
 Kooiroute

Thema: De natuur en daarmee verbonden cultuurhistorische elementen als eendenkooien.
De route voert langs het natuurreservaat Broek- en Blokland, door gelijknamige polders, langs grote waterpartijen en
uitgestrekte veenweidepolders.
In de polder passeert u eendenkooien. Dit zijn zeer oude vangstinstallaties om wilde eenden te verschalken,
bestaande uit een kooibos een plas en een aantal vangpijpen.
Een verrekijker is bij deze wandeling een aanrader!

Startpunt: Recreatie Landschap Rosenboom - Benschop
Lengte: 15,5 km
Duur: 3,5 uur
Onverhard: 65 %

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 > Kooiroute. 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/kooiroute/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/
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Recreatie Landschap Rosenboom ⟶  Recreatie Landschap Rosenboom - Crinkly ⟶

Multiculturele natuur ⟶  86 ⟶  46 ⟶  45 ⟶  Camping Midden Op 't Landt ⟶  69 ⟶

68 ⟶  73 ⟶  Het Beloken Land - Eendenkooien ⟶  74 ⟶  Klikpunt ⟶

Kaas- en Zuivelboerderij Doruvael ⟶  75 ⟶  71 ⟶  78 ⟶  Fruitbedrijf van Lint ⟶  64 ⟶

65 ⟶  66 ⟶  Klikpunt ⟶  67 ⟶  49 ⟶  40 ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/kooiroute/


 Kooiroute

Kooiroute - wandelen
15,5 km - 65 % onverhard - 3,5 uur of
9,2 km - 60 % onverhard - 2,5 uur

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

Routebeschrijving

Start- en eindpunt: Benedeneind 283a, 3405 CJ Benschop, hier is parkeergelegenheid; je kunt natuurlijk overal in de
route starten.

1. Vanaf de parkeerplaats zie je voor je Gasterij De Toren, deze behoort bij:
2. S Recreatie Landschap Rosenboom / V Crinkly / V Multiculturele natuur.
3. Sla LA, na 50 m RA bruggetje over LA W 86.
4. W 46  - W 45  -  RA.
5. Tip!  500 m doorlopen en je vindt een cr êperie op een unieke locatie bij: S S Camping Midden op ’t Landt.
6. Bij W45 dus RA naar W 69; tip: uitkijktoren!
7.  W 68  -  W 73; onverhard wordt verhard en daar vind je:
8.  S/V S Boerderij Het Beloken Land / V Eendenkooien op Blokland 116. RD naar:
9. W74 - V klikpunt / kruising Blokland-M.A.Reinaldaweg: keuze lange route,  ga RD, Blokland en verder met 11,

keuze  korte route, ga verder met 10.
10. Sla RA, wandel ruim 1 km over het fietspad tot klikpunt, sla RA Noordzijdsekade, ga verder bij 15.
11. S Kaas- en zuivelboerderij Doruvael, Blokland 95.
12. W 75  -  W 71.   
13. S Fruitbedrijf van Lint.

Winterroute van 1 november tot 1 maart : W 78 - W 64 - W 65 - W 66
Zomerroute van 1 maart tot 1 november: W 64 - W 65.

14. Klikpunt met korte route  - W 67 - W 49  - W 40  -  start- en eindpunt.
15. Recreatie Landschap Rosenboom: voor een heerlijke lunch of koffie/thee met taart!
16. Eindpunt bereikt. 

Update 30 april 2020, routeteam Struinen en Vorsen

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/kooiroute/
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