
 Van Bewoner tot Verhalenverteller

Wandelroute door Haastrecht waarbij je struikelt over de streekfiguren. Van schaatsers als Hein Vergeer en Leo Visser
tot nobele dames als Wilhelmina van Pruisen en Paulina le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet. Ze hebben allemaal
een plekje gekregen in de route evenals de ondernemers in het dorp.

Startpunt: TOP Haastrecht - Concordiaplein 1- Haastrecht
Lengte: 5,5 km
Duur: 2 uur
Onverhard: 12 %

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute op jouw smartphone gebruiken:

1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze
downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!

2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Wandelen > GPS - en
knooppuntenroutes > Van Bewoner tot Verhalenverteller. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om
batterijen te sparen.

Met deze knop ga je weer terug naar de route.

Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!

Vorspunt, een streekverhaal.

Wandelknooppunt

Fietsknooppunt

Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen.

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/bewoner-verhalenverteller/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/
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Startpunt TOP Haastrecht ⟶  89 ⟶  Museum Paulina Bisdom van Vliet - Geheime Missie ⟶

Het Witte Hof - Even bijkomen ⟶  88 ⟶

Arjan van der Eijk De Echte Bakker - Kunst van het schaatsen ⟶  89 ⟶

Eindpunt - voor uitstapje naar ommeland Haastrecht ga vanaf ⟶  29 ⟶  86 ⟶

Boezemmolen No. 6 Haastrecht - Paulus van Haestrecht ⟶  89 ⟶  Eindpunt TOP Haastrecht ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/bewoner-verhalenverteller/
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Van bewoner tot verhalenverteller  -  wandelroute  -  2,1 km  - 1 uur
Met uitstapje naar het ommeland van Haastrecht  -  5,5 km  -  2 uur

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, streekverhaal
W = wandelknooppunt
K = klikpunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting
→ = verbindingsbordjes tussen 2 knooppunten; deze ontbreken soms, de routebeschrijving helpt je dan je weg te
vinden!

* Start- en eindpunt: TOP Haastrecht, Concordiaplein 2, 2851 EA Haastrecht. Gps-coördinaten 52.00002, 4.77608
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.

Start- en eindpunt: TOP Haastrecht, Concordiaplein 2, 2851 EA Haastrecht.

1. Top -  W89.
2. Loop vanaf het Concordiaplein westwaarts de Bisdom van Vlietstraat in (langs autogarage)  -  einde van de weg 

-  steek over  -   LA en RA Merelstraat  -  RD Lijsterstraat  -  door het hekje het park Bisdom van Vliet in  -  LA.
3. Volg het pad aan de buitenzijde van het bos  -  verlaat het park door het monumentale hek aan de

Provincialeweg.
4. RA fietspad tot Liezeweg  -  steek de Provincialeweg over (voorzichtig, druk punt!). Links zie je:
5. S Museum Paulina Bisdom van Vliet  -  V Geheime missie (wegens onderhoud gesloten tot medio 2021).
6. Je bent in de Hoogstraat. Op nr 152 vind je:
7. S Het Witte Hof  -  V Even bijkomen.
8. Hoogstraat  -  RA Kerkstraat  -  LA Kerkplein  -  LA  Marktveld  -  RA Hoogstraat.
9. W 88  -  RD RI F 29. Blijf op de Hoogstraat. Rechts op de Grote Haven zie je op nr.48:

10. S Arjan van der Eijk, de echte Bakker  -  V  Kunst van het schaatsen.
11. Loop de Hoogstraat uit tot de Provincialeweg.
12. Voor de stadswandeling ga je hier RA, loop 200 m naar de rotonde, steek  over naar het beginpunt van de

wandeling
13. W 89 / TOP
14. Voor de stadswandeling met een uitstapje naar het ommeland van Haastrecht steek je de Provincialeweg over

(voorzichtig, druk punt!) en sla LA.
15. Fietspad langs N 228  -   RA Zijdeweg
16. W 29  -  W 86  -  RA Boezemmolenpad. Je passeert:
17. S Boezemmolen nr. 6, V Paulus van Haestrecht.
18. Steek de Bredeweg over  -  RA voetpad Bredeweg  -  RD Grote Haven  -  LA Concordiaplein.
19. TOP / W 89. Eindpunt bereikt.

Update 2 oktober 2020, routeteam Struinen en Vorsen

Deze route maakt deel uit van een reeks van 8 Kunst & Cultuur Routes dwars door het Groene Hart. Deze Kunst &
Cultuur Routes zijn gerealiseerd in 2018.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/bewoner-verhalenverteller/
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