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Blauwborstroute (13 km)
Buizerdroute (15 km)
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alternatief in broedperiode
Kievitroute (46 km)
alternatief in broedperiode
Grote zilverreigerroute (12 km)
Zwarte sternroute (7 km)
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Toeristisch Overstappunt
Bushalte

45

Café / restaurant
Parkeren
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Vogelkijkpunt
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In het broedseizoen van 1 maart tot 1 juli
kunnen routes afwijken. Bekijk hiervoor de
kaart online. Gedetailleerde omschrijvingen
van de routes zijn te vinden op de websites:
struinenenvorsen.nl
route.nl
zuidhollandslandschap.nl
heerlijkbuiten.nl
ontdekdekrimpenerwaard.nl
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Highlights

- 7 km – wandelen
- +_ 2 22
uur - 75% onverhard
38
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- Kunstwerk zwarte stern
- Berkenwoudse Boezem
- Eendenkooi Kooilust
- Infobordjes over de zwarte
stern onderweg.
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Klauteren over 29
een hekje, struinen dwars door weilanden, liggen in het gras om een
vogel te spotten,
28 modder aan je schoenen. Natuur Struin Routes brengen je op de

mooiste plekjes van de Krimpenerwaard.
Speciaal voor liefhebbers die van wandelen
16
over onverharde en soms ruige paden houden. Vanwege het hier en daar ruige
karakter is het raadzaam om
17stevig waterdicht schoeisel te dragen en een lange broek.
Controleer jezelf op teken na afloop.

Praktische Informatie

Start-/eindpunt:
P-plaats Wellepoort 3, Berkenwoude
OV: buslijn 196 bushalte ‘t Zwaantje. Volg
vanaf daar de dijk (rivier links), rechtsaf dijk
af (Schaapjeszijde). Bij de kruising Tiendweg
LA (W44 > W42), volg de route verder vanaf
daar.
Horeca: Theetjetiendweg (1,5 van de route
na 4 km vanaf W41 via W39 RI W32)
Attracties: geen
Aansluiting met andere wandelroutes:
Ruige Natuur route, Zwerven door de Waard,
Plagroute
De zwartesternroute: De zwartesternroute
door het hart van de Krimpenerwaard biedt
je een rijke schakering aan eeuwenoude
én nieuwe landschapselementen: in het
voorjaar bontgekleurde weilanden, hout- en
graskaden, eendenkooien, moerasnatuur,
maar ook natuurontwikkeling in de vorm van

afgeplagde percelen. Geen wonder want het
gebied wordt beheerd door het Zuid Hollands
Landschap en dus staat de natuur hier
voorop. In de weilanden rond de Tiendweg
broeden in het voorjaar de weidevogels zoals
Kievit en Grutto. De hoofdrolspeler van deze
route is echter de zwarte stern, een – zijn
naam zegt het al – zwarte meeuwachtige
moerasvogel die in het voorjaar in de
Krimpenerwaard ook te zien is in weilanden
met brede sloten. Deze vogel maakt zijn nest
op waterplanten. Indringers worden verjaagd
door een duikvlucht uit te voeren en soms
zelfs op de kop te tikken.
Onderweg kun je diverse infopanelen over
deze bijzondere vogelsoort vinden. Op
deze bordjes staan vragen, waarbij letters
verzameld kunnen worden die op de website
van het Zuid Hollands Landschap kunnen
worden ingevuld.

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

2. W44 > W42 > W41 (LA fietspad tiendweg 3. W41 > W45 (graskade en houtkade)
en LA graskade)

1.

W45 > W44 (houtkade, scherp RA,
graskade langs weg)

‘Even ten zuiden van de
parkeerplaats staat een kunstwerk
van de zwarte stern’

Tiendwegen zijn lage kaden met aan weerszijden
sloten, te vinden in veeweidegebieden en het
rivierengebied. Tiendwegen zijn onderdeel van
het Middeleeuwse verkavelingspatroon en liggen
dwars op de perceelrichting evenwijdig aan de
rivier. Vaak zijn tiendwegen begroeid met elzen,
wilgen en essen, zowel in knotvorm als in de vorm
van hakhout. In de weilanden naast de Tiendweg
broeden in het voorjaar weidevogels zoals Kievit,
Grutto, Tureluur en Scholekster. Doordat het gras
pas laat in het jaar wordt gemaaid en het vee in
lage dichtheden wordt geweid hebben de vogels de
kans om hun jongen groot te brengen.

De graslanden links van de houtkade zijn in
het voorjaar bont gekleurd met het geel van
boterbloemen en gele lis, en het roze van de echte
koekoeksbloemen. Na ruim een kilometer zie ja aan
de rechterkant van de houtkade een bos. Dit is een
eendenkooi, een door bomen omgeven waterplas
waar vroeger wilde eenden werden gevangen. De
eendenkooi Kooilust is het eerste aangekochte stuk
grond van het Zuid Hollands Landschap in 1936.

Je loopt hier langs de Berkenwoudse Boezem. Dit
is een van de vele boezems in de Krimpenerwaard:
een laag, door dijkjes omgeven poldergebied,
waarin overtollig water uit de polder werd verzameld
dat vervolgens via molens in de rivier werd
gemalen. Ongeveer ter hoogte van W41 zie je
aan de andere kant van het water de resten van
een molen die deze functie heeft gehad. Op oude
topografische kaarten tot 1935 staat deze molen
als zodanig nog op de kaart. Tussen dit punt en het
einde van de graskade bij de houtkade verderop
is een vogelkijkhut. In de plas-dras weilanden ten
oosten van de graskade heb je in voorjaar en zomer
een goede kans om lepelaars te spotten.

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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