
 Wandeling vanuit Haastrecht door Krimpener-en Lopikerwaard weer naar Haastrecht. 15 km 

 

De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard hebben een wandelnetwerk van prachtige routes door weilanden en 

natuurgebieden.   De grens tussen de beide waarden is het bekende veenriviertje de Vlist. De wandeling is in te 

korten en eventueel uit te breiden naar andere fraaie wandelpaden of routes. 

 

De start van de wandeling is vanuit het Concordiaplein in Haastrecht ,vlak bij de TOP van Haastrecht. 

Haastrecht is te bereiken vanuit Gouda en Utrecht met bus 107. In Haastrecht kan men parkeren op het terrein 

voor cultureel centrum Concordia, Concordiaplein 1 in Haastrecht.   Vanaf de halte Vrouwenbrug op de 

Westvlisterdijk in Vlist kan men terug naar Haastrecht met lijn 106 Gouda –IJsselstein  van Connexxion.  

 

Wandeling  

Vanaf het Concordiaplein ,knooppunt 89, loop je naar het fietspad langs de Provinciale weg richting Gouda. 

Tegenover het museum Bisdom van Vliet ga je door het hek het park in. Dit park loopt je door tot je bij een 

draaihek komt. Daar ga je rechtsaf , de Korte Haastrechtse Tiendweg,  op tot aan een bordje( geel met rode pijl) 

waar je linksaf door het weiland naar knooppunt 78 gaat. Daar het hek over linksaf en weer rechtsaf naar punt 

77, vlak bij de Bilwijkerweg. Daar het pad naast de asfaltweg volgen tot je aan de overkant van de weg het hek 

ziet waar je het natuurgebied Bilwijk in kan gaan. Dit ingaan en het pad rechtdoor blijven volgen tot je opnieuw 

bij een hek komt. Hier omheen en dan de Bergvlietkade naar punt 79 en 11 gaan volgen. Een prachtige ongerepte 

kade die wel modderig en glad kan zijn. Bij knooppunt 79 ga je linksaf, het Kraamvrouwenpad, naar punt 85 

volgen. Daar kom je op de Westvlisterdijk waar je r.a. gaat. Kort daarna kom je bij de Vrouwenbrug waar je l.a. 

over heen gaat. Direct na de brug r.a. de Oostvlisterdijk gaan volgen tot punt 26. Daar zie je het begin van een 

boerenlandpad aan je linkerhand ( tussen huisnummer 12 en 14). Via trapje het weiland in en het pad (1500 m.) 

volgen tot aan het bruggetje over de Lange Vliet, knooppunt 20. Bruggetje over, r.a. en meteen weer l.a. grote 

brug over en gelijk weer links af, knooppunt 27. Hek over en Schenkelkade vervolgen naar knooppunt 30 .                                     

Dit boerenlandpad is vorig jaar geopend en tot stand gekomen door wandelvereniging TeVoet in samenwerking 

met Stichting Het Groene Hart en de gemeente Vlist. 

Na iets minder dan een km kom je bij knooppunt 30 op een fietspad, waar je linksaf gaat en ongeveer 200 m 

volgt tot knooppunt 28. Je gaat dan r.a. een hek over (bordje met Hollandse Waterliniepad)  en direct daarna 

weer r.a. een graskade op naar knooppunt 39. Deze kade buigt na 40 m scherp naar links.  De kade komt na 1,5 

km uit op de Tiendweg tussen Haastrecht en Oudewater, knooppunt 39. L.a. richting Haastrecht naar knooppunt 

29. Tiendweg uitlopen tot aan T-splitsing.  Bij knooppunt 29 even naar rechts en meteen weer links. Hek over. Je 

bent nu in de Boezem achter Haastrecht.  Hier is een natuurgebied aangelegd waar je bijzondere vogels kunt 

spotten. Pad volgen tot aan het fietspad. R.a. fietspad op, brug over en weer r.a. tegelpad volgen. Je komt uit op 

de Beatrixlaan in de wijk Hofkamp. Rechtdoor blijven lopen. Aan het eind l.a. en meteen weer r.a., trottoir naast 

de Brede Weg volgen richting centrum Haastrecht. Vlak voor de rotonde linksaf richting bushalte of 

parkeerterrein van Concordia. Deze wandeling is ongeveer 15 km lang. 

 

Inkorten van de wandeling. 

Bij de Vrouwenbrug , knooppunt 85 kan over de Oostvlisterdijk  naar punt 23 richting Haastrecht wandelen. Een 

prachtige route langs de kronkelende Vlist. Wel oppassen voor fietsers. Daarna naar punt 86 dan naar punt 29 

langs het natuurgebied De Boezem . Bij punt 29 de vorige wandeling gaan volgen. Deze wandeling is circa 10,5 

km. Vanaf de halte Vrouwenbrug op de Westvlisterdijk in Vlist kan men  ook terug naar Haastrecht met lijn 106 

Gouda –IJsselstein  van Connexxion 

 

Horeca. 

In Vlist is een café restaurant De Vlisterstee. Vanaf knooppunt 26 loop je door naar knooppunt 84 in Vlist. Daar 

aan de overkant van de Vlist zie je het restaurant al liggen. In Vlist het bruggetje over en je bent bij de ingang. 

 

Haastrecht, een oud dorp met stadsrechten 

Haastrecht is in de 12e eeuw ontstaan bij de uitmonding van de Vlist in de Hollandse IJssel. De Vlist is een 

veenriviertje dat de Lek en Hollandse IJssel met elkaar verbindt. In 1433 kreeg Haastrecht stadsrechten maar is 

in tegenstelling tot de stad Gouda nauwelijks uitgegroeid. Bekend in Haastrecht zijn het fraaie stadhuis, het 

museum Bisdom van Vliet ( geopend van 15 april t/m 14 oktober) en het poldergemaal De Hooge Boezem. ( 

geopend van 1 april tot 1oktober) 

 

Veel plezier , Peter Both, 5 september 2017 

TeVoet; www.tevoet.nl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


