
Beleef de Utrechtse Waarden
Ben je op zoek naar een bijzondere beleving 
tijdens je vakantie of een dagje uit met 
familie en vrienden? De Utrechtse Waarden 
biedt volop mogelijkheden om je meerdere 
dagen te vermaken. Hieronder een greep 
uit onze favoriete belevingen.

IJSSELSTEIN
Beleef deze bruisende vestingstad

Ervaar-het-zelf-arrangement 
Maak jouw dagje uit uniek en stel zelf een 
arrangement samen. Kies uit een van de 
Rondjes IJsselstein. Tijdens deze gratis 
audiotour met de izi.TRAVEL app geeft een 
persoonlijke online gids meer informatie 
over de must sees, fotogenieke hotspots 
en de geschiedenis van deze 700 jaar oude 
vestingstad. De wandelingen leiden je langs 
tal van leuke adresjes om even een tussenstop 
te maken voor koffie, lunch of diner. 

Ook per boot kun je een rondje maken door 
de stadsgrachten of boek eens een lunchvaart 
richting Marnemoende of Lopikerkapel.  

Museumarrangement: Mee met MIJ
Maak een besloten rondleiding van 2 á 3 uur 
door Museum IJsselstein en de Kasteeltoren. 
Kom alles te weten over de huidige 
tentoonstelling, wandel langs 
de buitenlocaties en bezoek de historische 
Kasteeltoren. Dit arrangement is inclusief 
koffie/thee en iets lekkers. 
Reserveren kan voor minimaal 6 en 
maximaal 12 personen (tot uiterlijk een 
week voor de gewenste datum). Ook goed te 
combineren met een ontspannen bezoek aan 
de historische binnenstad van IJsselstein.

Meer informatie over de Rondjes IJsselstein 
en het Museumarrangement vind je op 
www.inijsselstein.nl. Voor vragen kun je ook 
contact opnemen met UIT in IJsselstein | 
Tourist Info op Overtoom 7 in IJsselstein, 
030-6887273 of info@uitinijsselstein.nl. 
Openingstijden op maandag t/m donderdag 
van 09.00–17.00. Vrijdag van 9.00–20.00 uur 
en zaterdag van 10.00–16.00 uur. 

LINSCHOTEN
Beleef de geschiedenis in de
Parel van het Groene Hart

Historisch en Toeristisch Informatiepunt 
(TIP) De Ballensnoeperij. 
Ervaar het oude Linschoten tijdens een 
bezoek aan De Ballensnoeperij. In de etalage 
zie je doorlopend bijzondere exposities 
ingericht. Op zaterdag heb je ook nog de kans 
om het winkelpersoneel aan te treffen in 
‘verboerste’ Utrechtse streekdracht. 
Een leuke foto is snel gemaakt! 
De Ballensnoeperij is bovendien een winkel 
met curiosa en je kunt hier informatie 
krijgen over wandelingen, fietstochten en 
arrangementen in en om Linschoten. 

Boottocht met een kleivlet
Vaar met één van de laatst overgebleven 
kleivletten ‘De Avontuur’ door het Groene 
Hart. Een bijzondere manier om het dorp 
Linschoten en haar historie vanaf het water 
te beleven. Al eeuwen staat deze regio bekend 
om haar keramische industrie. De daarvoor 
benodigde klei werd in deze contreien afge-
graven en over de rivier De Linschoten met 
kleivletten vervoerd. In Woerden maken ze 
nog steeds dakpannen van klei uit de omge-
ving van Linschoten. Het vervoer van klei gaat 
sinds 1946 over de weg, waardoor er vrijwel 
geen kleivletten meer zijn. Dat maakt deze 
vaartocht nóg specialer. ‘De Avontuur’ 
vaart van 15 april t/m 9 september 2022 
op vrijdagmiddag. De kleivlet vertrekt 
om 14.00 uur en de vaartocht duurt 
circa 1,5 tot 2 uur.

Meer informatie over De Ballensnoeperij vind 
je op www.oud-linschoten.nl/deballensnoeperij. 
Locatie: Dorpstraat 45 in Linschoten.
Openingstijden van 31 maart tot 3 november: 
donderdag van 10.00–13.00 uur en op 
vrijdag & zaterdag van 10.00–16.00 uur. 
Openingstijden van 4 november tot
30 maart: vrijdag van 13.00–16.00 uur 
en zaterdag van 10.00–16.00 uur open.

Voor vragen over vaartochten 
en andere arrangementen in 
Linschoten kun je contact opnemen via 
deballensnoeperij@oud-linschoten.nl.



