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NATUUR STRUIN WANDELROUTE #4 DOOR DE NATUUR TUSSEN ROTTERDAM, GOUDA EN UTRECHT

Grote zilverreiger route4 12 km

Klauteren over een hekje, struinen dwars door weilanden, liggen in het gras om een 
vogel te spotten, modder aan je schoenen. Natuur Struin Routes brengen je op de 
mooiste plekjes van de Krimpenerwaard. Speciaal voor liefhebbers die van wandelen 
over onverharde en soms ruige paden houden. 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.

Praktische Informatie
Start-/eindpunt: TOP Haastrecht 
(P op Concordiaplein Haastrecht)
OV: bushalte Haastrecht centrum lijn 
106/107

Horeca: In dorpskern Haastrecht nabij 
startpunt diverse gelegenheden; 
in Vlist: De Vlisterstee (1 km vanaf de route 
na 7 km, vanaf W26 > W84), 
Café de Vlist (1,5 km vanaf de route na 7 km, 
vanaf W26 > W84 > W25

Attracties: Kaasboerderij Van Eijk in Vlist; 
Boezemmolen no. 6 in Haastrecht.
In dorpskern Haastrecht: Gemaal de Hooge 
Boezem, Museum Paulina Bisdom van Vliet
 
Aansluiting met andere wandelroutes: 
Molenvlietroute en Smokkelroute 
Koeneschans

De grote zilverreigerroute: 
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.

Routebeschrijving >>

Highlights
- 12 km – wandelen
- +_ 3 uur - 40% onverhard
----------------------------------------
- Voormalig ooievaarsdorp
- Historische tiendwegen, boezems 
 en houtkade
- Veenriviertje de Vlist
- Wetland en vogelparadijs de Hooge  

Boezem achter Haastrecht
- Historische Overtuin Bisdom  

van Vliet
- Het prachtig slingerende 
 veenriviertje de Vlist

VLIST

HAASTRECHT

 Blauwborstroute (13 km)

Buizerdroute (15 km)

Kievitroute (46 km)

Grote zilverreigerroute (12 km)

Zwarte sternroute (7 km)
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  In het broedseizoen van 1 maart tot 1 juli 
kunnen routes afwijken. Bekijk hiervoor de 
kaart online. Gedetailleerde omschrijvingen 
van de routes zijn te vinden op de websites:

•  struinenenvorsen.nl
•  route.nl
•  zuidhollandslandschap.nl
•  heerlijkbuiten.nl 
•  ontdekdekrimpenerwaard.nl

https://www.toproutenetwerk.nl/alle-tops/haastrecht.html
https://www.syntusutrecht.nl/nl-nl/dienstregeling
https://www.vlisterstee.nl/home.html
https://www.vlisterstee.nl/home.html
https://www.kaasboerderijvaneijk.nl
http://www.boezemmolen.nl
http://www.gemaalhaastrecht.nl
http://www.gemaalhaastrecht.nl
https://bisdomvanvliet.nl
https://www.toproutenetwerk.nl/alle-tops/haastrecht/molenvlietroute.html
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/smokkelroute-koeneschans/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/smokkelroute-koeneschans/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/?categorie=wandelen&page=3
https://www.route.nl
https://www.zuidhollandslandschap.nl/de-natuur-in/ik-wil=wandelen
http://www.heerlijkbuiten.nl
http://www.ontdekdekrimpenerwaard.nl/?/


Routebeschrijving
W = Wandelknooppunt van het   
wandelroutenetwerk Krimpenerwaard
>  =  ga naar
LA  =  linksaf  RA = rechtsaf 
RD  =  rechtdoor  RI = richting

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 (ook rode pijl op gele 
achtergrond van wandelroutenetwerk) 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 

Je komt hier langs het voormalige buitenstation Het 
Doove Gat van ooievaarsdorp “Het Liesvelt”, dat op 
9 oktober 1982 in gebruik werd genomen. In 2017 
werd het gesloten en overgedragen aan het Zuid 
Hollands Landschap. Op dit station zijn meer dan 
200 jonge ooievaars uitgevlogen.

6. Na een klaphekje LA en op T-splitsing RA 
asfaltweg

7. W29 > W39 (LA Tiendweg RI Oudewater)

Je loopt hier over een tiendweg. Tiendwegen 
bevinden zich voornamelijk in de veenontginningen 
in het westen van Nederland en liggen bijna 
allemaal op korte afstand van een veenstroompje 
of rivier en lopen daar evenwijdig aan. Er wordt 
verondersteld dat tiendwegen een functie in 
de waterbeheersing hebben gehad. Ze zijn 
waarschijnlijk aangelegd gedurende de tijd van 
de ontginningen of betrekkelijk kort daarna, d.w.z. 
tussen 1100 en 1500.
In de weilanden naast de tiendweg broeden tussen 
maart en juni weidevogels zoals de kievit, grutto, 
scholekster en de tureluur. 
Links op het hoge punt is een uitstulping te zien: 
de locatie van een voormalige watermolen. Hier ligt 
de Benschopper boezem die belangrijk is geweest 
voor de afwatering van de Lopikerwaard. Thans 
vormt het een natuurreservaat. In het voorjaar is 
het weiland bontgekleurd door o.a. de scherpe 
boterbloem en echte koekoeksbloem. In de 
slootkant naast de graskade bloeit in maart-april de 
dotterbloem rijkelijk.

