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STADSWANDELING  
WIJK BIJ DUURSTEDE 
 
Er valt veel te zien en te beleven in Wijjk bij Duurstede: 
mooie monumenten zoals de Molen Rijn en Lek, 
Kasteel Duurstede en de Grote Kerk. Ook is Wijk bij 
Duurstede één van de grootste archelologische 
vindplaatsen van Europa.  
 
Wijk bij Duurstede of Dorestad, was rond de 8e eeuw 
de grootste stad van Nederland en één van de 
belangrijkste internationale handelsplaatsen van 
Noordwest Europa. Maar ook in de Romeinse tijd 
hebben de Romeinen hier gewoond. 
 
Al wandelend door de stad kom je fraaie 
speciaalzaken en leuke cafés tegen en loop je langs 
vele historische plekken. Ontdek het oude centrum van 
Wijk bij Duurstede met een Google Maps 
stadswandeling door deze historische stad. 

 

 
 
OVERZICHT 
Afstand wandelroute: 3 km  
Duur: 1,5 uur 
Startpunt: De Markt,Wijk bij Duurstede  
Eindpunt: De Markt,Wijk bij Duurstede 
Bewegwijzering: https://cityroutes.nl 
 
KORTE HISTORIE 
Wijk bij Duurstede ontleent zijn naam aan Dorestad. 
Dorestad was rond de 8e eeuw de grootste stad van 
Nederland en één van de belangrijkste internationale 
handelsplaatsen van Noordwest Europa. Maar ook in 
de Romeinse tijd bevond zich hier aan de Rijn een 
Romeins fort oftewel castellum. De naam van dit fort 
was Levefanum. Hier liep de noordelijke grote grens, 

de limes, van het Romeinse rijk dwars door Wijk bij 
Duurstede. 
  
In de vroege middeleeuwen was Dorestad een 
belangrijke handelsplaats door de gunstige ligging aan 
belangrijke handelsroutes over het water. Gelegen in 
een net van belangrijke vaarroutes stond Dorestad in 
verbinding met Scandinavië, de Oostzee, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland. Dankzij de strategische ligging 
was het een belangrijk centrum van handel en rijkdom. 
Munten geslagen in Dorestad zijn zelfs in Bagdad en 
Rusland teruggevonden.  
 
KROMME RIJNSTREEK 
De Kromme Rijnstreek is het buiten van Utrecht. Het 
rivierenlandshap ontmoet hier de natuur en bossen 
van de Utrechtse Heuvelrug. In het Kromme 
Rijngebied, met name rond de Langbroekerwetering, 
zijn vele kastelen en landgoederen met een 
middeleeuwse oorsprong te vinden. 
 
Tot het jaar 1122 zou je op vele punten langs deze 
route in het water staan. Dit gebied was bij hoge 
waterstanden onderdeel van de Rijn. In 1122 is de 
Kromme Rijn afgedamd bij Wijk bij Duurstede en 
ontstond nieuwe grond. De bisschop van Utrecht 
regeerde destijds over dit gebied en gaf het uit aan 
leenmannen en geestelijken. Deze bouwden versterkte 
woontorens die in de loop van de tijd werden 
uitgebouwd tot kastelen.  
 
 
 
 
01 
DE MARKT / OUDE RAADHUIS 
De markt is het middeleeuwse hart van Wijk bij 
Duurstede. Aan de Markt ligt het oude raadhuis, de 
Grote Kerk, een waterpomp en verschillende winkels. 
Op woensdagmorgen is er zoals al eeuwenlang het 
geval is de markt. Voorheen was er ook een vee- en 
paardenmarkt. Oorspronkelijk stond er tevens een 
waag, maar deze is afgebroken. Naast het oude 
raadhuis was een herberg met de naam de Engel. 
Deze herberg uit 1483 is ook vandaag de dag nog aan 
de Markt gevestigd.  
 
Het voormalige raadhuis is gebouwd in 1662 en 
ontworpen door de Utrechtse stadarchitect Ghijsbert 

Thöniszoon van Vianen. Op de eerste verdieping 
vergaderde het oude stadsbestuur. Tegenwoordig is 
het een gewilde trouwzaal. Onder het stadhuis waar nu 
de VVV is gehuisvest, was de voormalige 
stadsgevangenis.  
 
