
 Ruige Polder Route

Struinen door de polder met de wind in de haren. Hier kun je ver kijken zonder een huis te zien. Kijk ook eens omhoog
om de prachtige luchten te aanschouwen. Onderweg kom jelangs Paviljoen de Grote Sniep, herkenbaar aan de grote
toren erachter.

Startpunt: TOP Heinoomsvaart
Lengte: 8,8 km
Duur: 2 uur

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 Polder 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.

Voor een video-impressie van de route klik hier!
Gemaakt door Marianne Hoekstra van B&B*** en mini-camping Boerderij Hazenveld.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/ruige-polder-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/
https://youtu.be/ga_x1yzfjdE
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/B-B-en-mini-camping-Boerderij-Hazenveld/


 Ruige Polder Route

Startpunt - TOP Heinoomsvaart ⟶  84 ⟶  86 ⟶  69 ⟶  48 ⟶  19 ⟶  47 ⟶

De Grote Sniep - De veenkade ⟶  44 ⟶  45 ⟶  46 ⟶  23 ⟶  83 ⟶  84 ⟶

Eindpunt - TOP Heinoomsvaart ⟶

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


 Ruige Polder Route

Ruige Polder Route - 8,8 km - wandelen - 2 uur - 0 % onverhard

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

* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie
* Op NS station Woerden en Breukelen is een OV-fiets beschikbaar
* Startpunt: GPS -coördinaten 52.17625, 4.90405

Start- en eindpunt: TOP Heinoomsvaart, Bovendijk 2 Wilnis

1. W 84  -  W 86  -  W 69  -  W 48  -  W 19  -  W 47.
2. S/V De Grote Sniep, Veenkade 1, Wilnis – De Veenkade.
3. W 44  -  W 45  -  W 46  -  W 23  -  W 83  -  W 84.
4. TOP Heinoomsvaart. Eindpunt bereikt.

18 maart  2020, routeteam Struinen en Vorsen
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