
Wandelknooppuntennetwerk
Handig voor een spontane wandeling
Je komt ze steeds vaker tegen, wandelknooppunten. Ook in 
de Krimpenerwaard is er wandelknooppuntennetwerk uitgezet. 
Deze knooppunten zijn handig voor een spontane wandeling 
of wanneer je zelf je route wilt uitstippelen. De Natuur Struin 
Routes maken ook gebruik van de wandelknooppunten, 
maar de routes wijken hiervan af als er iets interessants 
verderop te beleven is. Het wandelknooppuntensysteem wordt 
onderhouden door de Groenalliantie.
heerlijkbuiten.nl/routes/wandelknooppunten/
wandelroutenetwerk-krimpenerwaard

Reis en verblijf tips
Overnachten
In totaal is er 94 km aan Struin Natuur Routes uitgezet. 
Om al dat moois te ontdekken is één dag te weinig. 
Blijf lekker slapen in B&B in de polder en wordt 
wakker met vogelgeluiden. Meer tips:uitindewaard.nl/ 
ontdekdekrimpenerwaard.nl en struinenenvorsen.nl

Wandelen met gids 
Ontdek de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van 
de Krimpenerwaard samen met een streekkenner. Dat is 
wandelen omlijst door verhalen van de gids. Met onderweg 
een heerlijke maaltijd, desgewenst in de vorm van een 
wildpluklunch. Een belevenis voor al je zintuigen. 
Meer info:abeloffi ce.nl

Speelpolders, boerderijbezoek 
en streekproducten
Klimmen, klauteren en spelen in de natuur of op de 
boerderij, dat kan in de speelpolders van Staatsbosbeheer 
of op verschillende melk- en kaasboerderijen. Meer info: 
staatsbosbeheer.nl/speelbossen, struinenenvorsen.nl en 
proefdekrimpenerwaard.nl/food-kaart

FIETSEN LANGS DE SCHATTEN VAN DE GOUDEN EEUW 
IN GOUDA, OUDEWATER EN SCHOONHOVEN

Sssst....
Struinen in de natuur 
Zover jij kijkt zie je weidse vergezichten met af en toe een
 klein bosje of een weg omzoomd door knotwilgen. De lucht 
wordt versierd door weidevogels en als je goed luistert kun 
je ze ook horen. De weilanden worden door de sloten in 
smalle repen verdeeld. Verderop zijn er plassen waar vogels 
foerageren en bewandelbare kades.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de aanwezige 
natuurwaarden in de Krimpenerwaard te versterken en uit 
te breiden. Het is een prachtig wandelgebied geworden 
en zal de komende jaren nog veel mooier worden. Trek de 
wandelschoenen en trek er op uit om 1 van de 5 Natuur 
Struin Routes te doen.
Meer info:krimpenerwaard.nl
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De mooiste wandelroutes door de natuur 
tussen Rotterdam, Gouda en Utrecht

KOM UITWAAIEN IN 

DE KRIMPENERWAARD

EEN BELEVENIS VOOR 
AL JE ZINTUIGEN

Big Five
Wandel de routes allemaal en 
ontdek de big 5 onder de vogels

Fietsen langs de schatten van de Gouden Eeuw 
Gouda  -  Oudewater  -  Schoonhoven   42  km

De blauwborst
Dit vogeltje valt op. Niet alleen door zijn 
kleuren maar ook door zijn uitbundige 
zang. De kans is groot dat je dit vogeltje 
gaat spotten!

De buizerd
Dit is de meest opvallende roofvogel van 
Nederland, erg gevarieerd qua kleur en 
tekening van donkerbruin tot bijna wit. 
Grote kans dat je een Buizerd tegen 
komt, hoog in de lucht of zittend op 
een paal. 

De grote zilverreiger
Deze hagelwitte reiger zie je steeds 
meer, vooral in de winter. De reiger is 
afkomstig uit het oostelijke, mediterrane 
gebied en doet het goed in de polder. 

Kievit
Dit vogeltje kun je herkennen aan zijn 
kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn unieke, 
opvallend brede vleugels. Grote kans 
dat je een baltsvlucht ziet, het mannetje 
maakt spectaculaire buitelingen waarbij 
de zwart-witte ondervleugels van 
ver zichtbaar zijn. 