Bovenop het stadhuis en bij de waterpomp vinden we 
het stadswapen van Wijk bij Duurstede: Drie 
zilverkleurige zuilen. 
 
02 
GROTE KERK / JOHANNES DE DOPERKERK 
De Grote Kerk of Johannes de Doperkerk is gebouwd 
in circa 1300. Bisschop David van Bourgondië van 
Utrecht begon in 1486 met de bouw van de huidige 
toren. Deze moest hoger worden dan de Dom van 
Utrecht. Helaas was op een gegeven moment het geld 
op waardoor de afplatting is ontstaan.  
Aan de buitenkant van de huidige kerktoren vallen de 
stenen kopjes op. Ook vandaag de dag galmen de 16e 
eeuwse klokken nog steeds over Wijk bij Duurstede. 
Aan de binnenkant van de kerk is een grote 
muurschildering uit 1593 terug te vinden met de tekst 
van de tien geboden.  
 
03 
DE NEDERHOFF 
De Nederhoff is één van de oudste hofjes van 
Nederland. Bij de stichting van Wijk bij Duurstede 
waren de gebouwen rond de Nederhoff binnen de 
oorspronkelijke ommuring.  
 
Rond de Nederhoff zou in de loop van de tijd de stad 
verrijzen. Van de oorspronkelijke bebouwing is 
bovengronds echter weinig meer over, behalve de 
poort van de Nederhoff tussen Volderstraat 7 en 9.  
 
De Volderstraat en Achterstraat zijn een verbastering 
van voor- en achterstraat en omsluiten het oudste deel 
van de stad. 
 
04 
JOODSE BEGRAAFPLAATS 
In het begin van de 18e eeuw vestigde zich een aantal 
joden in Wijk bij Duurstede. Een eeuw later was de 
joodse gemeenschap zodanig gegroeid dat  er in de 
Volderstraat een synagoge gebouwd is. Deze was in 
1808 in gebruik. Ook kwam er een joodse 
begraafplaats Langs de Wal.  
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Van de joodse begraafplaats staan nog 2 stenen 
grafzerken overeind in het gras. Het rechter graf bevat 
uitsluitend Hebreeuwse tekst. Het linker graf geeft 
onderaan de volgende tekst: 'hier rust den braven 
jongeman Isaac Hymans, overleden den 3en junij en 
begraven den 4en junij 1817’.  
 
05 
MAZIJK 
De Mazijk is één van de mooiste plekjes in Wijk bij 
Duurstede en een goed bewaard geheim. De groene 
lange strook ligt middenin de oude binnenstad. In het 
midden van de 15e eeuw was hier een gracht die de 
verbindingsweg was tussen kasteel Duurstede en de 
Grote Kerk. David van Bourgondië was bisschop van 
Utrecht en woonde destijds op het Kasteel Duurstede. 
Het verhaal gaat dat de bisschop vaak onder muzikale 
begeleiding de Mazijk opgevaren zou zijn.  
 
De gracht is in de 17e eeuw gedempt. De naam Mazijk 
komt waarschijnlijk van een familie Van Maseijck die 
daar op deze plek in de 16e eeuw woonde.  
 
Achter de muren van de Mazijk ligt een veldje, omringd 
door prachtige huizen. Hier worden vaak evenementen 
zoals festivals en kunstmarkten georganiseerd. 
 
06 
MUSEUM DORESTAD / MUNTSTRAAT 
Museum Dorestad was gevestigd in een voornaam 
pand, Amstelwijk (1645). Dit prachtig gerestaureerde 
herenhuis huis uit de 17e eeuw ligt in een verstilde 
omgeving in de binnenstad, tegenover de ingang van 
het eeuwenoude kasteel Duurstede.  
 
In het museum was het mogelijk een groot aantal 
Romeinse vondsten te bekijken, maar ook voorwerpen 
van andere perioden uit het verleden van Wijk bij 
Duurstede. Het museum is momenteel gesloten om in 
de loop van 2018 zijn deuren te openen in het 
voormalige stadhuis op de Markt.  
 
Ongeveer op deze plaats stond ook de Wijkse munt, 
het muntatelier van de Utrechtse bisschoppen. In het 
museum wordt uitgebreid stilgestaan bij het uit de tijd 
van Karel de Grote daterende Dorestad. 
  
