
 Wandelroute Rondje Oukoop

Bij de wandelroute Rondje Oukoop ontdek je de polders van Reeuwijk en wandel je langs het riviertje de Enkele
Wiericke, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Een bijzondere wandeling bomvol verhalen. Je start bij
natuurboerderij Hoeve Stein. Staatsbosbeheer werkt nauw samen met dit boerenbedrijf en heeft deze wandeling ook
ontwikkeld. Via de brug langs het wandelpad kom je in de skybox boven de stal met de wilde bijenexpositie. Tuur
even verderop met je verrekijker bij het vogelkijkscherm over de polders.

De hond mag aangelijnd mee, maar er zijn dichte hekken (i.v.m. begrazing door schapen) waar de hond
overheen getild moet worden.
De route loopt door grasland en is daardoor niet geschikt voor mindervaliden.
Deze route kan het jaar rond gewandeld worden, er zijn geen beperkingen m.b.t. het broedseizoen.   

Startpunt: Parkeerplaats Oukoopsedijk 20 - Reeuwijk
Lengte: 3,5 km
Duur: 1 uur
Onverhard: 98 %

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 > > Wandelroute Rondje Oukoop.
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.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/rondje-oukoop/


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/legenda/


 Wandelroute Rondje Oukoop

Startpunt ⟶  Hoeve Stein ⟶  77 ⟶  44 ⟶  27 ⟶  13 ⟶  Malende molenaars ⟶

Prinsendijk ⟶  Palen op de dijk ⟶  59 ⟶  77 ⟶  Eindpunt ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/rondje-oukoop/


 Wandelroute Rondje Oukoop

Wandelroute Rondje Oukoop - 3,5 km - wandelen - 1 uur - 98% onverhard

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

Startpunt Parkeerplaats Oukoopsedijk 20, 2811 NG Reeuwijk

1. S Hoeve Stein, Oukoopsedijk 20, Reeuwijk
2. W 77  -  W 44  -  W 27  - W 13.
3. V Malende molenaars   -  V Prinsendijk – V Palen in de dijk
4. W 59  -  W 77
5. Eindpunt bereikt.
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