
TRAP-fietsroute: Houtens verleden in beeld 
 
 
Hieronder vindt u de beschrijving van de TRAP-route  door Houten. In het 
fietsrouteboekje Houten, het kasteel, de put en het paard  (te koop bij de 
Gemeente InGang voor € 7,50) kunt u de volledige be schrijving inclusief 
beeldmateriaal en toelichtingen lezen. De totale le ngte van de route is 36 km en 
voert geheel over verharde wegen en fietspaden.  
De route bestaat uit twee delen: de noordelijke rou te van 19 km, die u door de 
nieuwbouw van Houten voert en door het landelijk ge legen dorpje ’t Goy. En 
een zuidelijke route van 17 km, door het polderlands chap van Schalkwijk en 
Tull en ’t Waal.  
 
In onderstaande beschrijving staan per locatie de b ijbehorende 
audiofragmenten aangegeven. Deze audiofragmenten kun t u downloaden als 
mp3-bestand van de website van de gemeente Houten, www.houten.nl/trap . 

Steeds wanneer u het  symbool ziet staan, kunt u een audiofragment over 
de locatie en het kunstwerk beluisteren.  
 
Wij wensen u veel plezier met de audiotour ! 
 
 

 
De noordelijke route door Houten en ‘t Goy 
 
Vanaf het NS station (Onderdoor in Houten) fietst u langs het gemeentehuis door de 
Groenzone via het Imkerspark naar het bedrijventerrein Het Rondeel. Nadat u onder 
de Rondweg door bent gegaan, gaat u rechtsaf de Waterveste op. Na ca. 200 m 
komt u op de plek waar in 1994 een opgraving heeft plaatsgevonden. Uit de 
vondsten blijkt dat de bewoners intensieve handelscontacten onderhielden met de 
Romeinen. Hieraan herinnert het kunstwerk De Romeinse Tijd (zonnewijzer). 
 

 Audiofragment De Romeinse Tijd 
 
 
Ga terug onder de Rondweg door en rechtsaf de Kroonslag op. Na 200 m rechtsaf de 
Dukaatslag op en na 100 m rechtsaf de Grootslag op. Aan het eind hiervan rijdt u 
links van het gebouw Tiellandt door tot aan het fietspad. Hier gaat u rechtsaf en 
direct weer links omhoog. U volgt het fietspad en na 200 m komt u bij boerderij De 
Stenen Poort. Hier ziet u het kunstwerk Het onzichtbare kasteel.  
 

 Audiofragment Het onzichtbare Kasteel 
 
 
Met uw rug naar het poortgebouw fietst u een smal weggetje in, dat uitkomt op de 
Vikingenpoort. U vervolgt de Vikingenpoort, steekt de Poort over en komt op de 



Burgemeester Wallerweg. De Nederlands Hervormde Kerk is één van de oudste 
kerken in het Kromme-Rijngebied. Het kunstwerk Het Lichtpad verwijst naar de 
manier waarop kerken vroeger met het koor naar het oosten werden gebouwd. 
 

 Audiofragment Het Lichtpad 
 
 
Via het Plein gaat u linksaf de Vlierweg in. Na 500 m, bij het spoor, slaat u linksaf en 
gaat u na 150 m rechtsaf via een tunnel onder het spoor door. De sofa verwijst naar 
de Romeinse sporen die in dit gebied gevonden zijn. 
 

 Audiofragment De Sofa 
 
 
Na de fietstunnel komt u uit op De Molen, hier slaat u rechtsaf. Na 150 m slaat u 
rechtsaf de Pelmolen in en neemt vervolgens het fietspad langs het spoor. Voordat 
het fietspad De Koppeling kruist, gaat u linksaf. Via de rotonde gaat u rechtsaf Het 
Spoor op en na 350 m rijdt u linksaf het Smalspoor op met in het verlengde daarvan 
de Beusichemsetuin. Daarna slaat u rechtsaf de Bloesemtuin in. Na 300 m rechtsaf 
het Westrumspad inrijden. Na 900 m maakt het fietspad een bocht naar rechts. Op 
dit punt heeft in de 12e eeuw een klein dorpje gelegen. Het kunstwerk Paard met 
haan verwijst naar de opgegraven resten van acht boerderijen uit de 12e en 13e 
eeuw.  
 

 Audiofragment Paard met Haan 
 
 
U vervolgt de weg en gaat na 300 m linksaf via een tunnel onder de Rondweg door. 
Dan rechtsaf en nogmaals rechts het fietspad op. U rijdt nu op de Hoogdijk, na 800 m 
kruist u de Tiendweg en 200 m na deze kruising ziet u rechts een manege. Tijdens 
de aanleg van deze manege vond men een graf van een vrouw uit vermoedelijk de 
7e eeuw (Vroege Middeleeuwen).Het beeld Vrouw aan de Hoogdijk is geïnspireerd 
op deze vondst. 
 

 Audiofragment Vrouw aan de Hoogdijk 
 
 
U vervolgt de Hoogdijk en gaat aan het eind rechtsaf de Beusichemseweg op. Na 
600 m rijdt u rechts de Wickenburghseweg in. U komt nu in het dorpje ’t Goy. De 
Wickenburghseweg slingert door dit dorpje om het terrein waar het kasteel Ten Goye 
heeft gestaan. In het dorpje kunt u linksaf het Groenedijkje opgaan. Direct achter de 
woningen aan de rechterkant ligt een terreintje waar de kerk van ’t Goy heeft 
gestaan. De stalen constructie van Kerk ’t Goy vormt de contouren van de kerk die 
hier vroeger stond. 
 