Meer informatie? Kijk op www.museumdorestad.nl 
 

 
07 
KASTEEL DUURSTEDE 
Kasteel Duurstede is omringd door een slotgracht en 
alleen te bereiken via een ophaalbrug In 1270 wordt de 
zware bakstenen woontoren of donjon, gebouwd met 
muren van 2,5 meter dikte. De oorspronkelijke ingang 
lag op de 2e verdieping en was met een houten trap 
bereikbaar. De trap kon in tijden van nood worden 
gesloopt of afgebrand. De Bourgondische toren met 
een hoogte van 41 meter had een militaire functie en is 
zeer imposant.  
 
In 1449 heeft de toenmalige eigenaar het onder dwang 
verkocht aan de machtige bisschop van Utrecht, David 
van Bourgondië. Hij liet het kasteel grondig verbouwen 
waarbij de donjon werd ingesloten door nieuwbouw. 
Destijds is ook de Bourgondische toren gebouwd, waar 
het woonvertrek van de bisschop was. Het kasteel 
werd een vierkant geheel met op 3 hoeken ronde 
torens en 4 nieuwe vleugels. Op het binnenplein zijn 
de funderingen hiervan teruggevonden. 
 
08 
MOLEN VAN RUYSDAEL 
De molen bij Wijk bij Duurstede is een beroemd 
schilderij van de Hollandse schilder Jacob van 
Ruysdael. Het is gemaakt rond 1670 en wordt 
beschouwd als het bekendste schilderij van Jacob van 
Ruysdael. Het is één van de topstukken van het 
Rijksmuseum in Amsterdam.  
 
De molen bij Wijk bij Duurstede toont de wallenkant 
van de Lek met een in 1817 afgebroken korenmolen. 
Achter in het schilderij, aan de horizon, is de 
afgevlakte toren van de Grote Kerk en kasteel 
Duurstede te zien. Door de lage horizon wordt meer 
dan driekwart van het schilderij ingenomen door de 
dreigende wolkenlucht waar ook enkele stralen 
zonlicht doorheen boren. Deze zonnestralen laten de 
molen dramatisch oplichten.  
  
De funderingen van de oorspronkelijke  
korenmolen zijn vandaag de dag nog  
aanwezig en maken deel uit van de  
stadsmuur.  
 
 
 

09 
STADSWAL POORT 
Halverwege de walmuur zit de Waterpoort, een 
toegang tot de stad en de haven. Gedurende 7 
eeuwen beschermt de walmuur Wijk bij Duurstede 
tegen de vijand en als waterkering. Hier zijn nog de 
merktekens terug te vinden van hoogwaterstanden. Bij 
hoogwater wordt de poort met een stalen deur  
gesloten. Voor de zekerheid kunnen er schotbalken 
worden geplaatst. In het verleden werd er 
paardenmest tussen gestort. Tegenwoordig kan daar 
klei voor worden gebruikt. 
  
Op het pleintje voor de Waterpoort werden de mannen 
bij dreigend gevaar voor dijkbreuk samengeroepen 
door het luiden van de noodklok.  
 
Vanaf de walmuur is er een prachtig uitzicht over de 
haven, rivier en de Betuwe. Vergeet ook niet de 
stadkant met mooie gevelpanden. Op de walmuur 
staat de laatst overgebleven theekoepel. Bewoners 
van de merendeels 16e eeuwse huizen langs de straat 
gebruikten die om van het fraaie uitzicht te genieten. 
Ook was hier het beginpunt van het Wijkse Lijntje, de 
stoomtram richting Doorn en het startpunt van de 
lijndiensten per boot op de rivier.  
 
10 
CASTELLUM LEVEFANUM 
Op deze plek heeft naar alle waarschijnlijkheid een 
Romeins fort (ofwel castellum) gelegen met de naam 
Levefanum. In eerste instantie is het fort met hout 
gebouwd. Nadat het tijdens de Bataafse opstand in 69 
na christus was uitgebrand, is het in steen opnieuw 
herbouwd. 
  
