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 2. HELENA HOEVE LOGIES - Lagedijk 26a

 3. ANTONIAHOEVE - Overeind 84

 4. HART OP ZOLDER - Provincialeweg 66a

 5. MUSEUM DIJKMAGAZIJN DE HEUL - Provincialeweg 70 

 6. BOERDERIJ DE ZALM - Pothuizerweg 19

 7. Trouw- en event Locatie STUDIO 19c - Pothuizerweg 19c

 8. KASTEELTUIN VAN JONKHEER RAM - Tetwijkseweg

 9. LUNET AAN DE SNEL - Lekdijk 56b

10. SAMEN STEPPEN - Achterdijk 10a

11. LOGEREN IN DE LINIE - Achterdijk 10a

13. FORT HONSWIJK - Lekdijk 58

14. HONSWIJKERPLAS - Lekdijk, Tull en ‘t Waal

15. DE BOKKENPILOOT - Waalseweg 22

17. KASTEEL VUYLCOP - Neereind 29

18. WATERLINIEBOOTJE HUREN - Jonkheer Ramweg 22

19. H. MICHAËLKERK - Jonkheer Ramweg 18                 

20. Eethuis STER IN DE KERSENTUIN - Trip 2-0001

21. ZACHTFRUIT SCHALKWIJK - Schalkwijkseweg 22

22. SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM DE WIESE - De Wiese 2
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HET EILAND VAN SCHALKWIJK

Het Eiland van Schalkwijk is een uniek gebied waar je op een paar 

vierkante kilometer van alles kunt beleven. Het eiland dankt zijn naam 

aan het feit dat het omringd is met water: het Amsterdam Rijnkanaal, 

de Lek en het Lekkanaal. Sinds de 13e en 14e eeuw wordt het tevens 

omringd door de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die 

samen met de fruitboomgaarden, polders en de lintdorpen Schalkwijk 

en Tull en ’t Waal het landschap bepalen. Het feit dat het sinds 

ruim 60 jaar op een eiland ligt versterkt het unieke karakter van de 

streek. Hier hoef je niet ver te gaan voor een verrassend dagje uit of 

weekendje weg. Fiets, wandel, kano, vaar, eet, drink, kom logeren of 

boek een leuke workshop of activiteit. Kijk op de website voor meer 

informatie en arrangementen. Kom genieten van de prachtige natuur 

en bijzondere historie op het Eiland van Schalkwijk! 

www.eilandvanschalkwijk.nl

Deze kaart word je aangeboden door de Stichting ter Promotie van het 

Eiland van Schalkwijk. Binnen de stichting wordt samengewerkt om het 

gebied voor jou aantrekkelijk te maken door bijzondere activiteiten te 

organiseren, zoals het Erfgoed Festival. Er zijn diverse arrangementen 

die in onderlinge samenwerking worden aangeboden. 

ANTONIAHOEVE 

DE BOKKENPILOOT

LOGEREN IN DE LINIE
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Vaar het dorp uit langs het eeuwenoude Kasteel 
Vuylcop en sla linksaf het Inundatiekanaal in.
Je kunt aanleggen bij Fort WKU of doorvaren langs 
groene verdedingswerken tot Lunet aan de Snel.

Vaar door de historische Wetering helemaal tot 
aan Nieuwegein. Onderweg zie je Kasteel Vuylcop, 
prachtige groene bermen en uitgestrekte weilanden. 
Het Verdonken Bos is een ideale picknickplek.

Laat je imponeren door de H. Michaelkerk die op 
een paar bootlengtes afstand ligt van het opstap-
punt bij Restaurant Jonkheer De Ram. Vaar onder 
het spoor door en leg aan bij het Wasvrouwtje op 
de Brink. Hier vind je de Brinkkerk en Pand Pannen-
koek aan de andere kant van de Provincialeweg.