 Audiofragment Kerk ‘t Goy 
 
 
U vervolgt de Wickenburghseweg en komt na 1 km bij het landgoed Wickenburgh. 
Het beeld De Vrouwen van Wickenburgh is gebaseerd op een familiefoto uit 1901. 
Het is een moeder, samen met haar drie dochters, die hier in die tijd op het landgoed 
heeft gewoond. 
 

 Audiofragment De vrouwen van Wickenburgh 
 
 
U rijdt de Wickenburghseweg verder uit en gaat linksaf de Tiendweg op. Aan het eind 
slaat u rechtsaf de Poeldijk in. Aan het eind hiervan kunt u kiezen om terug te keren 
naar Houten, of om de zuidelijke route door Schalkwijk te fietsen. 
 
 
 
De zuidelijke route door Schalkwijk en Tull en ’t W aal 
 
Nadat u de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal over bent gegaan, slaat u linksaf in 
de richting van de Kanaaldijk Zuid. Beneden gaat u rechtsaf; u fietst nu langs het 
kanaal. Na 1,3 km gaat u rechtsaf een fietspad op, het Marckenburgsepad. Na 300 m 
ziet u links het terrein waar kasteel Marckenburg heeft gestaan. Het kunstwerk De 
Steur herinnert aan de belegering van het kasteel in de 14e eeuw. 
 

 Audiofragment De Steur 
 
U vervolgt het Marckenburgsepad en komt uit op de Provincialeweg in Schalkwijk. 
Hier gaat u rechtsaf. Na 50 m ziet u aan uw linkerhand de  Brink van Schalkwijk. 
Verderop gaat u het spoor over. Na de spoorovergang gaat u direct linksaf de 
Tetwijkseweg in. Na 500 m rijdt u een paadje naar rechts in; zo komt u bij het terrein 
waar het kasteel van Schalkwijk heeft gestaan.  
 
U vervolgt de Tetwijkseweg in zuidelijke richting. Aan het eind steekt u de Achterdijk 
over en rijdt u de Groeneweg in. Links van de weg ligt een terrein waar 
bewoningssporen uit de Romeinse tijd zijn gevonden. Rechts van de Groeneweg ligt 
een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het zogenaamde ‘Werk aan de 
Groeneweg’. 
 
Aan het eind van de Groeneweg komt u op de Lekdijk; u slaat hier rechtsaf. Op de 
hoek van de Groeneweg en de Lekdijk ligt boerderij Bloemenstein. In de 14e eeuw 
moet in de omgeving een kasteel met deze naam gelegen hebben. De precieze 
locatie is echter niet bekend,. U vervolgt de Lekdijk en komt bij Fort Honswijk. Hier 
staan De Jongens van het Fort, als bevroren herinnering aan de manschappen die 
hier gelegerd waren. 
 



 Audiofragment Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 
U fietst om het fort heen. Op de plek waar u de Lekdijk weer oprijdt, ziet u rechts 
onderaan de dijk twee huizen staan: dit is de plaats waar tot in de 19e eeuw het 
dorpje en de kerk van Honswijk lagen. De oorspronkelijke naam van het dorpje is 
Tull. Het kunstwerk Mariakapel is geïnspireerd op de van oorsprong katholieke kerk 
van Tull, die hier in de 12e eeuw werd gebouwd.  
 

 Audiofragment Mariakapel 
 
U fietst 300 m terug en gaat linksaf een weg in. U rijdt nu over de zogenaamde 
Gedekte Gemeenteschapsweg. Deze weg diende als verbindingsweg tussen enkele 
forten van de Hollandse Waterlinie. 
Na 1 km ziet u rechts Fort het Werk aan de Korte Uitweg. In de zomermaanden is in 
dit fort een theehuis ondergebracht dat in het weekeinde open is. Tevens kunt u dan 
het fort bezichtigen. Hierna gaat u rechtsaf de Lange Uitweg op en na 600 m rijdt u 
linksaf de Waalseweg in. 
Na 200 m gaat u rechtsaf een fietspad op, het zogenaamde Elpad. Nadat u de 
Schalkwijksewetering bent overgestoken, slaat u rechtsaf en volgt de wetering. Het 
kunstwerk Waterlint herinnert aan het zware werk van het afgraven van de 
hoofdwatergang, de Schalkwijksewetering, die het overtollige water moest afvoeren. 
Aan het eind van de 12e eeuw was het hele gebied ontgonnen en geschikt voor 
bewoning en landbouw. 
 

 Audiofragment Waterlint 
 
 
U vervolgt de wetering en na 1,3 km ziet u rechts kasteel Vuylcoop uit 1300. U fietst 
de weg verder uit tot aan de rotonde in Schalkwijk. Hier gaat u rechtdoor de Jonkheer 
Ramweg op. Aan het eind, na de spoorwegovergang, gaat u linksaf richting Houten. 
U rijdt onder de Rondweg door en slaat linksaf. Zodra u onder het spoor bent 
doorgekomen slaat u rechtsaf.  
Na 200 m komt u op het Granietsteen, 300 m verder ziet u links een bomengroep 
met daarin een ronde toren. Deze toren is het laatste restant van het oorspronkelijk 
veel grotere kasteel Schonauwen. 
U vervolgt het Granietsteen met in het verlengde daarvan het Parkhout, het 
Weteringhout en het Beukenhout. Na 1,5 km gaat u onder de Rondweg door en rijdt 
u op de Houtensewetering. 
 
Circa 600 m nadat u onder de Rondweg bent doorgekomen slaat u rechtsaf de 
Veerwagenweg in. Hier rijdt u weer onder de Rondweg door, om via de Prins 
Bernardweg het Plein te bereiken. Hier fietst u om de toren van de NH kerk heen, de 
Lobbendijk in. Na 700 m rijdt u rechtsaf het Imkerspad in. Na 300 m komt u dan weer 
bij het station van Houten en bent u aan het einde van deze route. 
 


