
 Ruige Natuur Route

Je kunt er voor kiezen de route te splitsen en het noordelijk deel (11,7 km) of  het zuidelijk deel (12,7 km) te lopen. Je
splitst de route dan door over het Westeinde in Berkenwoude te wandelen; op de kaart is dit ingetekend.

Dit is een route voor de echte natuurliefhebbers. Je loopt door natuurgebieden, die bestaan uit water, rietland en nat
schraalgrasland, verdeeld over een lage en hoge boezem. Dotterbloem, ratelaar en schildereprijs doen het goed op dit
drassige hooiland. De route brengt je door het  Loetbos en langs de Berkenwoudse Boezem

Startpunt: TOP Loetbos, Loet 6 Lekkerkerk
Lengte: 18,7 km
Duur: 6 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 > Ruige Natuur Route. 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/ruige-natuur-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Ruige Natuur Route

Startpunt TOP Loetbos, Loet 6 Lekkerkerk ⟶  36 ⟶  37 ⟶

Kaasboerderij Schep - Van Moeras tot Polder ⟶  56 ⟶  55 ⟶  49 ⟶  Het Schapenschuurtje ⟶

48 ⟶  51 ⟶  47 ⟶  46 ⟶  41 ⟶  39 ⟶  38 ⟶  Eindpunt Top Loetbos ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/ruige-natuur-route/


 Ruige Natuur Route

Ruige Natuur Route - 18,7 km - wandelen - 6 uur - 65% onverhard

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 Loetbos, Loet 6, Lekkerkerk. GPS-coördinaten 51.92446, 4.68868
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.
* Deze route kan het jaar rond gewandeld worden, er zijn geen beperkingen m.b.t. het broedseizoen.

1. Vanaf de TOP, W 36, volg de pijlen door het Loetbos naar:
2. W 37
3. Volg RI W 57  - wanneer je het Loetbos verlaat  -  LA fietspad Zuidbroekse Opweg  -  RA Zuidbroek..
4. S Kaasboerderij Schep, V Van Moeras tot Polder op nr. 153
5. RD naar W 56 en LA naar W 55
6. RD onverhard Slingerkade  -  maakt een bocht naar links  -  Bij Zuidbroekse Opweg RA naar
7. W 49  -  W 51  - over de Elserkade naar W 47  -  over de Graafkade naar W 46. Vervolg je weg over de

Graafkade.
8. Tip 1: Stap even uit de route voor een break bij een theetuin en rustpunt -  LA 150 m naar:
9. S Het Schapenschuurtjes, Oosteinde 27b, Berkenwoude.

10. Rechts van je zie je de Berkenwoudse Driehoek, hier wordt momenteel de natuur opnieuw ingericht.
11. Tip 2: tijd voor een stop: aan het eind van de Graafkade heb je de Vogelkijkhut en even verderop een bankje.Een

aanrader!
12. Het pad gaat met een flauwe bocht LA en na 170 m loop je RA over het bruggetje de Ouderkerkse Landscheiding

op.
13. Na 0,5 km  gaat het pad RA en volg je de Berkenwoudse Boezem naar:
14. W 41 en in zuidelijke richting naar:
15. W 39  -  W 38  -  RI W 37.
16. Bij het fietspad de Loet loop je niét verder naar W 37, maar sla je RA naar de TOP Loetbos.
17. Eindpunt bereikt.

Update 20 april 2021, routeteam Struinen en Vorsen.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/ruige-natuur-route/
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