
Beste wandelaar!

Wat leuk dat je de wandeling van Linn’s ommetje 
gaat maken! Het thema ‘water’ zal bij deze wandeling 

centraal staan.

Tijdens de wandeling van 5 km, zijn er 9 punten 
waar je de podcast kan beluisteren en krijg je 

informatie te horen over deze locatie. Deze vind je 
op www.linnontmoet.nl/route-linns-ommetje.

TIP! Maak een leuke selfie met je wandelmaatje en 
tag @linnontmoet op facebook of instagram!

Veel plezier!

• Op de parkeerplaats aan de M.A Reinaldaweg 
starten we onze route. 

• Bij het informatiebord over het Landgoed  
Linschoten kun je de 1e QR code beluisteren.

• Steek de M.A. Reinaldaweg over richting de  
G. v.d. Valk Boumanstraat. 

• Loop deze straat in en ga direct de 1e straat 
links, dit is de Meidoornlaan.

• Aan het einde van de Meidoornlaan sla je 
linksaf, je loopt op het fietspad naast de M.A. 
Reinaldaweg. 

• Over de Ambachtsherenbrug sla je rechtsaf 
richting Korte Linschoten Oostzijde. 

• Op de lantaarnpaal naast boerderij ‘Brigdamme’ 
op nr 19 kun je de 2e QR code beluisteren.

• Loop verder langs de Korte Linschoten tot aan 
het het kanocentrum bij de boerderij ‘Christina’. 
Rechts van de boerderij zie je nog een ‘boenhok’ 
wat vroeger aan het water was gelegen. Hierin 

werden de melkbussen gespoeld en het overige 
melkgerei. 

• Sla na de boerderij linksaf de Laan van Overvliet 
in. 

• Ga op de Laan van Overvliet bij de T-splitsing 
links af richting de Brandweer, dit is de van 
Rietlaan. 

• Bij de Brandweer kun je de 3e QR code  
beluisteren.

• Steek bij de Brandweer over naar de van Riet-
laan 6-14 en volg het pad langs het water. 

• Aan het einde van dit pad sla je rechtsaf  
richting De Duiker. Merk je al dat veel straten in 
de wijk Overvliet een naam hebben die  
gerelateerd zijn aan het water?

• Vervolgens sla je bij de splitsing linksaf, dit is 
De Duiker. 

• Bij De Duiker nr 58 sla je rechtsaf richting De 
Driesprong en De Kolk. Je ziet nu de speeltuin 
aan het Vijzelplantsoen voor je liggen.  

• Steek de Wetering over en loop via de Molen-
tocht naar de Polderkade. Je loopt nu langs het 
water dat de Middenwetering wordt genoemd. 

• Steek aan het eind van de Polderkade linksaf 
de witte brug over richting het Weidepad. 

• Aan de rechterkant zie je het gemaal, dat aan 
het einde van het water de Voorvliet staat. 

• Bij het informatiebord over de bijen kun je de 
4e QR code beluisteren. 

• Loop via de 3e witte brug naar het ecologisch 
park. Bij de paddenpoel tref je een informatie-
bord over de functie van de poel en het leef-
gebied van de heikikker, de rugstreeppad, de 
ijsvogel en de oeverzwaluw.  

Deze wandeling kwam mede tot stand door samenwerking met:
Vereniging Oud Linschoten | Brandweer Linschoten | Linschoten Natuurlijk | Polsstokclub Linschoten | Het Wapen van Linschoten



• Hier kun je de 5e QR code beluisteren. Wist 
je dat de TU Delft een hoeveelheid grond van 
het ecologisch park voor onderzoek heeft 
meegenomen? Dit werd gedaan ivm een  
onderzoek naar massa- stabilisatie, belangrijk 
voor versteviging van de dijken. 

• Loop rechtsaf de dijk op die langs de Montfoortse 
Vaart ligt. Vroeger werd er zwemles aan jongens 
gegeven in de Montfoortse Vaart. Kun je jouw 
eerste zwemles nog herinneren?

• Aan het einde van de dijk slaan we linksaf via 
de kwakel brug naar de wijk Rapijnen. 

• Via de parkeerplaats van de sportvelden en 
het grasveld van de voormalige boerderij van 
Familie Breedijk lopen we naar de Polsstok- 
vereniging.

• Hier kun je de 6e QR code beluisteren. 

• Loop nu weer de wijk Rapijnen in, sla linksaf 
richting Schansbos. 

• Neem de 1e weg rechts en ga bij Schagen 
weer rechts. 

• Bij het Appellaantje ga je linksaf. 

• Je steekt over bij de Laan van Rapijnen en 
je loopt het Appellaantje verder uit tot op 
de Nieuwe Zandweg. Kun jij het trappetje nog 
vinden wat naar de begraafplaats leidt? Ja er 
was zelfs de mogelijkheid om via het water bij de 
begraafplaats te komen. 

• Aan het einde van de Nieuwe Zandweg sla je 
rechtsaf de Dorpstraat in. 

• Aan de linkerzijde tref je het beeld van de 
‘Wadende vrouw’. 

• Hier kun je de 7e QR code beluisteren.

• Loop de Dorpstraat verder uit en sta even stil 
bij de 5 decemberkade. Zal Sinterklaas dit jaar 
weer met zijn boot Linschoten binnenvaren? 

• Hier kun je de 8e QR code beluisteren met  
‘water-weetjes’ die zich in de oude dorpskern 
hebben afgespeeld. 

• Het Wapen van Linschoten is een gezellig  
restaurant voor een hapje of drankje.

• Loop de Dorpstraat uit richting de bakker en 
vervolg de weg naar Korte Linschoten Oost-
zijde. Zie jij de slijtage nog van de touwen van 
de trekschuiten die langs de muur schuurden van 
het hoekhuis op nr 8 (de oude smederij)?

• Aan de overkant van het water zie je de  
‘Burgemeester’, het oude raadhuis. Wat moet 
het romantisch geweest zijn om hier letterlijk in 
het huwelijksbootje te stappen!

• Aan de Korte Linschoten Oostzijde bij nummer 
6 kun je de 9e QR code beluisteren.

• Loop een klein stukje terug om de kwakel over 
te steken richting de G. v.d. Valk Boumanstraat.

• Loop via deze straat terug naar de parkeer-
plaats bij het Landgoed.

We zijn aan het einde gekomen van Linn’s 
ommetje. We hopen dat je hebt genoten van 
al het moois wat Linschoten te bieden heeft! 
 
Liefs Linn!