Lagedijk
W

aalseweg 

12

1. PAND PANNENKOEK - Provincialeweg 1

12. FORT WKU - Lange Uitweg 42a, Tull en ‘t Waal

16. LINIELANDING - Waterliniedok 1, Nieuwegein

23. Restaurant JONKHEER DE RAM - Jonkheer Ramweg 22
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Uitzicht – luxe – duurzaam – natuur 

Logeren in de Linie bevindt zich midden in het best 
bewaarde gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
In de vrijstaande gerenoveerde bergschuur bevinden zich 
2 luxueuze vakantiewoningen, met eigen parkeerplaats. 
Er is vrij uitzicht op Fort Honswijk, de gedekte weg en de 
omliggende natuur met vee en fruitbomen. Het OnderHuys 
en BovenHuys zijn van alle luxe voorzien, en bovendien 
energieneutraal. Een unieke plek om helemaal op adem te 
komen.

www.logerenindelinie.nl
Achterdijk 10a, 3998 NG Schalkwijk
T 06-53404048
@ info@logerenindelinie.nl

Buiten – geiten – activiteiten – groepen 

Op het stoere Werk aan de Waalse Wetering vind je 
een club van enthousiaste buitenwerkers en vooral 
een stel dwarse geitenbokken. Ga er op uit voor een 
wandeltocht met je eigen bokkenkudde of ga met je 
zelf gekozen top-bok de strijd aan met je vrienden of 
familie tijdens de ‘boxperience’, met als hoogtepunt 
de Bokstakelbaan. Ook voor een verdiepend 
dagprogramma + overnachting kun je bij ons terecht. 

www.bokkenpiloot.nl
Waalseweg 22, 3999 NS Tull en ‘t Waal
 T 06-52393817

  @ info@bokkenpiloot.nl 

Genieten – ontmoeten – ontspannen – rebalance

 

Wil je genieten van de natuur en de omgeving, of de culturele en 

historische hoogtepunten van het buiten van Utrecht bezoeken? 

Zoek je een plek om anders dan anders te overnachten, voor een 

nachtje of een hele week? Wil je onthaasten met begeleiding? 

Of wil je juist een workshop, training of vergadering organiseren? 

Het kan allemaal bij Boerderij de Zalm. Kom en laat je verrassen 

op dit prachtige plekje tussen de boomgaarden en de weilanden.

 

www.boerderijdezalm.nl

Pothuizerweg 19, 3998 NB Schalkwijk

T 06-15520416

@ welkom@boerderijdezalm.nl

Warm onthaal – kwaliteit – vlees – bier 

Passie voor malse stukken vlees, een uitgebreid en exclusief bierassortiment van meer 
dan 20 soorten en een warm onthaal: dat is Jonkheer De Ram. Hier kun je ongedwongen 
lunchen, een kopje koffie drinken of genieten van een uitgebreid diner. Er wordt zoveel 
mogelijk uit de streek gehaald en je proeft bij elke hap de passie en het vakmanschap 
van de chef. Kortom: een bezoekje waard! 

www.jonkheer-deram.nl
Jonkheer Ramweg 22, 3998 JR Schalkwijk
T 030-6368583
@ info@jonkheer-deram.nl

Authentiek – uitzicht – eigentijds – sfeer

Zover je kunt kijken groene weilanden, knotwilgen 
en boerderijen. Het polderlandschap laat fietsers, 
wandelaars en levensgenieters zich helemaal thuis 
voelen. Te midden van dit rustgevende landschap 
vind je Helena Hoeve Logies. Drie prachtige 
appartementen, ieder in een eigen stijl, voorzien 
van eigentijdse luxe, maar allemaal met de 
authentieke sfeer van ‘vroeger’. Met uitzicht op de 
polder én toch ook midden in het prachtige dorp 
Schalkwijk. Welkom bij Helena Hoeve Logies.
 
www.helenahoevelogies.nl
Lagedijk 26a, 3998 KB Schalkwijk
T 06-53366756
@ info@helenahoevelogies.nl

Speels – kinderen – mmmmmm – ijssalon

Hier eet je heerlijke versgebakken pannenkoeken, 
in allerlei vormen en maten, van traditioneel tot 
bijzonder verrassend. De ‘schuur’ in Amerikaanse 
stijl is nieuw gebouwd, en heeft een eigentijdse en 
authentieke inrichting. Kinderen vermaken zich hier 
prima, want zowel buiten als binnen zijn er uitgebreide 
speelmogelijkheden. Ook voor heerlijk Italiaans schepijs 
kun je hier terecht. Deze nieuwe hotspot is hip, stoer, 
gezellig maar bovenal lekker! 

