
Klein rondje Harmelen   5 km – 7.143 stappen

Klein rondje Harmelen, 5km

Op deze kaart staan de 
knooppunten van de 
Woerdense WandelWeek 
aangegeven. Op deze 
knooppunten kunt u via onze 
site uw wandeling 
'afstempelen' met een selfie 
van u en ue medewandelaars. 
Ga naar 
www.de24uurvanwoerden.nl 
om mee te doen!

Klein rondje Harmelen

Kalverstraat 8, 3481 ES
Harmelen, Nederland

Kalverstraat 8, 3481 ES
Harmelen, Nederland

De oudste schriftelijke vermelding van Harmelen dateert van 
1202. Het wordt dan “Hermale” genoemd. Harmelen bestond 
niet alleen uit het kerkdorp Harmelen, gelegen langs de Oude 
Rijn, maar ook uit een aantal bestuurseenheden en gehuchten in 
de omgeving, zoals de Harmelerwaard, Gerverscop, Reijerscop 
en Indijk. Vanoudsher was Harmelen een agrarische gemeente. 
Naast de veeteelt kwam er vanaf het begin van de twintigste 
eeuw ook tuinbouw. Sinds 2001 hoort Harmelen bij Woerden. 

In 2013 werd Harmelen door de luisteraars van radiozender 3FM 
uitgeroepen tot het leukste dorp van de provincie Utrecht. Tijdens 
dit mooie rondje door het zuidelijke gedeelte van Harmelen, maak 
je kennis met dit leuke dorp!

Lopen 5 km, 1 uur, 6 minuten
Let goed op, mogelijk zijn er niet overal trottoirs of wandelpaden langs deze route.

BA

A  N198 73, 3481 EB Harmelen, Nederland

Loop naar het oosten op de Dorpsstraat/de N198, richting de Kalverstraat
82 m

Sla rechtsaf naar de Kloosterweg
58 m

Sla linksaf om op de Kloosterweg te blijven
119 m

Sla linksaf naar de Kastanjelaan
502 m

Sla linksaf
62 m

Flauwe bocht naar rechts
757 m

Sla rechtsaf richting de Raadhuislaan
144 m

Sla linksaf naar de Raadhuislaan
42 m

Sla rechtsaf naar de Groenendaal
1,63 km



Sla rechtsaf naar de Hollandse Kade
1,23 km

Sla rechtsaf naar de Haanwijk
212 m

Sla linksaf naar de Uitweg
59 m

Sla linksaf naar het Jaagpad
19 m

Sla rechtsaf om op het Jaagpad te blijven
225 m

Sla linksaf naar het Pompersplein
56 m

Sla rechtsaf naar de Dorpsstraat/de N198
265 m

B  N198 26, 3481 EB Harmelen, Nederland

Klein rondje Harmelen