Zwarte stern 
Deze vogels houden van ondiep moeras 
en broeden op drijvende water-
vegetatie (liefst krabbescheer), die 
langs de gelijknamige route volop 
aanwezig is. Zwarte sterns overwinteren
in West-Afrika.
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Blauwborst route
Start-/eindpunt: Halte Waterbus (lijn 20) 
Krimpen a.d. IJssel Stormpolder
Afstand: 13 km
Onverhard: 40%
Knooppunten: 22, 23, 38, 39, 22

Vanuit hartje stad naar de ruige riviernatuur! 
Een contrastrijke route met 
een panoramisch zicht over 
Rotterdam en bijzondere 

riviernatuur. De blauwborst is een 
echte rietvogel en een uitbundige 
zanger. Tijdens je wandeling langs 
de rivier heb je kans te 
kunnen genieten van zijn 

melodieuze lied.

Buizerd route
Start-/ eindpunt: TOP Loetbos,  
Loet 6, Lekkerkerk 
Afstand: 15 km
Onverhard: 40%
Knooppunten: 36, 35, 15, 29, 28, 17, 16, 15, 35, 36

Struinen door Loetbos, over eeuwenoude kaden, weilanden 
en langs eendenkooi Bakkerswaal. De kans is groot dat 
je onderweg een buizerd ziet. Een roofvogel die in de 
vorige eeuw bijna was verdwenen, maar een spectaculaire 
comeback heeft gemaakt. Een soort van het open land, maar 
broedend in hoge bomen. Onderweg kun je deze machtige 
vogel daarom dikwijls hoog in de lucht zien rondcirkelen op 
de thermiek of tamelijk dichtbij zittend op een weilandpaaltje. 

Zwarte stern route
Start-/eindpunt: P-plaats, 
Wellepoort 3 Berkenwoude
Afstand: 7 km
Onverhard: 75%
Knooppunten: 45, 44, 42, 41, 45

De route biedt een rijke schakering aan eeuwenoude, nieuwe 
landschapselementen en nieuwe natuur 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 met een hoofdrol voor de zwarte stern. 
Een moerasvogel die zijn nest op waterplanten maakt en 
indringers verjaagd door een duikvlucht uit te voeren en 

soms zelfs op de kop te tikken. Onderweg zijn 
infopanelen met vragen over deze 

vogel te vinden. Leuk voor 
de kinderen.

Grote zilverreiger route
Start-/eindpunt: TOP Haastrecht, Concordiaplein 1
Afstand: 12 km
Onverhard: 40%
Knooppunten: 29, 39, 28, 30, 27, 20, 26, 85, 23, 86, 89

Route over historische wegen, dwars door weilanden, langs 
een kronkelend veenriviertje en sluit af met een eeuwenoud 
parkbos. De Hooge Boezem achter Haastrecht is het hele jaar 
een waar vogelparadijs voor vele steltlopersoorten, eenden 
en ganzen, maar ook moerasvogels zoals blauwborst en snor. 
Ook de lepelaar is regelmatig te zien. De Grote Zilverreiger is 
een tamelijk recente broedvogel in Nederland, die je tegen kan 
komen tijdens deze wandeling. 

Kievit route
Start-/eindpunt: TOP Haastrecht, Concordiaplein 1 
of TOP Loetbos Loet 6, Lekkerkerk
Afstand: 47 km
Onverhard: 50%
Knooppunten: 78, 77, 75, 76, 66, 64, 63, 47, 46, 41, 39, 38, 36, 37, 
55, 54, 19, 14, 15, 16, 83, 25, 24, 20, 27, 30, 28, 23, 29, 88

Een tweedaagse route dwars door de Krimpenerwaard met 
koeien grazend in de weilanden, doorsneden door vele smalle 
en brede sloten en gestoffeerd met knotbomen, houtkaden en 
kleine hakhoutbosjes. Een landschap met een eeuwenoude 
geschiedenis. De Kievit is hier de meest voorkomende weide-
vogel. Met zijn karakteristieke kuif en zwart-witte 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!
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Klauteren over een hekje, struinen dwars door weilanden, liggen in het 
gras om een vogel 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 het raadzaam om stevig waterdicht schoeisel te dragen en een lange 
broek. Controleer jezelf op teken na afl oop.
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 Blauwborstroute (13 km)

Buizerdroute (15 km)

Kievitroute (46 km)

Grote zilverreigerroute (12 km)

Zwarte sternroute (7 km)

Parkeren

Wandelknooppunt

Café / restaurant

Vogelkijkpunt

Toeristisch Overstappunt

66

Bushalte

alternatief in broedperiode

alternatief in broedperiode

*  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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