www.pandpannenkoek.nl 
Provincialeweg 1, 3998 JE Schalkwijk
T: 030 760 43 93
@: info@pandpannenkoek.nl 

Water – fluisterboot – vergezichten – stil

Wil je graag het water op voor een romantisch of gezellig vaartochtje? 
Van 1 mei tot 1 oktober kun je bij Jonkheer de Ram een bootje huren. 
Op deze fluisterstille platbodem kun je met maximaal 6 personen 
de wetering afvaren van het dorp tot aan Fort Honswijk en zo het 
waterlinielandschap op een unieke manier beleven.  

www.waterlinieplatbodem.nl
T 030-6368583
@ info@waterlinieplatbodem.nl
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Vergaderen – groenworkshops – tuinen – stijlvol 

In de Antoniahoeve kunt u verschillende 
prachtige ruimtes huren voor uw vergadering, 
brainstormsessie of bijeenkomst. Daarbij wordt 
u gastvrij ontvangen in een renteniershoeve uit 
1856. Ook kunt u terecht voor een verrassende 
groenworkshop onder professionele leiding 
van Ellen Steenbergen. Tijdens deze workshops 
leert zij haar gasten diverse technieken, die u 
kunt toepassen om bijzondere groen- en bloem 
decoraties te maken. Vanaf deze zomer wordt er 
geoogst uit een eigen bloementuin. 

www.vergadercentrumhouten.nl
Overeind 84, 3998 JD Schalkwijk
T 030-6011247
@ vergadercentrumhouten@gmail.com

Actief – buiten – groepen – workshops 

Wil je eens wat anders doen dan ‘gewoon’ 
buiten wandelen? Lekker sportief bezig en 
aan je conditie werken, alleen of in een groep 
of met je hond? Kom steppen op het eiland 
van Schalkwijk! Steppen is niet moeilijk, 
maar het beheersen van de basistechniek 
is noodzakelijk voor de veiligheid. Kom 
langs voor een workshop en ga op pad in 
een prachtige, verkeersluwe omgeving. Na 
de eerste keer kun je wekelijks op eigen 
gelegenheid komen steppen. 

www.samensteppen.nl
Achterdijk 10a, 3998 NG Schalkwijk
T 06-31687297
@ info@samensteppen.nl
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Locatie STUDIO 19c 
Trouwen - feesten - business meetings

Heeft u iets bijzonders te vieren? Vier het Leven - Vier de liefde - Vier de business. 

U bent bij ons van harte welkom als een speciaal moment een waardevolle herinnering 

verdient. Ontdek de meest stijlvolle en verrassende trouw- en eventlocatie van de regio. 

Midden tussen de fruitbomen en met unieke & sfeervolle binnen en buiten mogelijkheden. 

Wij ondernemen vanuit passie en plezier en ontzorgen u graag. Exclusief te reserveren 

voor u en uw gasten. Bezichtiging is alleen op afspraak.

Locatie STUDIO 19c: ‘De locatie voor een bijzondere beleving’ 

www.studio19c.nl

Pothuizerweg 19c, 3998 NB Schalkwijk

T 06-10674162

@ locatie@studio19c.nl

Inspirerend – rustgevend – betoverend lekker – creatief

Bij Eethuis STER in de Kersentuin kun je rustig bijkomen tussen de 
hoogstam kersenbomen. De espressokoffie is heerlijk, het gebak 
komt uit eigen keuken en er wordt gekookt met lokale en biologische 
producten. Je kunt het gehele jaar terecht voor brunch, lunch, 
high tea, kookworkshop of diner; in het seizoen zijn er kersen uit 
eigen gaard! Ook vega(n)s kunnen hier een hart ophalen. Of je nu 
een kookworkshop boekt, een familiefeest of een teamuitje met je 
bedrijf, de STER belooft je een fantastische ervaring! 

www.ster.nu / www.stercateringkookworkshops.nl
Trip 2-0001, 3998 WC Schalkwijk
T 06-46077753 
@ info@ster.nu

ONDERNEMEND SCHALKWIJK

HEET U WELKOM!
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