Wandeltocht Hagestein en rond de put
Verken de prachtige flora en fauna langs de Lek!
De rivier de Lek en haar uiterwaarden vormen samen dé plek voor de echte
natuurliefhebber. Het hele jaar door kunt u genieten van de prachtige flora en fauna in het
gebied. VVV Vianen zette voor u een wandeltocht van Vianen naar Hagestein uit, zodat u
het gebied optimaal kunt beleven. Luister naar de liederen van de rietzanger, verwonder u
over de gracieuze zwaan en sta oog in oog met salamanders en andere amfibieën. Heeft u
er al zin in? Doe snel uw wandelschoenen aan en trek erop uit! Wilt u eerst wat meer weten
over de dieren die in het gebied te vinden zijn? Blader dan door naar de laatste pagina!

- Ga bij het verlaten van het Stedelijk Museum linksaf de Voorstraat op
- Sla bij het gemeentehuis rechtsaf de Stadhuisstraat in
Gemeentehuis
Ondanks dat er in de omgeving Vianen voldoende baksteen voorradig was, is
het gemeentehuis gebouwd van Namense steen. Het gemeentehuis is
gebouwd in 1425, maar pas sinds 1473 kwam het gebouw er te staan zoals
het er in deze tijd uitziet. Wie de gevel van het stadhuis bekijkt, ziet dat zich
er enkele wapens bevinden. Men treft de oudere wapens van de families
Bronkhorst-Batenburg, Van Brederode en Van der Marck. Daarnaast zijn
rond 1960 de wapens van Lexmond, Meerkerk, Hei-en Boeicop, Ameide,
Vianen en Tienhoven ingebracht. Het achterste gedeelte van het
gemeentehuis was oorspronkelijk de kapel van het gasthuis. Na de
reformatie werd de kapel toegewezen aan de katholieken die de grote kerk
niet meer mochten gebruiken. In 1725 werd in de kapel de Waalse kerk
gevestigd. Achter het stadhuis staat op de andere straathoek de oude
Stadswaag. Tegenwoordig is dit een makelaarskantoor.

- Ga rechtdoor de Valkenstraat in
- Ga aan het einde van de weg linksaf de Varkensmarkt in
- Aan het einde van deze straat gaat u rechtsaf de Langedijk in
U verlaat nu de binnenstad van Vianen en gaat, via de dijk langs de rivier de lek, op weg naar
Hagestein.
- Ga rechtdoor over de brugdijk en de ophaalbrug
- Ga voorbij de ophaalbrug linksaf en volg de dijk richting Everdingen
- Bij de sluis van Hagestein en de vispassage gaat u rechtdoor

Stuw- en sluizencomplex
Het stuw- en sluizencomplex bij Hagestein werd tussen 1954 en
1961 gebouwd. Rijkswaterstaat bepaalt met de stuw en de
sluizen de waterhoogte in de Lek. Met vizierschuiven van bijna
2,5 meter lang wordt de waterafvoer van de Lek geregeld. Deze
schuiven werken elektrisch. Indien de stroom uitvalt, kunnen de
sluizen ook door de kracht van één persoon worden geopend of
gesloten. Dit komt door een ingenieuze mechaniek met raderen
en tandwielen. Voor de stuwen is een eigenaardige
waterstroom aangelegd. Middels verschillende kleine
watervalletjes sijpelt water langs de stuwen. Op het infopaneel
kunt u lezen dat dit een vispassage of vistrap is en waarvoor
deze is aangelegd.

- U vervolgt uw weg en gaat de eerste weg rechtsaf
- U komt bij Eetcafé ‘De Lekdijk’. Hier kunt u pauzeren.
- Vanaf het café gaat u eenmaal terug op de dijk rechtsaf.
- Na 800 meter over de dijk slaat u rechtsaf naar de Reijersteinseweg
Hagestein
Welkom in Hagestein! Hagestein is de grootste van de drie
dorpen in Vianen. Hagestein was in vroegere tijden een
belangrijke plaats met een eigen kasteel. De oudste vermelding
van een kasteel dateert uit 1252. Het gebied waar het kasteel
gebouwd was werd Het Land van Gasperden genoemd. Otto van
Arkel gaf het dorpje Hagestein haar stadsrechten. Tegenwoordig
is het een dorp met een eigen karakter en een hechte
gemeenschap.