8. W39 > W28 (RA graskade) 
> W30 (LA fietspad) > W27 (RA graskade)

Links van de graskade ligt een houtkade, een 
met hakhout begroeide veenkade, die de grens 
vormt tussen Zuid-Holland en Utrecht. De kade is 
de begrenzing van de ontginningsgebieden c.q. 
polders aan weerszijden. De begroeiing bestaat 
voornamelijk uit schietwilg, gewone es en in dit 
geval voornamelijk zwarte els.

9. W27 > W20 (brug naar weiland) > W26 
(weiland) > W85 (RA langs riviertje Vlist)

Je loopt nu langs de idyllische kronkelende Vlist, 
een natuurlijk veenriviertje, dat stroomt van 
Schoonhoven naar Haastrecht, alwaar het uitmondt 
op de Hollandse IJssel. Het werd vroeger gebruikt 
als boezem (wateropslag) voor de polders rondom 
het riviertje. Er stonden dan ook veel molens 
langs de oevers van de rivier, waarvan nu nog 
slechts enkele resten. Ook werd de Vlist gebruikt 
voor transport van goederen, met name van 
Schoonhoven naar Utrecht. 
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Natuur Struin Routes zijn ontworpen door Bureau Mens & Groen en Streekadvies ’t Laage Land met medewerking van Vereniging 
Te Voet, JvdS coaching training & advies en routeteam Struinen en Vorsen. Mogelijk gemaakt door financiering van:  
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Krimpenerwaard, De Groenalliantie en Zuid-Hollands Landschap. Naast deze route zijn er  
nog andere Natuur Struin Routes, herkenbaar aan de vogelnaam. Een overzicht van alle routes vind je in de routefolder o.a.  
te downloaden van www.struinenenvorsen.nl, route.nl, uitindewaard.nl, heerlijkbuiten.nl en zuidhollandslandschap.nl.

illustraties: Pepijn Hof,  grafisch ontwerp: AzimDezign & Communication

Routebeschrijving
10. W85 > W23 > W86 > W89  
(fietspad volgen, Vlist oversteken RA)

Je komt langs de Hooge Boezem achter 
Haastrecht, een voormalige boezem (tijdelijk 
wateropslaggebied) die nu een wetlandreservaat 
vormt. Het is een waar vogelparadijs. Hier verblijven 
diverse steltlopersoorten, naast de bekende 
weidevogels o.a. ook doortrekkers als de bonte 
strandloper, zwarte ruiter, zilverplevier en witgatje. 
Eendensoorten die je hier kunt aantreffen zijn 
o.a. de pijlstaart, zomer- & wintertaling, slobeend, 
tafeleend, kuifeend en bergeend. Ganzen zijn 
eveneens goed vertegenwoordigd. Diverse 
meeuwensoorten, waaronder ook zeldzame als de 
Pontische meeuw en zwartkopmeeuw, worden hier 
ook waargenomen. In het voorjaar foerageren hier 
ook dikwijls lepelaars en zwarte sterns. Het visdiefje 
broedt op de kleine eilandjes.

11. 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

12. De weg overteken RD Jan van 
Arkelstraat, 2 zijwegen naar R negeren, 
1e zijweg LA Koekoekstraat; zijweg LA 
(Nachtegaalstraat) negeren, daarna op 
T-splitsing LA Korte Tiendweg.

13. 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.

De Overtuin kent een rijke stinzenflora met o.a. 
Blauwe druifjes, Bosanemoon, Gewone vogelmelk, 
Italiaanse aronskelk, Kraailook, Lelietje-van-
dalen, Sneeuwklokje en Vingerhelmbloem. Deze 
soorten bloeien tussen februari en einde april. In 
het bos broeden diverse zangvogels zoals merel, 
roodborstje en winterkoninkje. Vele vrijwilligers 
werken aan het herstel van dit eeuwenoude 
parkbos.

14. Geheel tot einde uitlopen, zijwegen 
negeren, aan einde bij de Y-splitsing RA langs 
het verzorgingshuis.

15. Bij de weg RA en 1e zijweg LA 
Bisdom van Vlietstraat, deze uitlopen tot op 
Concordiaplein (P-plaats) of 1e wegje LA 
naar provinciale weg en daarna RA langs 
provinciale weg naar bushalte.
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https://www.struinenenvorsen.nl/routes/?categorie=wandelen&page=3
http://www.route.nl
http://www.uitindewaard.nl
http://www.heerlijkbuiten.nl
http://www.zuidhollandslandschap.nl

