
In 2014 heeft Staatsbosbeheer het werk opgeknapt. De 
loopgraven en oorspronkelijke aarden wallen zijn weer 
zichtbaar gemaakt.

2
 Steenwaard

 De Steenwaard is een uiterwaardengebied dat bij 
hoogwater onder kan lopen. Het gebied herbergt 
veel ganzen, weidevogels en oeverzwaluwen. Ook 
zijn er amfibieën zoals poelkikkers, heikikkers en 
kamsalamanders. In de Steenwaard verblijven veel vogels 
in de winter. Het natuurgebied is daarom tussen oktober en 
april afgesloten voor wandelaars. 

3
 Binnenstad Culemborg

 De rijke historie van Culemborg blijkt wel uit de 107 
rijksmonumenten in het stadje. Wie door de pittoreske 
straatjes slentert, ontdekt de ene mooie plek na de andere. 
Het stadhuis uit 1534, de Markt, de Binnenpoort, molen ‘De 
Hoop’, de Barbarakerk en het Weeshuismuseum. Er zijn ook 
bijzondere winkeltjes en galeries. Eten en drinken kan in 
een van de vele restaurants en koffiezaakjes. 

4
 Werk aan het Spoel

 Dit verdedigingswerk diende in de 19e eeuw om de 
inundatiesluis (een sluis om een gebied onder water 
te zetten) te beschermen. Tegenwoordig is het een 
ontmoetingsplek voor cultuur en kunst. In het forthuis 
serveert De Veldkeuken lunches, picknicks en high-teas. 

Colofon
Tekst: programma Linieland
Vormgeving: Bruksvoort Design & Content, Houten
Kaart: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl
Fotografie: Paul van der Klei Fotografie (Liniepont), Rob ’t Hart (Werk aan het Spoel), Staatsbos-
beheer (Werk aan de Groeneweg)
Met dank aan: gemeente Houten, gemeente Culemborg, Staatsbosbeheer, Uit®waarde  

Voor meer informatie:

VVV Wandelroute 

Rondje Liniepontje - 10 km

Rondom de Lek tussen Schalkwijk en Culemborg 

VVV Kromme Rijnstreek
Markt 24, 3961 BC Wijk bij Duurstede
tel. 0343 575 995
info@vvvwijkbijduurstede.nl
www.dekrommerijnstreek.nl
www.forten.nl

Er is informatie over wandel- en fietsroutes, de Hollandse 
Waterlinie en de natuur van het rivierenlandschap.

5
 Fort Everdingen

 Fort Everdingen sloot, samen met Fort Honswijk aan de 
andere kant van de Lek, de hooggelegen Lekdijk en de 
uiterwaarden af. De toren op het fort werd gebouwd tussen 
1842 en 1847. Later zijn er nog verschillende uitbreidingen 
gemaakt, waaronder een fortwachterswoning en diverse 
bombestendige gebouwen. Bij het fort zijn drie sluizen te 
vinden voor de inundatie van de polder tussen de Diefdijk 
en Culemborg. 
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Rondje Liniepontje 10 km 
Rondom de Lek tussen Schalkwijk en Culemborg 

De Waterlinie was een oude verdedigingslinie tussen Muiden 
en de Biesbosch. Water was het verdedigingswapen. Als de 
vijand eraan kwam, konden stroken weiland onder water 
gezet worden (inundatie). Het land werd daardoor moeilijk 
begaanbaar. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940. 
Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld bij rivieren 
en dijken, bleven sommige gronden droog en dus bereikbaar. 
Deze kwetsbare delen van de Waterlinie werden onder schot 
gehouden vanuit forten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, als 
de Duitsers over de onder water gezette gebieden vlogen, 
bleek dat de linie zijn verdedigingswaarde grotendeels had 
verloren. Tegenwoordig heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
een nieuwe functie. Het is nu een prachtig gebied, waarin je de 
geschiedenis volop kunt beleven. Beleef het zelf!

De volledige route van deze wandeling kun je alleen in het 
voorjaar en de zomer lopen. Tijdens de  wandeling steek 
je namelijk twee keer de Lek over. Het fiets- en voetveer de 
Liniepont vaart alleen in de zomermaanden (mei-september) 
tussen Werk aan het Spoel, Werk aan de Groeneweg en Fort 
Everdingen. Actuele vaartijden vind je op www.uiterwaarde.nl of 
via de gratis overzetveren app. De aanlegsteiger bij Werk aan 
het Spoel is te vinden door de bewegwijzering ‘Liniepont’ te 
volgen. De autopont van en naar Culemborg vaart wel het hele 
jaar.
Deze wandeling loopt vooral over onverharde paden. De route 
is grotendeels bewegwijzerd via de rood-witte markering van 
het Waterliniepad. Startplaatsen van de wandeling zijn bij 
Werk aan de Groeneweg en Werk aan het Spoel. Je kunt de 
wandeling ook starten bij station Culemborg. 

Routepunten
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 Werk aan de Groeneweg

 Dit werk is als vooruitgeschoven post van Fort Honswijk 
aangelegd in de periode 1914-1918. Het is een klein 
verdedigingswerk met kleine betonnen kazematten 
(bombestendige ruimten). De wat grotere piramidevormige 
bunkers zijn groepsschuilplaatsen, gebouwd in 1939-1940. 

Rondje Liniepontje - 10 kilometer

Via deze wandelroute verken je een deel van de Hollandse Waterlinie bij Schalkwijk, Culemborg en Vianen. 


