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Kromme IJssel-route

Stelt u zich voor:
bijna even hoog als
het Empire State
Building in New York
en veertig meter
hoger dan de
Eiffeltoren in Parijs.
Dat is de imposante
Gerbrandytoren (2).

De toren ligt in de
gemeente IJsselstein,
maar staat bekend
als de zendmast van
Lopik. Het betonnen
deel van de toren is
100 m hoog, de stalen
buismast meet 250 m.
De tweepersoonslift

gaat in 7,5 minuut
naar boven. Via de
trap is het een klim
van 1604 treden. De
eerste 100 m bestaat
uit een wenteltrap
van 504 treden, daarna volgt een steile
trap met 1100 treden

naar een hoogte van
350 m. Bovenop de
stalen buismast
bevindt zich een
antennesysteem van
nog 25 m, zodat de
totale hoogte van
de televisietoren
375 m bedraagt.
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Parkeren:
onder het stadhuis (eerste
anderhalf uur gratis) of
in de binnenstad (gratis)
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Markering:
ANWB-bordjes en
geel-rood-gele stickers

Horeca:
vele mogelijkheden aan de
Overtoom, Voorstraat,
Benschopperstraat
en Utrechtsestraat
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Televisietoren

Startplaats:
het nieuwe stadhuis,
Overtoom in IJsselstein
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Langs de Hollandse IJssel
In een bocht van de Kromme IJssel ligt het
verrassende IJsselbos (4), in beheer van
Staatsbosbeheer. Twintig jaar geleden was

Afstand:
10 km - 2 uur

dijk

was. De IJsseldam (3) uit 1285 is nog te herkennen aan de scherpe bochten in de opgehoogde Lekdijk. De route gaat even later de
dijk weer af. Onder aan de dijk, nog voor de
kaasmakerij ‘t Klaphek (open di.-vr. 14.0018.00, za. 10.00-17.00 uur), staan twee palen:
een 19e-eeuwse hardstenen paal die de
grens markeert tussen de hoogheemraadschappen Lekdijk Bovendams en Lekdijk
Benedendams, en een obeliskvormige paal
die herinnert aan de gesloopte sluis voor de
afwatering van de Enge IJssel.

Een middeleeuwse binnenstad
Als u meer wilt weten over de bezienswaardigheden kunt u bij de VVV in de Stadswaag
(1779) de folder ‘Een rondje oud-IJsselstein’
verkrijgen. Deze wandeling brengt u langs
het klooster Mariënberg (1495), het
Historisch Stadhuis (1560), de Kasteeltoren
(1528), de St. Nicolaaskerk (1307) en de
korenmolen De Windotter (1732). De uitkijken gevechtskoepel, nu theekoepel, vlak bij
de molen is een onderdeel van de 15e-eeuwse stadsmuur, die ook te zien is aan de
Walkade bij het Stadsmuseum.

A2

Dam in de IJssel
Langs de Biezendijk kondigen (restanten
van) boomgaardjes het stroomgebied van de
Hollandse IJssel aan, hier de Enge IJssel. De
rivier zorgde in het ontgonnen Hollandse en
Stichtse veengebied voor veel wateroverlast
van overtollig Lekwater. Floris V, graaf van
Holland, wist de Utrechtse bisschop te
overtuigen dat afdamming noodzakelijk

Het Brandhuisje bij IJsselstein (foto Gerard Op het Veld)

Baronie van IJsselstein
Nadat de Kromme IJssel is overgegaan in de
Hollandse IJssel, gaat de route via de
IJsselpoort of Utrechtsepoort IJsselstein in.
De omgrachte, oude binnenstad is klein en
overzichtelijk: 500 m lang en 270 m breed.
Het Stadsmuseum (5) (open wo.-zo. 13.0017.00 uur), met een maquette van de historische binnenstad anno 1650, geeft een overzicht van de geschiedenis van stad en ommelanden, de vroegere Baronie van IJsselstein
(die reikte tot aan Polsbroek!). Vanaf de
13e eeuw was de baronie in handen van
beroemde adellijke geslachten als Van
Amstel, Van Egmond en Van Buren, later
Oranje Nassau. Nog altijd is koningin Beatrix
barones van IJsselstein. ‘s Zomers vertrekken in
het weekeinde vanaf de steiger tegenover

Biezen

 Een ‘verstopt’ stukje Groene Hart ligt
ingeklemd tussen de A2 en het riviertje de
Kromme IJssel, verlengstuk van de Hollandse
IJssel. De wandeling gaat langs de nieuwe
woonwijk Zenderpark, komt uit op de 13eeeuwse IJsseldam (nu onderdeel van de
Lekdijk) en gaat via de Kromme IJssel en
de Hollandse IJssel terug naar de oude stadskern van IJsselstein.

Zenderpark
IJsselstein maakt deel uit van het stadsgewest Utrecht, een verstedelijkte regio met
een grote druk op de woningmarkt.
Zenderpark (1), een wijk met 4100 woningen,
ligt aangeplakt tegen de historische binnenstad en kent een gevarieerde, kleurrijke
architectuur. Wie er oog voor heeft ziet een
overblijfsel van het Groene Hart: het verkavelingspatroon van het (griend-)veengebied
Hooge Biezen met smalle, langwerpige percelen, te herkennen aan de lange rechte
rooilijnen. De grienden leverden rond 1900
riet en hout voor IJsselsteinse hoepel- en
mandenmakers.

het museum vaartochten door de vestinggrachten van IJsselstein.
Aan de rand van het centrum prijkt de
Kasteeltoren (6) (open jun-okt, za. en zo.
13.00-17.00 uur) met binnen een brede,
linksomdraaiende wenteltrap die uitkomt in
een torenkamer met gevangenis. De toren is
een overblijfsel van het in 1888 afgebroken
Kasteel IJsselstein, waarvan verder alleen
nog een stukje van de vroegere slotgracht
is te zien: een zijarm in de stadsgracht.

het een weiland met een verlande rivierarm.
Nu is het een gevarieerd loofbos met soorten als eik, populier, kastanje en linde,
afgewisseld met botanisch beheerde graslanden. Ook zijn er poelen uitgegraven in
de verlande rivierarm.

m
me

Verborgen groen
rond IJsselstein

