
Fietsen langs boerderijen 
in de Krimpenerwaard

1   Waterzolder
De lintbebouwing langs de weg is 
snel verklaard: vanaf deze weg is het 
moerasbos van de Krimpenerwaard 
ontgonnen. Daarna bouwden de boeren 
hun boerderijen op de kop van de nieuwe 
percelen. Sommige gebouwen, zoals de 
schuur achter Benedenberg 81, hebben 
nog een waterzolder waar het vee bij een 
overstroming in veiligheid werd gebracht. 
 
2   Weidevogels

Door de natte gronden was in het midden 
van de waard alleen veeteelt mogelijk. Nu 
zijn de weidegronden aan weerszijden van 
de N207 - Kadijk-West en Kadijk-Oost - in 
beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. 
Door slim om te gaan met maaien, 
bemesten en begrazen krijgen weidevogels 
hier alle kansen. 
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3   Hoeve Bouwlust 

Hoeve Bouwlust aan Bovenberg 54-56 
werd rond 1640 gebouwd. De keuken 
met fraaie topgevel achter het voorhuis 
is van 1671. Verder ziet u stallen, een 
chauffeurswoning en een koetshuis.
 
4   Tochtportaal 

Bij oudere boerderijen kwam de voordeur 
rechtstreeks in de middenkamer uit, 
waardoor het flink kon tochten. Bij 
Bovenberg 104 een creatieve oplossing: een 
tochtportaal aan de buitenkant. 
 
5   Boerenkaas

Langs het riviertje de Vlist staan enkele 
L-vormige boerderijen, zoals bij Oost 
Vlisterdijk 5. De kelder onder de uitbouw 
met opkamer (te herkennen aan het 
hooggelegen raam) werd gebruikt voor de 

opslag van kaas. Aan de waterkant ziet u 
regelmatig een boenhok waar melkbussen 
en het vaatwerk voor de kaasmakerij 
werden gespoeld. 
 
6   Molen

De molen maakte ooit deel uit van de 
oudste tweetrapsbemaling in Nederland. 
Hij is nu, net als het achterliggende 
poldergebied, eigendom van het Zuid-
Hollands Landschap en geopend als de 
blauwe wimpel wappert (doorgaans op 
zaterdag). 

7   Bilwijk
Net na de bocht start er links van de weg 
een wandelroute door natuurgebied 
Bilwijk. In dit deel ontwikkelt zich 
moerasnatuur, de natte graslanden aan 
de andere kant van de weg zijn ideaal voor 
grutto en tureluur. 
 
8   Benedenkerkseweg

In dit deel van de Krimpenerwaard zijn 
rond 1900 veel boerderijen gebouwd. 
Sommige daarvan zijn rijk versierd, zoals 
bij Benedenkerkseweg 76. Ze vormen 
een scherp contrast met de kleine 
daglonerswoningen aan dezelfde weg. 
 
9   Initialen

Bij de boerderij op Oosteinde 12 staat het 
bouwjaar op de deurpost geschilderd: 1667. 
Daarbinnen staan de initialen van degenen 
die de boerderij hebben gebouwd: Claes 
Claesse Bijman en zijn vrouw Trijntje Jans.
       

De Krimpenerwaard staat vol met juweeltjes van 
boerderijen. Stap op de fiets en ontdek het verschil 
tussen herenboerderijen, T-vormige en L-vormige 
boerderijen. Verder doorkruist u grasgroene weides en 
volgt u het riviertje de Vlist. We zetten de hoogtepunten 
van punt 1 tot en met 9 op een rij. Veel fietsplezier! 

Deze mooie fietsroute voert u onder andere langs de Molen achter Haastrecht (nr. 6 op de routekaart)



Wilt u tijdens uw fietstocht even lekker bijkomen? 
Wij bieden speciaal voor de beschermers van het Zuid-Hollands 
Landschap 10% korting in het restaurant van Fletcher Hotel-Restaurant 
De Witte Brug op vertoon van uw pas. Wij verwelkomen u graag!

10% korting in ons restaurant

10%
KORTING

Meer informatie? Bel 0180 - 663 344 of mail naar info@hoteldewittebrug.nl
Kerkweg 138 | 2941 BP | Lekkerkerk | www.hoteldewittebrug.nl

Op Weg
 Startplaats
 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug, Kerkweg 138, 2941 BP 

Lekkerkerk, (0180) 66 33 44, www.hoteldewittebrug.nl 
Lengte
 38 km
Bereikbaarheid
 N210, afslag Lekkerkerk. Of parkeren bij het Loetbos, Loet 6,  

2941 LB Lekkerkerk (starten bij knooppunt 68). 
Fietsverhuur
 OV-fiets station Gouda. Naar de route via knooppunten  

42-41-40-9-12-27.

Horeca
HR De Witte Brug,
 Kerkweg 138, 2941 BP Lekkerkerk (0180) 66 33 44
Café de Vlist, 
 Franse Kade 8, 2855 AT Vlist (0182) 38 02 56
Café-Restaurant De Loet, 
 Kerkweg 279, 2941 LA Lekkerkerk (0180) 66 15 59
	

TWEEDE	KOPJE	GRATIS!	Beschermers ontvangen 
op vertoon van de Beschermerspas bij CR De Loet het tweede 

kopje koffie/thee gratis (max. twee personen per pasje).
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ROuTe
Vanaf de startplaats, 
HR De Witte Brug 
rechtsaf richting 
fietsknooppunt 67. 
Dan knooppunten 
68, 25, etc. 

www.zhl.nl


