Toll
-
Terug over de brug, naar Lagewaard rechtsaf
fietsknooppunt 24 blijven volgen
-
Bij fietsknooppunt 24 Lagewaard-Batelaan
informatiebord Foreest
-  
Ga richting Alphen a/d Rijn, naar fietsknooppunt 
64

Ga verder over de Landlustweg

Bij de rotonde bij de Maximabrug (Gnephoek) 
rechtsaf, richting Koudekerk a/d Rijn
(langs de Oude Rijn)
-

Ga verder op de Hoogewaard (fietspad)

Na Hoogewaard 201, informatiebord Meerwijk 
rechts langs fietspad

Hoogewaard 188: Villa Weltevreden 

Oversteken naar rechts bij de Weidedreef (pas 
op!) en vervolgens Hoogewaard blijven volgen
-
Hoogewaard gaat over in Dorpsstraat

Eindpunt: Eetcafé De Hoek
(fietsknooppunt 08)

——
Het dorp Koudekerk aan den Rijn heeft ongeveer 
4200 inwoners. Tot 1938 heette het Koudekerk,
daarna werd “aan den Rijn” toegevoegd om mis-
verstanden met de plaats Koudekerke in Zeeland 
te voorkomen. De naam Koudekerk gaat waar-
schijnlijk terug op de situatie in de Middeleeuwen 
waarbij de kerk in de tijd van de Vikingen een 
verlaten (= koude) plaats was. Het dorp fuseerde 
in 1991 met Hazerswoude en Benthuizen tot de 
gemeente Rijnwoude en maakt sinds 2014 deel uit 
van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het wapen van Koudekerk is het 
voormalige wapen van de familie 
Van Poelgeest.
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——
Villa Weltevreden » voormalige woning directeur 
verdwenen dakpannenfabriek Oppelaar.


