


Wandeling de Molenvierloop 
lengte ca 6 kilometer (exclusief aanlooproute van ca 4 km)

Deze wandeling kunt u vanaf het VVV/ANWB kantoor 
beginnen maar u kunt ook starten vanaf het Oude Rechthuis.

Met de rug naar het VVV/ANWB kantoor (Wilhelminalaan 1) 
staande, gaat u links af en loopt u rechtdoor tot aan de Oude 
Rijn. Dan rechts af tot aan de Alphensebrug, even naar rechts 
en dan linksaf de Julianastraat in. U blijft rechtdoor lopen tot 
dat u aan uw linkerhand de moderne Swaenswijkbrug ziet. 
Deze gaat u over en daarna direct rechtsaf de Raadhuisstraat 
in. U bevindt zich nu op de offi ciële bewegwijzerde 
Molenviergang-wandelroute (geel-rode pijlen).

U ziet na even lopen aan uw linkerhand het Park Rijnstr0om. 
U betreedt dit park door de poort en houdt rechts aan; de 
Ds. Meijerlaan. U vervolgt de route door het park en aan 
het eind gaat u rechtsaf over een bruggetje waarna u direct 
linksaf gaat langs een sloot. U blijft rechtdoorlopen, steekt 
een straat over loopt met de weg mee naar rechts; de 
Watermolen. U bevindt zich in de wijk Beerendrecht, waar 
alle straten naar molens zijn vernoemd. 

U vervolgt de route en gaat de eerste straat links, de 
Rosmolen, gaat met de weg mee naar rechts tot u aan uw 
linkerhand een tunneltje ziet. Deze gaat u door en gaat het 
eerste pad rechtsaf. Dit pad volgt u tot aan het Aarkanaal. 
Daar gaat u rechtsaf en neemt de tweede trap omhoog van 
de Oranje Nassaubrug. U steekt het Aarkanaal over. Over 
de brug gaat u rechtsaf naar beneden en loop door tot aan 
de Oude Rijn. U gaat linksaf het jaagpad langs de Oude Rijn 
op en blijft deze volgen tot dat u op de Kortsteekterweg 
komt. Blijf goed aan de kant lopen, want hier rijden ook 
auto’s. U vervolgt deze weg tot u aan de linkerkant de 
Kerkvaartsweg tegenkomt. Hier gaat u in en begint de echte 
Molenviergangroute. U volgt de Kerkvaartsweg tot de eerste 
molen. 

Molen 1 is de laagste molen van de vier en de jongste. Deze 
molen maakt als enige gebruik van een vijzel in plaats van 
een scheprad zoals de andere drie. Bij de molen vindt u een 
informatiebord dat u kunt raadplegen. 

U kunt hier doorlopen naar het Oude Rechthuis voor een 
hapje en een drankje en om even bij te komen van de lange 
wandeling. Daarna keert u terug naar de kruising, waarna 
u linksaf de Achtermiddenweg op gaat richting de tweede 
molen. Bij de tweede molen gaat u rechtsaf naar de molen.

Molen 2 is oorspronkelijk de laagste molen. Het is de eerste 
van drie op een rij. U vervolgt uw weg over de dijk naar 
molen 3.

Molen 3 verschilt weinig van molen 2 en molen 4. U loopt 
over de dijk langs het water, dan kunt u goed het effect 
zien van de bemaling: het water is hoger dan de landerijen 
eromheen. Als u verder loopt richting molen 4 komt u een 
bruggetje tegen. Let hier goed op de twee waterwegen. Hier 
ziet u een hele oude vorm van een aquaduct. Het water dat 
van molen 3 naar molen 4 moet, gaat onder het water van 
de Grote Wetering door. Een ongelijkvloerse kruising van 
waterwegen. U vervolgt de route van molen 3 naar molen 4 
over de dijk en een bruggetje. Let op: het bruggetje is smal 
en heeft maar één leuning.

Molen 4 is de laatste molen. Deze molen loost al het 
overtollige polderwater in de Oude Rijn. Deze loost het 
water op zijn beurt in zee. De reden waarom de molen zo’n 
eind van de Oude Rijn staat is vanwege de wind. Als de 
molen direct naast de Oude Rijn zou staat, zou de molen 
door de bomen en de gebouwen te weinig wind vangen, 
waardoor er niet gemalen kan worden. 

Na de laatste molen loopt u verder en komt weer uit op de 
Kortsteekterweg. Hier gaat u recht en volgt deze weg tot 
aan de Oranje Nassaubrug. Daar steekt u weer over, neemt 
de trap naar beneden. Daar gaat u linksaf langs de sloot en 
daarna weer linksaf het tunneltje onderdoor. Dan gaat u 
rechtsaf de Rosmolen in, u volgt de weg naar links en gaat 
rechtsaf bij de kruising, de Watermolen in. Deze straat volgt 
u links de bocht om en gaat de stoep op langs de sloot. Bij 
het bruggetje gaat u rechtsaf de brug over en volgt deze weg 
door het park Rijnstroom. Bij de uitgang met de poort gaat 
u rechtsaf de Raadhuisstraat in en bij de Swaenswijkbrug 
links de brug over. Als u naar het NS-station wil, gaat u hier 
rechtdoor, anders gaat u rechtsaf de Prins Hendrikstraat 
in, die later overgaat in de Julianastraat. Na het kruispunt 
rechtdoor en aan uw linkerhand ziet u weer het pand van de 
VVV/ANWB Alphen aan den Rijn


