
 Foodexpeditie Gouwe Wiericke

Bij de foodexpeditie Gouwe Wiericke fiets je het plassengebied rond Reeuwijk in. Neem bij Hoeve Stein de trap naar
de skybox in de koeienstal. Ontdek een verrassend aanbod van streekproducten bij de smuladressen langs de route.
Ook al het lekkers van de patissiers staat vaak op de menukaart.

Startpunt: GOUDasfalt, Gouderaksedijk 32, Gouda
Lengte: 24,43 km
Duur: 2 uur

Je kunt op 2 manieren deze fietsroute 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 > Fietsen > GPS - en
Knooppuntenroutes > Foodexpeditie Gouwe Wiericke. 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/food-gw/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Foodexpeditie Gouwe Wiericke

Goudasfalt, Gouderaksedijk 32, Gouda ⟶  9 ⟶  40 ⟶  51 ⟶  35 ⟶  50 ⟶

VOF Hoevestein ⟶  49 ⟶  Restaurant 't Reeuwijkse Hout ⟶  Streekmuseum Reeuwijk ⟶

21 ⟶  45 ⟶  Patissiers Femke en Sander ⟶  46 ⟶  42 ⟶  Chocoladefabriek ⟶

IJsselhuis ⟶  40 ⟶  9 ⟶  Eindpunt Goudasfalt ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/food-gw/


 Foodexpeditie Gouwe Wiericke

Foodexpeditie Gouwe Wiericke - 24,4 km - fietsen - 2 uur

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal
F = fietsknooppunt
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting

* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie
* Fietsverhuur Oudewater, Goudsestraatweg 43, Oudewater
* Loopfiets Groene Hart, Schinkeldijk 28, Reeuwijk

Start- en eindpunt  GOUDasfalt,  Gouderaksedijk 32, 2808 NG Gouda (Buurtschap Stolwijkersluis). GPS-coördinaten
52.005566, 4.717437

1. Vertrek vanaf het terrein van Goudasfalt, ga LA op Gouderaksedijk.
2. F 9 - fietspad rotonde voor ¾ en over de Haastrechtse brug :
3. F 40 -  RA - volg de dijk naar:
4. F 51  -  F 35  -  F 50  -  RA  RI F 23; op de T-splitsing Oukoopsedijk LA.
5. TIP 1! Stap even uit de route, sla RA naar: 

S Natuurboerderij Hoeve Stein, Oukoopsedijk 20. De reuzetrap brengt je naar de skybox met zicht op de 200
koeien!

6. Terug op de T-splitsing op weg naar Reeuwijkse Plassen (ANWB-bord).
7. LA Nieuwenbroeksedijk.
8. F 49  -  RI F 20.
9. Thv surfplas aan je linkerzijde en bord RA F 20 - negeer F 20 - ga  RD over fietspad naar:

10. S Restaurant ’t Reeuwijkse Hout, Reeuwijkse Houtwal 4: uniek uitzicht over de plassen en heerlijke gerechten
veelal bereid met biologische streekproducten.

11. Hier is ook de TOP Reeuwijksehout; RA op Reeuwijkse Houtwal en thv de entree Landal Park /
Natuurvoedingswinkel LA fietspad naar F 21 – Oudeweg.

12. S Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3: met een schat aan informatie over de streek.
13. F 21  -  F 45.
14. Tip 2! Vlakbij F 45, op de Jan Tinbergenweg 27c vind je het atelier van de:

S Patissiers Femke en Sander van de Groene Hart appeltaart; bij hen zijn streekproducten een must; je kunt bij
hen terecht voor workshops, die alleen maar met lekker smullen te maken hebben. Je vindt ze ook vaak op
Streekmarkten en Foodevents.

15. Neem bij F 45 de brug over de Breevaart en sla RA Notaris d’Aumerielaan - wordt Burg. Lucassenlaan naar:
16. F 46 - RI F 42 (station NS) -  momenteel (mei 2020) wordt het Stationsplein heringericht en word je verwezen LA

Jan van der Heijdenstraat - RA Boelekade. Bij de stoplichten op Kleiwegplein kun je RA naar station NS; om de
route te vervolgen negeer je het station en  sla je LA naar Blekerssingel – bij 2e stoplicht RD wordt
Fluwelensingel – hier zie je links

17. Chocoladefabriek op Klein Amerika.
18.  Bij het volgende stoplicht LA Burg.Martensstraat - 1e weg RA IJssellaan; deze volg je helemaal tot aan de dijk.

Via de wethouder Poletbrug kom je op de Goejanverwelledijk bij:
19. F 40, over de Haastrechtse brug RA Gouderaksedijk naar start- en eindpunt GOUDasfalt.
20. Eindpunt bereikt.
21. Tip 3! Voor je bij F 42 naar het eindpunt fietst kun je nog even het volgende adres in de stad bezoeken ( de

moeite waard):
S IJsselhuis, Drank- en Spijslokaal, Schielands Hoge Zeedijk 1; de chefkok van het IJsselhuis rijdt vaak naar de
Ruige Weide in Oudewater voor zijn favoriet boerenkaas en heeft ook meerdere malen gerookte gans uit de
polder op het menu.

22. TIP 4! Op Goudasfalt vind je ook: afhaalpunt Rechtstreex Krimpenerwaard waar meer dan 100 producten vers
van het land te verkrijgen zijn, rechtstreex.nl/krimpenerwaard. Daarnaast vindt de aanleg van de Warmoezerij
gestaag plaats.

23. Eindpunt bereikt

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/food-gw/
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