
aangeraden: Dwalen door het Land van Stein. De 15

kilometer lange wandelroute ligt tussen Gouda en

Hekendorp. Het gebied was in de 14e eeuw eigen-

dom van Arnoud van Steyn (±1266 - ±1328). In dit

land stond het klooster Emmaüs, waar Desiderius

Erasmus kloosterling was. Nu staat er een boerderj

genaamd ”Het klooster”. Erasmus had niet veel op

met deze plek. Hj vond het er nat, koud en tochtig.

Op een zonnige zaterdagmiddag in maart is het juist

aangenaam weer in het land van Stein. De wandeling

begint bj station Goverwelle, maar echt mooi wordt

het als het recreatiegebied Steinse Groen is bereikt.

Daar begint de Steinse tiendweg, een smal grasdjkje

dat alleen voor wandelaars toegankeljk is.

Op de veenkade staan zo’n kleine dertig hekken. Ze

maken het mogeljk dat het vee dat links en rechts

van de tiendweg graast, de kade kunnen oversteken.

De hekken zjn allemaal voorzien van een trede

S
truinen en vorsen, wat betekenen die woorden

eigenljk? Struinen wil zeggen: rondzwerven,

ronddwalen. En vorsen kun je met speuren

of onderzoeken vertalen. De stichting Struinen en

Vorsen wil graag dat recreanten rondzwerven in het

Groene Hart en daar verschillende struin- en vors-

punten onderzoeken of bezoeken. Struinpunten zjn

bjvoorbeeld een kaasboerderj, een leuk terrasje of

een museum. Vorspunten zjn punten op de route die

verbonden zjn met een streekverhaal over natuur,

landschap of erfgoed.

Doel van de stichting is „het op een duurzame

manier promoten van het agrarische cultuurland-

schap van het Groene Hart door het aanbieden van

belevingsactiviteiten met recreatieve, culturele en

landschappeljke waarden.”

Anita van der Vliet van de stichting Struinen en

vorsen heeft een mooie tocht van de nieuwe kaart

Tiendwegentocht in
het land van Stein

Struinen en vorsen door het Groene Hart. Dat is de titel van een
wandelroutekaart die in februari is gepresenteerd. Het voorjaar

is een prachtige tjd om een route uit te proberen.

De Steinse tiendweg is alleen toegankelijk 
voor wandelaars. 

Tussen Oudewater en Haastrecht bevindt 
zich een stiltegebied.

tekst en beeld Gerco Verdouw
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