3

96 x 209

Kievitroute

(2dagen)

46 km

NATUUR STRUIN WANDELROUTE #3 DOOR DE NATUUR TUSSEN ROTTERDAM, GOUDA EN UTRECHT

Blauwborstroute (13 km)
Buizerdroute (15 km)

alternatief in broedperiode

GOUDA

HAASTRECHT

39

Blauwborstroute
(13 km)
Kievitroute (46 km)
N228

Buizerdroute
(15 km)
alternatief
in broedperiode
alternatief
in broedperiode
Grote zilverreigerroute
(12 km)

IJ

29

lla

se

alternatief
in broedperiode
Wandelknooppunt

76

Ho

66

nd

A20 *
Kievitroute
(46 km)
Zwarte sternroute
(7 km)

Grote zilverreigerroute
(12 km)
Toeristisch
Overstappunt

75

66

86

78

GOUDERAK

Zwarte sternroute (7 km)
Bushalte

66

89

el
ss

28 30
23

Vl

is

t

85

77

20

26

Wandelknooppunt
Café / restaurant
VLIST

N207

Toeristisch Overstappunt
Parkeren

STOLWIJK

Bushalte
Vogelkijkpunt

24

63
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Parkeren
kaart online.
Gedetailleerde omschrijvingen
van de routes zijn te vinden op de websites:
Vogelkijkpunt
• struinenenvorsen.nl
• route.nl
• zuidhollandslandschap.nl
• heerlijkbuiten.nl
• ontdekdekrimpenerwaard.nl
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Klauteren over een hekje, struinen dwars door weilanden, liggen in het gras om een vogel
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- 46 km – wandelen (2 dagen)
17
- +_ 11,5 uur - 50% onverhard
---------------------------------------• Wandelen over eeuwenoude
hout- en graskades
• Rust en ruimte in een weids
polderlandschap
• Door diverse natuurgebieden
met een rijk vogelleven
• Zilverstad Schoonhoven
• Historisch Haastrecht
• Het prachtig slingerende
veenriviertje de Vlist
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te spotten, modder aan je schoenen. Natuur Struin Routes brengen je op de mooiste plekjes
van de Krimpenerwaard. Speciaal voor liefhebbers die van wandelen over onverharde en
soms ruige paden houden. Vanwege het hier en daar ruige karakter is het0 raadzaam
om stevig
1
2 km
waterdicht schoeisel te dragen en een lange broek. Controleer jezelf op teken na afloop.

Praktische informatie

Start-/eindpunt:
1. TOP Haastrecht (P op Concordiaplein
Haastrecht) OV: buslijn 106/107 bushalte
Haastrecht Centrum
2. TOP Loetbos OV: buslijn 195, buslijn 292
bushalte De Loet
3. TOP Schoonhoven OV: buslijn 195 en 197
bushalte Stationsplein
Horeca:
In dorpskern Haastrecht (< 1 km vanaf de
route), Stolwijk (1,5 km vanaf de route)
en Schoonhoven (> 1 km vanaf de route)
diverse gelegenheden; Berkenwoude: Fluiter;
Lekkerkerk: De Loet; Vlist: De Vlisterstee,
Café de Vlist
Attracties:
Kaasboerderij Schep (Bergambacht),
Geitenboerderij Mooi Mekkerland (Stolwijk),
Koeneschans (Vlist), Kaasboerderij Van Eijk
(Vlist); Boezemmolen no 6 (Haastrecht);
In dorpskern Haastrecht: Gemaal de Hooge
Boezem, Museum Paulina Bisdom van Vliet;
Schoonhoven: Zilverstad Schoonhoven

Aansluiting met andere wandelroutes:
Molenvlietroute, Smokkelroute Koeneschans,
Ruige Natuur Route, Zwerven door de Waard,
Tiendwegroute, Plagroute, Loetbosroute en
Perkouwseroute en Koekeloerenpad
Overnachten: In de Krimpenerwaard zijn
diverse Bed & Breakfasts en enkele hotels.
Op of nabij de route:
Haastrecht: Hotel Over De Brug; B&B De
Struisvogelboerij
Stolwijk: Werkt en Wacht
Berkenwoude: Atelier La Luna; Koetshuis De
Polderruimte
Ouderkerk a/d IJssel: Het Bonte Varken
Lekkerkerk: Hotel De Witte Brug
Bergambacht: Bij Margot; De Arendshoeve;
De Hooizolder; Hofstede Bouwlust
Schoonhoven: Belvedere; De Blauwe Deur;
Villa Voorncamp; Den Bonten Osch; Oude
Haven; In De Oude Praktijk
Vlist: Droomgaerd
Kijk voor meer info en meer accomodaties
op: Uit in de Waard, Bed and Breakfast
Nederland en Struinen en Vorsen

