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Kockengen_Hollandse Kade & Polders – 12km. 
 
Startpunt: 3 Stammenweg in Kockengen. 
Het startpunt is te bereiken met OV en er is voldoende parkeerruimte. 
 
De naam Kockengen is afkomstig van Cocagne (Kokanje), de Franse naam voor Luilekkerland. 
De bisschop van Utrecht gaf in het huidig Groene Hart gebieden uit om deze te ontginnen. Om de pioniers 
aan te trekken gaf hij aantrekkelijke namen aan deze gebieden.  
Het landschap met smalle stroken ontgonnen land rond het dorp vindt zijn oorsprong bij de ontginningen in 
de 13e eeuw. Kockengen is gelegen aan de wandelroutes Marskramerpad en het Floris V-pad. 
 

De route start bij de parkeerplaats tussen 
de supermarkt en de school (Drie 
Stammenweg, hoek Dreef). 
Wandel richting de kerktoren naar de 
oude ophaalbrug en steek deze over.  
De Nieuwstraat inlopen en na huisnummer 
5 links tussen de huizen door naar de Kerk.  
Voor de kerk rechts en na de kerk 
rechtsdoor onder een huis doorlopen. 
Linksaf (Voorstraat), bij huisnummer 11 de 
parkeerplaats rechts oversteken en links 
de weg tussen de huizen en een watertje 
volgen (Wagendijk).  
 

Bij een wegwijzer rechtdoor Ri. Woerden 
(asfaltweg) en de Wagendijk 350 meter 
volgen.  
Bij een wegwijzer rechts (Teckop) ri. 
Kamerik/Woerden.  
 
Na 100 m, voor het water, rechts en 
daarna links naar de Kockengense molen.  
De Kockengense Molen is een wipmolen die 
gebouwd werd in 1675. De molen heeft tot 
1960 de polder Kockengen op windkracht 
bemalen. Nu wordt de molen als 
reservegemaal ingezet en is in 1983 en 2005 
gerestaureerd. Sinds 1963 is de molen 
eigendom van de Stichting De Utrechtse Molens. Het wiekenkruis bestaat nog uit zogenaamde Potroeden van 
24 meter lang en zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. De molen slaat het water uit door 
middel van een scheprad. 
 

De molen aan de rechterhand passeren, de Cockengensche Wetering oversteken en het weiland inlopen 
waar we langs het water blijven lopen.  
We passeren een tweetal sloten en bij het einde van het weiland (voor de bosjes) links aanhouden.  
Na een hek, op de asfaltweg rechts en direct links de Hollandse Kade gaan volgen.  
De naam Hollandsche Kade bestaat al sinds 1285 en verwijst naar de grens tussen het Graafschap Holland in 
het noorden en het Bisdom Utrecht in het zuiden en kwam tot stand na een grenscorrectie toen Gijsbrecht II 
van Amstel een groot deel van zijn territorium, aan graaf Floris V kwijtraakte.  
Oorspronkelijk hadden het Graafschap Holland en het Bisdom Utrecht hier ieder hun eigen dijk maar deze 
werden in de middeleeuwen samengevoegd tot één kade. De kade bestond destijds uit een tweetal parallelle 
brede grasdijken, de noordelijke dijk heet Ruwelswal.  
De Hollandse Kade is nu op sommige plekken de grens tussen de provincie Noord-Holland en Utrecht. 
 

De Hollandse Kade aflopen (1.3km) en aan het einde (voor het water bij een bankje) rechtsaf.  
Na ruim een kilometer (bij een bankje) linksaf, een graskade oplopen. 



 
Dit graspad 1,3 kilometer volgen. Na een boerderij, bruggetje over en op de asfaltweg links (Gerverscop).  
Gerverscop is een polder en buurtschap gelegen tussen Breeveld en Laagnieuwkoop. 
Tot 1857 was Gerverscop een zelfstandige gemeente, daarna hoorde het tot 2001 bij de gemeente Harmelen 
en nu valt het onder Woerden.. 
 

Deze stille weg 2,5 kilometer volgen. Bij een wegwijzer de bocht naar links volgen Ri. Kockengen 
(Rodendijk). 
 

Bij een wegwijzer rechtdoor Ri. Kockengen en bij de volgende wegwijzer weer rechtdoor Ri. Kockengen.  
Bij een picknicktafel, voor een watertje de weg verlaten en rechts een graspad oplopen (graspad naar links 
volgen). We lopen hier langs de Bijleveld. 
De Hollandse graaf Willem VI gaf in 1413 het recht om de Bijleveld te graven vanuit de Oude Rijn tot in de 
Amstel. Deze liep langs de polder Gerverscop en de dorpen Kockengen, Wilnis en Waverveen. 
De Bijleveld diende voor de afvoer van water, maar werd destijds ook een drukke scheepvaartroute.  
Bij de aanleg was het waterpeil nog gelijk aan dat van de Amstel, maar door bodemdaling kwam de Bijleveld 
lager te liggen en werd o.a. de Nessersluis bij de Amstel aangelegd. 
 

Einde van het graspad (wandelknooppunt/Schutterskade) rechtdoor tussen de bomen door omhoog een 
dijkje op.  
Links zien we hier het water van de Bijleveld en rechts het water van de Heicop. De Heicop is van de beide 
kanalen het oudste. In 1385 wordt tot het graven hiervan toestemming verleend. Met de Bijleveld gebeurt dit 
30 jaar later. Hun tussenafstand is soms enkele tientallen meters. 
 

Rechts het Jaagpad (met een bocht naar links) langs de Heicop volgen.  
Het Jaagpad helemaal aflopen tot Kockengen. Bij de brug over de Heicop rechtdoor, de Korte Kerkweg 
langs de Heicop blijven volgen.  
Bij de oude ophaalbrug over de Heicop rechtsaf naar de parkeerplaats, beginpunt van de route. 
 
* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * *  
 
 
 


