
 Vogelspot Route

Prachtige fietsroute naar het Reeuwijkse Plassengebied. Een uniek natuurgebied met veel water en overal vogels. ‘s
Zomers broedt er van alles in en langs het water en het riet. In de trektijd is het hier een eldorado voor allerlei
bijzondere soorten eenden, ganzen en wilde zwanen. Tip: neem vooral je verrekijker mee!

Startpunt: NS station Gouda
Lengte: 19 km
Duur: 2 uur

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 > Fietsen > GPS - en
Knooppuntenroutes > Vogelspot 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/vogelspot-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Vogelspot Route

NS station Gouda ⟶  42 ⟶  46 ⟶  47 ⟶  48 ⟶  Watersnip ⟶  49 ⟶

Picknickplaats Hortemansdijk, Reeuwijk - Met je verrekijker op pad ⟶  Vogelkijkscherm ⟶  20 ⟶

Restaurant 't Reeuwijkse Hout - fietsoplaadpunt - Overal vogels ⟶  21 ⟶

Streekmuseum Reeuwijk - Sluipwijkertje ⟶  45 ⟶  Patissiers Femke en Sander ⟶  42 ⟶

NS Station Gouda ⟶

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


 Vogelspot Route

Vogelspotroute - 19 km - fietsen
2 uur

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

* Start- en eindpunt NS station Gouda stadzijde. GPS-coördinaten 52.017154, 4.706308
(Ben je met de fiets aan de Bloemendaalzijde: RA  -  - RA Spoorstraat - onder het spoor door – gelijk RA naar de
stadzijde van het station).
* Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie.

1. Met de rug naar het station  -  LA over de spoortunnel  - houd kerk aan de rechterzijde  - naar:
2. F 42 (de geactualiseerde routebeschrijving wijkt iets af van de gps-track/kaart).
3. F 46  -  F 47.
4. Ga hiervoor bij stoplicht F 46 RD Achterwillenseweg  -  na 750 m LA steek Goudse Houtsingel over naar Goudse

Hout.
5. F 47.
6. F 48.
7. TIP 1! Even uit de route: S  Watersnip Natuuractiviteiten. Ga 2 x LA naar’s Gravenbroekseweg 154 voor

themavaartochten en spetterende wateractiviteiten (op afspraak).
Startpunt Wetlandwandeling, 9,4 km

8. F 49. 
9. V Picknickplaats Hortemansdijk, Reeuwijk - Met je verrekijker op pad. In de zomer kun je hier heerlijk ijs eten!

10. F 49  -  RD Lecksdijk  -  RI F 20
11. TIP 2! Verlaat even de route, na 500 m LA Bosmankade: halverwege een groot vogelscherm!   V Vogelscherm –

Vogels spotten.
12. Terug naar Lecksdijk.
13. F 20  -  RI F 21.
14. S Restaurant ’t Reeuwijkse Hout  -  fietsoplaadpunt  -  V Overal vogels. In de zomer kun je hier lekker zwemmen.
15. Je verlaat het Reeuwijkse Hout – Oudeweg  - links vind je op nr. 3:
16. S Streekmuseum Reeuwijk  -   V Sluipwijkertje.
17. RA op Oudeweg.
18. F 21  -  F 45.
19. TIP 3! Even uit de route: S Patissiers Femke en Sander, Jan Tinbergenweg 27c voor heel veel leuke workshops

(op afspraak).
20. LA  -  brug over de Breevaart  - RA Notaris d’Aumerielaan  -  RD Burg.Lucassenlaan.
21. Vóór de grote brug over de Breevaart links aanhouden  - bij rotonde oversteken  -  RA fietspad over de brug  - 

LA  fietspad Bodegraafsestraatweg.
22. Bij rotonde RA Graaf Florisweg  -   4e straat LA van Henegouwenstraat  -  fietstunnel  -  RA Noothoven van

Goorstraat.
23. F 42  - station NS  -  eindpunt bereikt.

Update 13 maart 2022, routeteam Struinen en Vorsen

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/vogelspot-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/media/uploads/files/KOE-DOE-BOEKJE.pdf
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