Routebeschrijving >>
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Routebeschrijving
W = Wandelknooppunt van het 		
wandelroutenetwerk Krimpenerwaard
> = ga naar
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor RI = richting

Dwars door het hart van de Krimpener
waard. Een tweedaagse route die een
doorsnede geeft van dit historische
veenweidegebied. Met koeien grazend
in de weilanden, doorsneden door vele
smalle en brede sloten en gestoffeerd
met knotbomen, houtkaden en kleine
hakhoutbosjes. Met een rijke poldernatuur
van o.a. weidevogels en veel grasland- en
moerasplanten. Een landschap met een
eeuwenoude geschiedenis. De Kievit is
hier de meest voorkomende weidevogel.
Met zijn karakteristieke kuif en zwartwitte verenkleed is hij goed herkenbaar.
Niet voor niets hebben we deze soort al
symbool gekozen voor de wandeling.
Immers, zo luidt de uitdrukking: Lopen als
een Kievit!
---------------------------------------------------------De route wordt hier beschreven vanaf TOP
Haastrecht.
Als je bij de TOP Loetbos start, volg dan
de routebeschrijving vanaf punt 14 (en na
punt 21 weer vanaf 1).
Als je bij TOP Schoonhoven start: neem
een aanlooproute via W82 W80 en W83 door
Schoonhoven en pak de route op bij punt 20
(=W83) RI W25 Bonrepas.

De Overtuin Bisdom van Vliet is al enkele
eeuwen oud en kent een rijke stinzenflora
met o.a. Blauwe druifjes, Bosanemoon,
Gewone vogelmelk, Italiaanse aronskelk,
Kraailook, Lelietje-van-dalen, Sneeuwklokje
en Vingerhelmbloem. Deze soorten
bloeien tussen februari en einde april. In
het bos broeden diverse zangvogels zoals
merel, roodborstje en winterkoninkje. Vele
vrijwilligers werken aan het herstel van dit
eeuwenoude parkbos.
LET OP!
In de broedperiode 1 maart-1 juli vanaf
hier alternatieve route (nrs 3a-6a) vanwege
afsluiting deel route t.b.v. de weidevogels
----------------------------------------------------------

3a.

LA Korte Tiendweg. Aan einde RA
brugje over (Klaver). Op T-splitsing LA
(Pinksterbloem; weg buigt rechts, links en
weer rechts).

4. Ga voor een langgerekt bosperceel
aan de linkerkant LA door een hek
(rode pijl op gele achtergrond op paal
wandelroutenetwerk) en loop over de
graskade tot aan de houtkade bij W78

5.

W78 > W 77 (graskade) > W75 (RA
asfaltweg Bilwijkerweg)
---------------------------------------------------------W75 > W66 LET bij weg oversteken OP
DRUK VERKEER!

6.

De dorpen in de Krimpenerwaard hebben
(buiten de kern) een voor veenweidegebieden
karakteristieke langgerekte structuur, de
zogenaamde lintbebouwing. Kenmerkend is
een watergang met aan weerszijden een weg
met boerderijen en huizen die met hun kopse
kant naar de weg gericht staan. De gebouwen
en erven bieden plaats voor vogels zoals
de boeren- en huiszwaluw, de zanglijster,
spotvogel, steenuil en grauwe vliegenvanger.

4a.

Op T-splitsing LA (Bergvlietlaan) en
na brug RA fiets- en wandelpad langs de weg
volgen.

5a.

Pad komt uit op asfaltweg, hier RA
weg volgen langs zwembad en molen.

6a.

Neem 1e weg RA (Bilwijkerweg) RI
Stolwijk. De weg buigt naar links en dan weer
naar rechts. Volg de weg verder tot W75.
Vervolg route vanaf punt 6 (= W75 > W66).
----------------------------------------------------------

7. W66 > W64
8.

----------------------------------------------------------

Vóór W64: na een brug met groen/wit
hekwerk LA brug over door het met bord Zuid
Hollands Landschap Polder Beijerse. RD en
na ca. 30 m RA graspad volgen.

1.

9. Aan het einde van dit pad over enkele

Loop vanaf het Concordiaplein westwaarts
de BisdomvanVlietstraat in (langs de
autogarage). Einde van de weg LA en direct
daarna weer RA Merelstraat, later Lijsterstraat
en ga door het hekje het park Bisdom van
Vliet in en direct LA.

2.

Loop de laan uit, deze buigt bij een bankje
naar rechts. Kort daarna LA het draaihekje
door.

planken de houtkade LA opgaan. LET OP:
op de houtkade kunnen in het voorjaar
knobbelzwanen broeden; in de zomerperiode
is de kade vaak ruig begroeid met hoog
opgaande vegetatie.

