
 Vlonderpad Route

Wandelen door de buurten van Stolwijk en Vlist over een oeroud pad. Het kraamvrouwenpad, dat vroeger door
kraamvrouwen en artsen werd gebruikt om vanuit Stolwijk in allerijl naar barende boerinnen in Vlist te snellen. En wat
nog leuker is, je loopt voor een groot deel over vlonders boven het water. Onderweg kom je langs Farm Camps, de
Stolkse Weide. Lekker overnachten in een luxe Lodge- of Safaritent en genieten van het boerenleven. Super leuk voor
de kinderen.

Let op: kraamvrouwenpad is niet open tijdens broedseizoen.

Startpunt: Dorp Vlist
Lengte: 9,5 km
Duur: 3
Onverhard: 35 %

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 > Vlonderpad 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/vlonderpad-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Vlonderpad Route

De Vlisterstee ⟶  De Vlisterstee ⟶  84 ⟶  12 ⟶  11 ⟶  72 ⟶  71 ⟶

't Wapen van Stolwijk ⟶  FarmCamps Stolkse Weide - Kamperen bij de koeien ⟶  79 ⟶  85 ⟶

26 ⟶  84 ⟶  Eindpunt Dorp Vlist ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/vlonderpad-route/


 Vlonderpad Route

Vlonderpad Route - 9,5 km - wandelen
3 uur - 35 % 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: Vlisterstee, West Vlisterdijk 57, Vlist. GPS – coördinaten 51.975670, 4.822317
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.
* Honden niet toegestaan.                                                          
* Tijdens broedseizoen gesloten.

1. S De Vlisterstee, West Vlisterdijk 57, Vlist.
2. W 84.
3. Steek de West Vlisterdijk over naar Julianaplein  - LA Bernhardstraat  -  RA Beatrixstraat  -  LA Geerpad (fietspad)

 de polder in naar:
4. W 12 (bordje weg: ga voor de bocht in het Geerpad, bij groen/blauwe bankje RA Bergvlietsekade.
5. W 11.
6. Een uitstapje naar Stolwijk: LA via vlonder over het water, Bovenkerkseweg: blijf aan de zuidzijde van het water

lopen tot:
7. W 72  -  W 71  -  dorp Stolwijk
8. S ’t Wapen van Stolwijk, Dorpsplein 4, Stolwijk: tijd voor een break!
9. Vervolg je weg: ga weer naar W 71, nu neem je de noordzijde van de Bovenkerkseweg.

10. S Farmcamps Stolkse Weide, V De Koeiendans.
11. Ga RD en weer over de vlonder LA naar:
12. W 79, RA dwars door de weilanden, over het Kraamvrouwenpad RA op Westvlisterdijk. LA Vrouwenbrug naar:
13. W 85  -  W 26  -  W 84.
14. Vlisterstee. Eindpunt bereikt
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