Op de Peuteringerkaart (een middeleeuwse kopie van 
een Romeinse wegenkaart uit de 3e eeuw) staan de 
Romeinse forten ingetekend met de rivier als 
verbinding tussen die forten. Het lijkt erop dat de 
Romeinen Castellum Levefanum, zo’n 2000 jaar 
geleden, ongeveer 50 jaar na christus, gesticht 
hebben. Het fort was voor zo’n 500 militaire ruiters. Het 
castellum bleef lang in Romeins gebruik, tot ca 400 na 
christus.  
 
De Kromme Rijn was in de Romeinse tijd een de grote 
Rijnstroom. Om de 10 tot 15 kilometer bouwden de 
Romeinen een castellum. Daartussen waren om de 
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800 tot 1.000 meter wachttorens geplaatst. Via deze 
grensposten kon men alarm slaan (door 
trompetsignalen) en zelfs legioensteden als Nijmegen 
alarmeren. 
 
11 
MOLEN RIJN EN LEK 
De molen op de dijk in Wijk bij Duurstede is in 1659 
gebouwd. Het is de enige overgebleven walpoortmolen 
in ons land: hij staat op de 1,6 meter dikke 
middeleeuwse stadspoort; de Leuterpoort. Vroeger 
werd er geen koren gemalen maar eikenschors. De 
vermalen eikenschors werd gebruikt in de leerlooierij.  
  
De molen draagt zijn naam niet voor niets. Vroeger 
stroomde de Rijn via Rhenen (Rhenus is Romeins voor 
Rijn), Wijk bij Duurstede, Vechten, Utrecht en Woerden 
richting Katwijk aan Zee. De molen Rijn en Lek wordt 
vaak verward met de molen van Ruysdael naar het 
beroemde schilderij uit de 16e eeuw. Ruysdael 
schilderde echter een korenmolen die een paar 
honderd meter verderop stond. De fundamenten van 
deze molen zijn nog terug te vinden in Langs de Wal 
tegenover nummer 53. 
  
Tegenwoordig is de molen nog draaiend te bezichtigen 
dankzij het werk van een aantal vrijwillige molenaars. 
Sinds 1990 is de graanschuur naast de molen 
verbouwd tot moleninformatiecentrum. 
 
12 
WALPLANTSOEN / VOORMALIGE KROMME RIJN 
HAVEN 
Het is nauwelijks meer voor te stellen maar waar nu 
een parkeerterrein is, lag ooit de Kromme Rijn haven. 
Vanaf deze binnenhaven vertrok de Krommerijnder 
trekschuit met personen en goederen over het jaagpad 
van de Kromme Rijn naar de markt in Utrecht.  De 
trekschuit voer door tot de Oudegracht en legde aan in 
de buurt van het stadhuis. Eerst werd de trekschuit 
door mankracht voor uitgetrokken, later met 
paardenkracht.  
 
De Kromme Rijn was een belangrijke route voor 
goederentransport. Uiteindelijke is de binnenhaven  
gedempt rond 1935. De reeds langs van functie 
veranderde pakhuizen in de directe nabijheid verwijzen 
nog naar de oude havenfunctie.  
 

13 
KAASPAKHUIS EN BOTERMARKT 
Het witte pakhuis met oranje dak heeft kleine ramen 
aan de voorzijde die herinneren aan de tijd dat het 18e 
eeuwse pand de functie van kaaspakhuis had. Het is 
recent gerestaureerd en momenteel in gebruik als 
winkel en woning. 
 
Aan de overzijde staat de Botermarkt. Het gebouw uit 
1826 is begonnen als school en pas later ingericht als 
botermarkt. Vandaar het tonnetje in de driehoek boven 
de hoofddeur aan het pleintje. Daarna is het een 
openbaar badhuis voor de Wijkse bevolking geweest 
en nu is het in gebruik als kerkelijk centrum. 
 
14 
KERKESTRAATJE 
Waar ooit het koor van de Grote Kerk stond, is nu een 
tuin te vinden. Een zware brand in 1579 verwoeste het 
koor van de kerk. Het koor is nooit meer opgebouwd. 
Sindsdien is de kerk afgesloten met een blinde muur. 
 
15 
STADSBOERDERIJ ACHTERSTRAAT 
De oorspronkelijke stadsboerderij aan de Achterstraat 
is voor een groot gedeelte gebouwd in 1490. Hiermee 
is het één van de oudste boerderijen die in Nederland 
bewaard is gebleven. Het huidige gebouw is in 1972 
volledig gerestaureerd.  


