
ZOP-tocht 1 Rondje Kromme Rijnstreek ca. 25km 

 

Deze ZOP-tocht laat je kennismaken met de Kromme Rijnstreek. Na de start bij de      

RK-kerk in Werkhoven, ingewijd in 1908, voert de tocht langs de molen Rijn en Weert net 

buiten de dorpskern. Als de wimpel vooraan de weg uithangt, is de molen te bezichtigen. 

Een aanrader, die niet al te veel tijd in beslag neemt. Daarna volgt er een flinke wande-

ling richting Houten. We steken Houten aan de zuidoostkant door, waarbij we bij de 

Rietplas langs de prachtige, kleurige houten woningen komen. 

 

 

 

 

 

 

 

Molen Rijn en Weert                 De Rietplas Houten          Romeinse wachttoren Vechten 

Na een stukje bebouwde kom komen we weer buiten Houten en wandelen naar Nieuw 

Wulven, een prachtig parkachtig gebied. Daarna gaat de tocht naar Fort Vechten. Dit 

gebied is bekend vanuit de Romeinse tijd. We passeren daar ook nog een replica van 

een Romeinse wachttoren. We lopen langs de fortgracht over de wallen richting het bos 

van Rhijnauwen. Eenmaal aangekomen bij dit bekende natuurgebied, voert de route via 

het Kromme Rijnpad naar Bunnik. Hier vind je in de routebeschrijving een aantal 

suggesties voor een rustpauze. Bij Bunnik passeren we het dorp aan de kant van de 

oude dorpskern met zijn mooie bruggetje. De oude dorpskerk aldaar dateert uit de 12e  

of 13e eeuw. Vervolgens blijven we de oevers van de Kromme Rijn volgen tot Odijk.  In 

dit gebied heeft de rivier de laatste jaren meer ruimte gekregen om de doorstroming 

beter beheersbaar te maken.  

 

 

 

  

 

 Kromme Rijnpad te Bunnik                  Beverweerd                            St. Stevenskerk 

Steeds de Kromme Rijn volgend bereiken we tenslotte de brug net voor kasteel 

Beverweerd. Dit is de werkplek van kunstschilder Geert Jan Jansen, de man die 

bekendheid verwierf door zijn meestervervalsingen. Nu exposeert hij regelmatig op dit 

kasteel uit, een ridderhofstad uit de 13e eeuw. Als we weer terugkomen in Werkhoven 

nemen we nog even een kijkje op de historische Brink en kunnen er de Sint Stevenskerk 

bewonderen.                                                                                                                         

De eerste bouwsels van deze kerk dateren uit 900 na Chr. Een paar honderd meter 

verder zit de kennismaking met de Kromme Rijnstreek erop. 

 
 

  
 

 

 


