
 Natuur Struin Route - Grote Zilverreiger Route

Klauteren over een hekje, struinen dwars door weilanden, liggen in het gras om een vogel te spotten, modder aan je
schoenen. Natuurstruinroutes brengen je op de mooiste plekjes van de Krimpenerwaard speciaal voor de liefhebbers
van natuur & landschap en wandelen over onverharde en soms ruige paden. Vanwege het hier en daar ruige karakter
is het raadzaam om stevig waterdicht schoeisel te dragen en een lange broek. Controleer jezelf op teken na afloop.

Grote Zilverreiger Route
De grote zilverreigerroute gaat over historische wegen, dwars door weilanden, langs een kronkelend veenriviertje en
sluit af met een eeuwenoud parkbos. In het voorjaar buitelen hier de Kieviten en roepen de Grutto’s hun lied. De
slootkanten kleuren geel van de dotters. De Hooge Boezem achter Haastrecht is het hele jaar een waar vogelparadijs
voor vele steltlopersoorten, eenden en ganzen, maar ook moerasvogels zoals blauwborst en snor. Ook de lepelaar is
regelmatig te zien. De route is vernoemd naar de Grote Zilverreiger, een tamelijk recente broedvogel in Nederland die
na 1990 snel in aantal is toegenomen. De soort komt van oorsprong uit het oostelijke, mediterrane gebied. Tijdens
deze wandeling kun je hem tegenkomen in de weilanden en wadend in het ondiepe water van de Hooge Boezem
achter Haastrecht.

Startpunt: TOP Haastrecht - Concordiaplein 1- Haastrecht
Lengte: 12 km
Duur: 3 uur
Onverhard: 40 %

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 > Natuur Struin Route - Grote Zilverreiger 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.

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


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/
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Startpunt TOP Haastrecht ⟶  Voormalig ooievaarsdorp ⟶  29 ⟶

Historische tiendwegen, boezems en houtkade ⟶  39 ⟶  28 ⟶  30 ⟶  27 ⟶  20 ⟶  26 ⟶

85 ⟶  Kaasboerderij van Eijk ⟶  Veenriviertje ⟶  23 ⟶  86 ⟶

Boezemmolen No. 6 Haastrecht - Wetland en vogelparadijs ⟶

Museum Paulina Bisdom van Vliet - De Overtuin ⟶  89 ⟶  Eindpunt TOP Haastrecht ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/zilverreiger-route/
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Grote Zilverreiger Route - 12 km- wandelen
2 uur - 40 % onverhard

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

Start- en eindpunt: TOP Haastrecht, Concordiaplein 2, 2851 EA Haastrecht. (bushalte Haastrecht centrum lijn 106/107)

1. Loop langs de provinciale weg naar de rotonde.
2. Steek de weg (Bredeweg) over en volg het fietspad langs de provinciale weg richting Oudewater.
3. Bij de brug over de Vlist RD.
4. Ca. 50 m na hm paal 4,5, bij bord De Belt/Begraafplaats 1e weg RA, asfaltweggetje naar beneden.
5. Aan eind volkstuincomplex bij verkeersbord verboden voor alle verkeer en ZHL bord Hooge Boezem RA graspad

inlopen, hek door langs de schuur Het Doove Gat.
V Voormalig ooievaarsdorp.

6. Na een klaphekje LA en op T-splitsing RAasfaltweg.
7. Bij W29 LA Floris V pad RI W39 Oudewater. Je loopt hier over een tiendweg. V Historische tiendwegen, boezems

en houtkade.
8. Ca. 100 m. na een verhoging van de weg bij W39 RA een betonbrug over, naar een graskade (Bord SBB

Benschopper Boezem + Molenvlietroute).
9. Na een bocht naar rechts LA een hek over bij W28 naar halfverhard Fietspad; daarop LA RI W30.

10. Waar het Fietspad linksaf buigt bij W30 RD hek over naar graskade RI W27.
11. Na een hek en voor een wandelbank bij W27 RA brug over RI W20, na de brug bij W20 RA RI W26 en kort daarna

LA plankenbrug over naar weiland.
12. Weiland geheel RD lopen, zijpaden negeren.
13. Na een brugje RA door weiland naar een klein bruggetje, deze overgaan, daarna LA en RD lopen naar een

klaphekje en trapje de dijk op W26, op de dijk RA RI W85. S Kaasboerderij van Eijk, Oost Visterdijk 4, Vlist.V
Veenriviertje.

14. Bij de Vrouwenbrug over de Vlist RD de weg blijven volgen RI W23
15. Bij de polsstokvereniging W23 RD weg langs de Vlist blijven volgen RI W 86
16. Bij W86 RD RI W89, fietspad blijven volgen langs de molen. S Boezemmolen no. 6 - V  Wetland en vogelparadijs.
17. Na brug over de Vlist RA, fietspad volgen naar woonwijk/bebouwing; daar de weg RD blijven volgen, alle zijwegen

negeren tot aan de T-splitsing Julianalaan, daar LA
18. De weg oversteken RD Jan van Arkelstraat, 2 zijwegen naar R negeren, 1e zijweg LA Koekoekstraat; zijweg LA

(Nachtegaalstraat) negeren, daarna op T-splitsing LA Korte Tiendweg
19. Na een grasveld aan de rechterzijde RA brugje over naar Overtuin Bisdom van Vliet, door draaihekje en direct

RA, kort daarna met een bocht naar links.V De Overtuin, waar u nu doorheen loopt, hoort bij: S Museum Paulina
Bisdom van Vliet, Hoogstraat 166.

20. Pad geheel tot einde uitlopen, zijwegen negeren, aan einde bij de Y-splitsing RA langs het verzorgingshuis.
21. Bij de weg RA en 1e zijweg LA Bisdom van Vlietstraat, deze uitlopen tot op Concordiaplein (Pplaats) of 1e wegje

LA naar provinciale weg en daarna RA langs provinciale weg naar bushalte.
Eindpunt bereikt.

Overige struinpunten in Haastrecht:
S Arjan van der Eijk, de Echte Bakker, Grote Haven 48 voor een break met koffie/thee/taart.

Natuurstruinroutes zijn ontworpen door Bureau Mens& Groen en Streekadvies ’t Laage Land met medewerking van
Vereniging Te Voet en  JvdS coaching training & advies. Mogelijk gemaakt door financiering van: Gemeente
Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, De Groenalliantie en Zuid-Hollands Landschap. Naast deze route zijn er nog
andere Natuurstruinroutes, herkenbaar aan de vogelnaam.

Routeteam Struinen en Vorsen, 12 november 2018

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/zilverreiger-route/
https://www.syntusutrecht.nl/nl-nl/reisinformatie/dienstregeling
https://www.struinenenvorsen.nl/deelnemers/arjan-van-der-eijk-de-echte-bakker/
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