- Ga het eerste voetpad rechtsaf, u loopt nu langs de put van Hagestein; Recreatieplas
Everdingen

Put van Hagestein; Recreatieplas Everdingen
Recreatieplas Everdingen is een natuurbad met strand. Het bad is gemaakt van
de put die ontstaan is tijdens zandwinning voor de aanleg van de A27 in de jaren
zeventig. Langs de plas staan treurwilgen en zwarte elzen en riet.

- Blijf het voetpad volgen
- Ga bij woonhuis nummer 3 linksaf
- Ga op de asfaltweg direct rechtsaf en aan het einde van de weg linksaf
- Ga de eerste weg rechtsaf de Dorpsstraat in

- Aan uw linkerhand ziet u ‘De Ouwe stal van Neeltje’. Hier wordt thee en koffie geschonken
en verse cake geserveerd. Tevens is het mogelijk om hier uw eigen eten en drinken te
nuttigen.
- Volg de dorpsstraat tot de viersprong en sla rechtsaf naar de Lange Dreef. Aan uw
Linkerhand treft u een manege
- Sla rechtsaf naar het fietspad
- Ga na twintig meter rechtsaf
- Volg het asfaltpad tot het viaduct
- Sla linksaf onder het viaduct en volg het fietspad
- Ga rechtdoor en sla rechtsaf bij de verkeerslichten
- Sla de vierde straat linksaf
- Steek het plein over tot Donjon en ga voor Donjon linksaf
- Ga de eerste straat rechtsaf
- Sla linksaf naar de Lafayettestraat
- Ga de eerste weg recht richting de brug en streek de brug over
- Ga rechtdoor richting de Korte Kerkstraat
- Sla de eerste weg linksaf naar het klooster. Hier kunt u een rondje lopen (2x rechtsaf)
Stadsmuur
In de veertiende eeuw wilde de graaf van Holland vanuit
strategisch oogpunt een bolwerk hebben tegen de bisschop van
Utrecht. Hij wilde dit, omdat hij dan de scheepvaart vanuit Utrecht
naar de Lek in de gaten kon houden. Hier is goed te zien hoe er
met zo weinig mogelijk stenen toch een stevige stadsmuur werd
gebouwd: een rechte buitenmuur met aan de stadskant een
weergang, het looppad over de stenen bogen en schietgaten
daaronder. Vanaf de ronde muurtoren ziet u aan de overzijde van
de gracht een zonnewijzer. Deze is afkomstig uit het lusthof dat
een van de Heren van Brederode liet bouwen voor zijn
echtgenote, Amalia van Nieuwenaar. Dit werd helaas rond 1830
afgebroken. De beelden zijn na omzwervingen weer in Vianen
teruggekomen.

- Sla twee keer rechtsaf en aan het einde van de weg linksaf. U bent weer in de Korte
Kerkstraat
- Loop door tot het einde van de weg. U bent weer in de Voorstraat
U bent aan het einde gekomen van de wandeling. Vergeet vooral niet om een bezoekje te
brengen aan het Stedelijk Museum en een kopje koffie of thee te nuttigen in de
binnentuin.

Het hele jaar door zijn er vogels te vinden!

Amfibieën vinden in de
plantenrijke plassen in de
uiterwaarden de perfecte
voortplantingsplaatsen. In het
voorjaar trekken padden,
kikkers en salamanders massaal
naar deze poelen om er te
paren en eieren af te zetten.

In de koude wintermaanden
zoeken wintergasten zoals
ganzen, kleine zwanen en
smienten weilanden en open
water op. Dit doen zij onder
andere in de uiterwaarden.

In het voorjaar en in de zomer
vinden kleine zangvogels zoals
de putter en de rietzanger een
veilig plekje voor hun nest in de
meidoornstruiken, ooibossen en
rietvelden.