LOPIK
Beleef prachtige uiterwaarden 
en uitgestrekte landschappen

Recreëren in Lopik
In Lopik kun je volop genieten van de rust van 
de polder en de mooie natuur. Er zijn 
vele mogelijkheden voor het maken van 
lange en korte wandel- en fietstochten. 
Fiets bijvoorbeeld over de Lekdijk met 
prachtig uitzicht over de rivier de Lek 
en de mooie uiterwaarden. Of kies voor 
een fietstocht langs de mooie historische 
boerderijen en de weilanden. Ook kun je 
genieten van heerlijke wandeltochten over 
de stille houtkades en door de dorpjes van 
Lopik. Langs de routes heb je zomaar kans 
dat je een leuk kraampje tegenkomt waar 
je streekproducten kunt kopen. Wil je even 
uitrusten en een kopje koffie drinken, stop dan 
bij een dorpscafeetje of Rustpunt in Lopik.  
Op www.lopiknatuurlek.nl vind je alle 
informatie over recreëren in Lopik. 
Lopik NatuurLek is te bereiken via 
info@lopiknatuurlek.nl of 0348–559955.

MONTFOORT
Beleef een historisch stadje 
op het boerenland

Ontdek het verleden van 
Montfoort met een gids 
Stadswandeling Puur: Historische 
stadswandeling met gids van ongeveer 90 
minuten langs de historische  hoogtepunten 
van Montfoort. Kosten € 4,00 pp met een 
minimum van € 15,00.

Stadswandeling op maat: Historische 
stadswandeling met als extra een bezoek aan 
Molen De Valk, De Hervormde Kerk en/of de 
RK-kerk. Duur 2 tot 2,5 uur. Kosten € 5,00 pp 
met een minimum van € 20,00.
Stadswandeling Plus: Stadswandeling van 
ongeveer 90 minuten in combinatie met 
een luncharrangement en/of een koffie plus 
gebakarrangement in het Oude Stadhuis. 
Prijs op aanvraag.
Startpunt van de wandeling is De Knoperij 
aan de Keizerstraat 25. Dit stadsmuseum is 
geopend op woensdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.00–16.00 uur en 
op zaterdag van 10.00–16.00 uur. 

De toegang is gratis. Voor meer informatie en 
het reserveren van de stadswandeling kun 
je contact opnemen met De Knoperij, 
0348-472485 of info@oudmontfoort.nl.

Bezoek Het Beloken Land 
Op boerderij Het Beloken Land, 
Blokland 116, maak je kennis met het échte 
boerenlandleven.  Vlak bij het fantastisch 
natuurgebied Willeskop bezoek je hier een 
van de weinig overgebleven eendenkooien van 
Nederland. De kooiker en zijn kooikershondje 
gaan mee. Daarbij is ook de tentoonstelling 
‘Achter de schermen’ te bezichtigen. Neem 
een kijkje in het museum van oude rijtuigen 
en agrarische gereedschappen. Het Beloken 
Land is alleen op afspraak te bezoeken. 
Voor meer informatie en reserveringen kun je 
bellen naar 0348-471880 / 06-36331301 
of mail naar hetbelokenland@hotmail.com. 

OUDEWATER
Beleef de Magie van Natuurlijk, 
Historisch en Kleurrijk Oudewater

Verken de Utrechtse Waarden 
per kano, sloep of Geelbuik
Als oase midden in het groen, is Oudewater 
de oudste stad van het Groene Hart. 
Internationaal is de stad bekend door de 
beroemde Heksenwaag, rijk geworden door 
de touw-industrie en heeft het de hoogste 
monumentendichtheid van Nederland. 
Een bezoek aan het centrum en de musea 
is dan ook zeer de moeite waard.

Vaar met de ‘Geelbuik’ van het gezellige 
Oudewaterse centrum vol geschiedenis, 
via de Lange Linschoten naar het dorpje 
Linschoten of via de Hollandse IJssel naar 
Montfoort. Een hapje en een drankje wordt 
verzorgd. Liever iets actiever? Huur dan een 
kano en peddel langs Linschoten, Montfoort 
en Oudewater. Onderweg is voldoende te 
zien en je kunt aanmeren in de verschillende 
plaatsjes om te lunchen, dineren of 
overnachten. 

Ook is het mogelijk een sloep te huren 
om een mooie tocht door het Groene
Hart te maken.

Meer weten over de verschillende 
mogelijkheden? Neem contact op met het 
Toeristisch Informatiepunt in Oudewater,
Leeuweringerstraat 10, 0348-561628 
of mail naar info@oudewater.net.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag
 van 10.00–16.00 uur. Van 1 november t/m 
31 maart op woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 11.00–15.00 uur. 


