
 Oude Dorpen - Boerderijen Route

Bij deze route vaar je langs de lintbebouwing van Nieuwdorp en Oud Reeuwijk, langs oude boerderijen. Je peddelt door
brede vaarten, smalle slootjes en langs diepe polders.

De Boerderijen Route en de Landschaps Route vormen samen de Oude Dorpenroute. Je kunt ze aan elkaar klikken,
goed voor 18 km vaarplezier!

Leden van de kanovereniging De Goudse Peddel hebben in 2019 onder projectbegeleiding van de Watersnip deze 20
jaar oude kanoroute volledig gerenoveerd met nieuwe steigers en route aanduidingen

Startpunt: TOP Reeuwijkse Hout
Lengte: 8,8 km
Duur: 2-3 uur

Je kunt op 2 manieren deze kanoroute 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 > Varen > Oude Dorpen - Boerderijen Route. Zet je
GPS aan en je kunt op pad!

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal

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

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/oude-dorpen-en-boerderijenroute/


 Oude Dorpen - Boerderijen Route

Startpunt - TOP Reeuwijkse Hout ⟶  Over Oud Reeuwijk, Oud Bodegraven en meer.... ⟶

Welkom in 't Reeuwijkse Land ⟶  Eindpunt - TOP Reeuwijkse Hout ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/oude-dorpen-en-boerderijenroute/


 Oude Dorpen - Boerderijen Route

Oude Dorpen - Boerderijen Route - kanovaren - 8,8 km - 2 å 3 uur

* Start- en eindpunt: TOP Reeuwijkse Hout, Reeuwijkse Houtwal, P rechts/ laatste parkeervak, Reeuwijk; gps-
coördinaten 52.056970, 4.738303. Alternatief startpunt: Fokkerstraat, Reeuwijk
* Kanoverhuur: Reeuwijk
* Horeca: Restaurant ’t Reeuwijkse Hout, Reeuwijkse Houtwal 4, Reeuwijk
* LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD =rechtdoor, K = klikpunt
* 2  x een overtoom, dat is een stuw met een constructie met rollen, zodat je de kano eroverheen kunt trekken; 1
overdraagplaats op de Kerkweg, tevens picknickplaats met bolders. Meerdere bruggen, waar je meestal onderdoor
kunt varen.
* De route is  bewegwijzerd met vierkante blauwe bordjes.

1. 0 km – Vertrek vanaf de P Reeuwijkse Hout, leg de kano in de sloot  rechts van je, bocht naar rechts, de
Verlengde Breevaart. Peddel langs de vakantiehuisjes van het Landal Park.  

2. 0,4 km  -  LA Breevaart.
3. 2,2 km – RA vaart Nieuwdorperweg, langs de Ichthuskerk; na 200 m RA onder de brug door en LA.
4. 2,9 km - Overtoom – onder A12 bocht naar rechts – LA onder Reeuwijkse Randweg – LA  naar water langs de

Nieuwdorperweg.
5. 4,6 km – Net vóór het bord Reeuwijk-dorp RA sloot dwars door de polder naar Kerkweg.
6. 5,4 km – Overdraagplaats naar Kerkweg; RA en aan het eind onder de brug:
7. 6 km – RA sloot langs Oud Reeuwijkseweg.
8. 7,2 km -  RA weer onder Reeuwijkse Randweg door, RA, bocht naar links – onder A12.
9. 7,6 km – overtoom  -  bocht naar links – doorgang onder Raadhuisweg.

10. 7,8 km -   LA Breevaart, RA Verlengde Breevaart: Landal park.
11. 8,6 km - TOP Reeuwijkse Hout. Eindpunt bereikt

Struinpunten in de buurt van de route:

* Restaurant ’t Reeuwijkse Hout, Reeuwijk
* B&B Pax Tibi, Reeuwijk
* Streekmuseum Reeuwijk, Reeuwijk
* Patissiers Femke en Sander, Reeuwijk
* Gasterij Vergeer/Restaurant Happz, Reeuwijk

2 februari 2021, routeteam Struinen en Vorsen

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/oude-dorpen-en-boerderijenroute/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/restaurant-t-reeuwijkse-hout/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/bed-breakfast-pax-tibi/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/streekmuseum-reeuwijk/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/patissiers-femke-en-sander/
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/gasterij-vergeer/
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