Eiland van Schalkwijk
Beknopte routebeschrijving door Peter Kuiper – KanokaartUtrecht.nl
Een prachtige 18 kilometer lange kanoknooppuntenroute in een historische omgeving van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De route start aan de kanosteiger in Schalkwijk aan de
Brink. (1) Je vaart de Schalkwijkse Wetering onder de brug door, richting het spoor en
direct daarna linksaf tot de kanosteiger bij de historische Kasteeltuin Jonkheer Ram. (2)
Tot in de Middeleeuwen stond hier de ridderhofstad Schalkwijk. In de gereconstrueerde
middeleeuwse tuin van Jonkheer Adriaen Ram (17e eeuw) speelden gebruiksdoelen
(voedsel en geneeskrachtige planten) een grote rol. Een paar meter hoog frame geeft een
impressie hoe het kasteel er uit moet hebben gezien.
Van hieruit vaar je terug naar de Schalkwijkse Wetering, linksaf richting de grote
St.Michaëlkerk. (3) De markante spitse kerktoren in het landschap is vandaag op je
terugvaart een handig herkenningspunt. Volg nu de Schalkwijkse Wetering. Een kilometer
verder kom je langs ridderhofstad Vuylcop (4). De huidige woontoren aan dit vaarwater is
het laatste restant van het kasteel Vuylcoop dat waarschijnlijk gesticht werd door een lid
van het sinds lang uitgestorven geslacht van de heren van Schalkwijk. Het vermoeden
bestaat dat het huis rond 1300 gebouwd werd als een omgrachte woontoren met
naastegelegen omgrachte voorburcht.
Even verder is de hoek met het Inundatiekanaal (5). Hier vaar je eerst rechtdoor richting
het Verdronken Bos (6) waar je vanaf de kanosteiger een mooie wandeling kunt maken.
Dit bos is tijdens de landinrichting is in de jaren 80 aangelegd nabij het Elpad in Tull en 't
Waal en functioneert nu als waterberging. Omdat de bomen niet tegen een hoge
waterstand kunnen is het bos verdronken.
Vervolg de Schalkwijkse Wetering tot vlak voor de snelweg een schuine voetbrug over het
water gaat. Ga hier linksaf de Waalsewetering op tot de kanosteiger bij restaurant en
kanoverhuur Hajé (7). Op dit traject zijn in de zomer veel waterplanten waardoor het voorof naseizoen aantrekkelijker is om hier te varen.
Ga terug langs het Verdronken Bos (6) naar de hoek met het Inundatiekanaal (5), en hier
rechtsaf tot bij het fort Werk aan de Korte Uitweg (8), een onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, gebouwd tussen 1873 en 1879. Het maakt deel uit van de Stelling
van Honswijk. Het fort heeft een eigen steiger naast de toegangsbrug. Je kunt hier kano's
huren, er is een theehuis en ook een mini-camping. Bovendien een fijne pauzeplek!
Vervolg nu het Inundatiekanaal tot aan de kanosteiger bij Lunet aan de Snel (9). Na een
een rondje om het fort, vaar je terug tot aan de kanosteiger achter Fort WKU (8). Het
overdraagpunt naar polder Blokhoven aan de andere zijde van de stuw. Vaar deze sloot
uit tot aan het volgende overdraagpunt bij het Inundatieveld (10). Na het overdragen via de
kanosteigers aan de stuw een stukje rechtsaf varen en vóór de eerste brug linksaf richting
de kerk van Schalkwijk. Vanaf de kanosteiger bij de stuw loop je nog 200 meter tot aan de
Schalkwijkse Wetering (3). Vaar je alleen, is een karretje handig. Vanaf de kanosteiger
rechtsaf en je komt weer op het beginpunt bij de Brink (1).

Praktische informatie:
(1) Start-eind eigen materiaal mee: Brink Schalkwijk, pannenkoekenrestaurant, openbare
parkeerplaats. TOP (Toeristisch Overstappunt).
(2) Kasteeltuin Jonkheer Ram
(3) St.Michaëlkerk, restaurant Jonkheer de Ram, met kanosteiger.
(7) Waalsewetering, restaurant en kanoverhuur Hajé. Tevens TOP en start-eindpunt
wanneer je een kano huurt. (met eigen materiaal is water moeilijk bereikbaar.)
(8) Fort Werk aan de Korte Uitweg, kanosteiger naast de toegangsbrug. Kanoverhuur,
theetuin en mini-camping.
(9) Lunet aan de Snel, ruime parkeerplaats, kanosteiger (let op! drukke weg in seizoen)

