Utrecht
6.2 MOLENROUTE LOPIKERWAARD een auto-fietsroute van 60 kilometer

Deze route is gebaseerd op de ANWB/VVV toeristenkaart, schaal 1:100.000
Start van de route bij korenmolen De Windotter te IJsselstein No 1. Deze
molen is nog steeds beroepsmatig in gebruik voor het produceren van
ambachtelijk gemalen meel.
Vanuit de moleningang gaan we het talud af en rechtsaf de Schuttersgracht
langs. Bij de brug rechtsaf (Doelenstraat). Bij volgende brug rechtsaf (Aleida
van Culemborgstraat) en deze tot voorrangsweg volgen. Hier linksaf
(Hogebiezen) en bij rotonde (Willem van Oranjeplein) rechtdoor richting
Lopikerkapel (Hogebiezendijk). Hier passeert u de Gerbrandytoren, het
hoogste gebouw van Nederland (400 m.) die dient als zendmast van radio-en
TV-signalen. Na het viaduct passeert u het radio- zendstation Lopik, waar nu
nog twee zendmasten voor reserve resteren. Momenteel wordt er gewoonlijk
vanuit Flevoland uitgezonden.
Bij WW3735 linksaf de Prinses Christinabrug over (Radiolaan) en deze volgen tot
de dijk langs de rivier de Lek. Op deze T-kruising rechtsaf en de rivierdijk blijven
volgen tot WW13922. Onderweg ziet u rechts de kenmerkende lintbebouwing van
boerderijen langs de Lopiker Wetering en vlak voor Jaarsveld staat ter
nagedachtenis van vijf in 1943 omgekomen Canadese piloten een
monument. Bij WW13992 rechtsaf (Zijdeweg) tot N210. Hier linksaf de N210
volgen. Langs deze weg staat een 200 m. hoge meetmast van het KNMI. Bij
WW4981 rechtsaf naar het dorpje Cabauw. Ter hoogte van de kerk brug over en
meteen linksaf (Lopikerweg). Voorbij huisnummer 101 vindt u rechts naast de
boerderij met huisnummer 102 een weg door het weiland richting gemaal en
windmolen. Aan het begin van deze weg bij het hek staat een informatiebord over
de Middelste of Tweede Molen No. 2. Achter dit hek zijn alleen fietsers of
wandelaars welkom als ze de molen willen bezoeken. De route wordt verder in
westelijke richting vervolgd tot WW5273 bij Schoonhoven. Fietsers volgen
rechtsaf het fietspad, auto's nemen de rechtsaf de aparte autoweg en vervolgen
hun weg via Opweg en Fransekade naar Vlist. Doorgaand autoverkeer bij molen

Bonrepas No. 3 is niet toegestaan. Fietsers kunnen wel molen Bonrepas
bereiken via het Vinkenpad en passeren dan daarvoor een woonhuis en een
gemaaltje waar vroeger twee wipmolens hebben gestaan, De Hoflandsche- of
Eerste Molen en de Tweede-, Voor- of Kleine Molen (gesloopt in 1928 en
1933). In Vlist gaan fietsers linksaf de Koeneschansbrug over richting Haastrecht
(Fransekade). Bij huisnummer 64A begint het toegangspad naar wipmolen De
Bachtenaar No. 4. Het riviertje de Vlist wordt verder gevolgd richting Haastrecht.
Ter hoogte van WW859 staat rechts de markante stenen romp van de voormalige
Boezemmolen Nr. 6 en links van de weg verderop naast een boerderij het nog
resterende onderhuis van een wipmolen die de polder De Vlist-oostzijde
bemaalde. In de bebouwde kom van Haastrecht worden de borden richting
Hekendorp aangehouden. Bij de Veerstraat wordt de Hollandse IJssel
overgestoken en bij WW576 rechtsaf richting Oudewater de Steinsedijk gevolgd
tot Oudewater. In het centrum van dit mooie Hollandse stadje kan men de
Heksenwaag en het Touwmuseum bezoeken. Ook het historische stadhuis uit
1588 is de moeite van het bekijken waard. Vanaf het stadhuis kan men via de
Kapellestraat verder gaan met de route. Volg de borden naar de sportvelden en
het Stadskantoor van Oudewater (Waardsedijk) en blijf deze volgen tot WW9772
vlak voor het viaduct over de Hollandse IJssel bij Montfoort. Fietsers gaan hier
rechtsaf, auto's vervolgen de dijk tot de N204 en gaan rechtsaf richting
Montfoort. Fietsers gaan dit viaduct eerst onderdoor en gaan linksaf het fietspad
op langs de N204 en steken ook de Hollandse IJssel over. Beneden over de brug
op rotonde linksaf N228 volgen tot stoplichten. Voor bezoek aan de molen De
Valk te Montfoort No. 5 hier linksaf (Julianalaan). Achter de supermarkt aan de
rechter zijde vindt men de Molenstraat naar de molen. Bij stoplichten N228 verder
vervolgen richting IJsselstein tot de brug over de Hollandsche IJssel. Hiervoor bij
WW10 rechtsaf (Achtersloot) en doorrijden tot Heemradenlaan in
IJsselstein. Fietsers gaan hier rechtdoor over de Achtersloot verder tot rotonde
Biezenplein. Auto's gaan op de Heemradenlaan linksaf richting Centrum, na
overweg trambaan linksaf trambaan volgen. Na viaduct over Hollandse IJssel
rechtsaf (Zomerdijk). Bij stoplichten rechtsaf (Touwlaan) en deze volgen tot
rotonde Biezenplein. Op het Biezenplein gaan fietsers rechtdoor en auto's linksaf
richting kerk (Hoge Biezen). Bij Stadhuis linksaf water over en meteen rechtsaf
(Molenstraat) terug naar molen De Windotter te IJsselstein No. 1
Meer informatie over molens in Utrecht is verkrijgbaar bij het Utrechts Landschap
tel: 030-2205555 of kijk op www.utrechtslandschap.nl