3. Buiten de broedperiode (1 juli - 1 maart)
RA de Korte Tiendweg op (met aan
weerszijden knotwilgen).

10.

Houtkade aflopen. Bij houten balk RD,
bij 1e houten brugje RA, T-splitsing LA (RA is
naar vogelkijkhut), slingerend snipperpaadje
volgen, zijweggetjes negeren.
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Routebeschrijving

11. Pad komt weer uit op de houtkade, daar
RA en aan einde pad LA bruggetje over.

12.

W63 > W47 (fietspad, asfaltweg, kade)
> W46 (Graafkade) > W45 (kade) > W41
(houtkade, later graskade)
In het gebied De Berkenwoudse Driehoek
zijn op diverse plaatsen stukken weiland
afgeplagd om de voedselrijke toplaag te
verwijderen en het land vochtiger te laten
worden. Dat levert goede omstandigheden
voor diverse plantensoorten van nat
schraalland zoals veenpluis, teer guichelheil
en zonnedauw.

13. W41 > W39 (fietspad) > W38 (fietspad)
> W37. Neem voordat je W37 bereikt
1e paadje RA (Hillekade). Bij brugje LA.
Op 4sprong RA. Na 2 bruggetje buigt dit
pad naar links. Pad blijven volgen tot aan
Parkeerplaats Loetbos
= Alternatief Startpunt

14. Vanaf de Parkeerplaats Loetbos aan de

Kerkweg Berkenwoude het paadje oostwaarts
en RA langs de gebouwtjes voormalige
Hendrikshoeve zuidwaarts naar de Loet
(W36). Op het fietspad aangekomen LA.

15. W36 > W37 (bospaden) > W57

17. Na een hek wordt dit een brede

graskade met rechts een breed water
(Reevliet). Volg de kade, die een slinger naar
rechts. Je komt bij W55

18. W55 > W54 > W19 (graskade) LET bij

oversteken weg OP DRUK AUTOVERKEER

(bospaden)

16. Vóór W57 als je op een asfaltweg

uitkomt, LA (Zuidbroekse Opweg) fietspad
langs de weg volgen RI Berkenwoude. Bij
kruising RD RI bebouwing Berkenwoude. De
weg buigt naar rechts en kort daarna weer
naar links. Op dat punt RD karrenspoor met
knotwilgen.
Knotwilgen zijn niet een soort wilgen maar
een bepaalde vorm van de schietwilg. Als
een jong boompje wordt getopt, maakt deze
talloze nieuwe uitlopers die op hun beurt
na verloop van tijd weer kunnen worden
geoogst. Ook ontstaat door wondweefsel
een bolvormige verdikking, de zogenaamde
knot. Op deze manier kan decennialang
om de 3-4 jaar hout van de boom worden
geoogst. Wilgenhout kende in het verleden
talloze toepassingen zoals hekwerken, stelen ,
bonenstaken e.d. Op knotwilgen zijn meer dan
100 plantensoorten aangetroffen, maar ook
talloze insecten. In de holtes die op oudere
leeftijd in de knot ontstaan broeden vogels
zoals de koolmees, grote bonte specht en het
steenuiltje.

19. W19 > W14 (graskade) > W15 (fietspad)
> W16 (LA fietspad) > W83 (asfaltweg).

20.

De route gaat hier LA RI W25, maar
als je bij W83 RD loopt kun je via W80 en
W82 richting Zilverstad Schoonhoven voor
een bezoekje aan dit mooie historische stadje.

21. W83 > W25 (langs riviertje de Vlist) >

W24 (RA RI Polsbroek) > W20 (graskade)
> W27 > W30 (graskade naast houtkade)>
W28 (fietspad) > W23 (fietspad) > W86 (RA
asfaltweg, later fietspad langs riviertje Vlist) >
W29 (graskade) > W88 (kade, LA asfaltweg
RI Haastrecht).

Natuur Struin Routes zijn ontworpen door Bureau Mens & Groen en Streekadvies ’t Laage Land met medewerking van Vereniging
Te Voet, JvdS coaching training & advies en routeteam Struinen en Vorsen. Mogelijk gemaakt door financiering van:
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Krimpenerwaard, De Groenalliantie en Zuid-Hollands Landschap. Naast deze route zijn er
nog andere Natuur Struin Routes, herkenbaar aan de vogelnaam. Een overzicht van alle routes vind je in de routefolder o.a.
te downloaden van www.struinenenvorsen.nl, route.nl, uitindewaard.nl, heerlijkbuiten.nl en zuidhollandslandschap.nl.
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