
Hier beleef je de leukste dingen!

Ruim 92 kilometer wandelplezier dwars door weilanden, 
over stille paadjes, langs boerderijen, knotwilgen en het 
water. Trek stevige wandelschoenen aan en ga op stap! 

WANDELENWANDELEN

Op stap!

In samenwerking met www.InSchoonhoven.nl

In de Krimpenerwaard is een initiatief van ondernemers, 
ambassadeurs en de gemeente Krimpenerwaard. Met als doel: 

iedereen laten genieten van al het moois dat dit gebied te bieden heeft.

www.indeKrimpenerwaard.nl
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Overal wandelpaden: 
door polders, weilanden en dorpskernen
In de Krimpenerwaard ligt een uitgebreid netwerk van wandelpaden 
op je te wachten. Plan gemakkelijk een leuke wandeling die bij je past. 
Elk startpunt is goed bereikbaar. Voor de wandelliefhebbers zijn vijf 
bijzondere routes uitgezet met verschillende lengtes. De routes zijn 
vernoemd naar vogels die in dit gebied voorkomen. Veel paden in 
de Krimpenerwaard zijn onverhard. Zorg daarom voor stevige en 
waterdichte wandelschoenen. Onderweg valt genoeg te genieten. Ook 
voor een smakelijke pauze of welverdiende overnachting.

Maar nu eerst op pad. Veel wandelplezier in de Krimpenerwaard!
 

Ontdek meer

Ommetjes in de buurt 
Voor alle elf kernen maakten de 
historische verenigingen verrassende 
ommetjes. Korte wandelroutes die de 
bewoners van Krimpenerwaard zelf 
ook regelmatig gebruiken. Maak ook 
een leuk ommetje nu je hier toch bent!
www.indekrimpenerwaard.nl/ommetjes

Wandelen maakt hongerig
Strijk neer bij een van de vele plekken in de 
Krimpenerwaard waar je heerlijk kunt eten 
en drinken. Of laat je verrassen door 
de ambachtelijke streekproducten uit 
de Krimpenerwaard. Combineer je 
wandeling met een bezoek aan een 
van de boerderijwinkels voor echte 
boerenkaas en romig ijs. Of misschien 
wel voor verse honing of speciaal bier.
www.indekrimpenerwaard.nl/kom-proeven

Blijf eens slapen
De Krimpenerwaard is een mooie plek 
om een lange wandeltocht te maken. 
Dwars door de polders en over de 
dijken langs de rivieren. Blijf wat langer 
en boek een B&B of vakantiewoning, 
zet je camper op een camperplaats of ga 
voor de luxe van een hotel.
www.indekrimpenerwaard.nl/overnachten
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Legenda

* Ontbreekt er een knooppuntroute bordje? 
Of is iets anders opgevallen tijdens het 
wandelen? Dat vernemen wij graag van je! 
Geef het door via: 
info@krimpenerwaardpartners.nl

De grote zilverreigerroute voert over 
historische wegen, dwars door 
weilanden, langs een kronkelend 
veenriviertje en sluit af met een 
eeuwenoud parkbos. De Hooge 
Boezem achter Haastrecht is het 
hele jaar een waar vogelparadijs met 
steltlopers, eenden en ganzen en ook 
moerasvogels. Tijdens deze wandeling 
kom je de grote zilverreiger tegen in de 
weilanden en wadend in het ondiepe water. 

Afstand: 12 kilometer
Wandeltijd: ± 3 uur
Ondergrond: 60% onverhard
Start-/eindpunt: TOP Haastrecht,  

parkeren op Concordiaplein 
in Haastrecht

Routedetails: www.indekrimpenerwaard.nl/zilverreigerroute
Knooppunten*: » 89 — 29 — 39 — 28 — 30 — 27 — 20 — 26 
   — 85 — 23 — 86 — 90 — 58 — 57 » 89

Highlights:
• Voormalig ooievaarsdorp
• Historische tiendwegen, boezems en houtkade
• Wetland en vogelparadijs de Hooge Boezem achter Haastrecht
• Historische Overtuin Bisdom van Vliet
• Het prachtig slingerende  

veenriviertje de Vlist

Wandel dwars door het hart van de 
Krimpenerwaard langs eeuwenoude én 
nieuwe landschapselementen. Je kijkt 
je ogen uit. Bontgekleurde weilanden 
in het voorjaar, hout- en graskaden, 
eendenkooien, moerasnatuur, maar ook 
natuurontwikkeling. Bij weilanden met 
brede sloten zie je in het voorjaar ook de zwarte 
stern. Een zwarte meeuwachtige moerasvogel die zijn nest bouwt op 
waterplanten en duikvluchten maakt om indringers te verjagen. 

Afstand: 7,5 kilometer
Wandeltijd: ± 2 uur
Ondergrond: 70% onverhard
Start-/eindpunt: Parkeerplaats  

kruising  
Wellepoort/Schaapjeszijde,  
Berkenwoude

Routedetails: www.indekrimpenerwaard.nl/zwartesternroute
Knooppunten*: » 45 — 44 — 42 — 41 » 45 

Highlights:
• Kunstwerk zwarte stern
• Berkenwoudse Boezem
• Eendenkooi Kooilust

Op www.indeKrimpenerwaard.nl/wandelen
staan nog veel meer tips, informatie en activiteiten! 

Of scan deze code 

met de camera op 

je telefoon!

Ruim 

92 kilometer 

wandelplezier!

Waar wandel jij 

heen vandaag?

Vijf verschillende NatuurstruinroutesDwars door de natuur
Vaak onverhard, soms door de modder of tussen 
de dieren. Draag altijd stevige waterdichte 
schoenen en respecteer je omgeving. 

Lekker wandelen met je viervoeter?
Dat kan op de meeste plekken. Let op de bordjes 
en houd je hond aangelijnd. Poep ruim je op!

Teken
Controleer jezelf na een wandeling goed op teken.

Hou de Krimpenerwaard schoon
Zwerfvuil is slecht voor de natuur en kan dodelijk 
zijn voor dieren. Laat daarom niks rondslingeren.

Omleiding: broedseizoen! 
Van 1 maart tot 1 juli kunnen routes afwijken 
vanwege het broedseizoen.

Ga eens geocachen in de Krimpenerwaard
Al wandelend schatzoeken met GPS. 
Geocachen is altijd uitdagend en leuk voor 
jong & oud. Meer weten? Scan de code! Zie de andere 

zijde voor drie 

andere routes

Volg jij ons al op social? 

We houden je dan op de hoogte van 

leuke acties en interessante weetjes 

in de Krimpenerwaard!

FACEBOOK-SQUARE instagram

‘Even ten zuiden van 

de parkeerplaats 

staat een kunstwerk 

van de zwarte stern’

     De Zwarte Sternroute - 7,5 km      De Grote Zilverreigerroute - 12 km 
1 2

DETAILS
PDF/GPX

DETAILS
PDF/GPX

Zwarte sternroute (7,5 km)

Grote Zilverreigerroute (12 km)

Blauwborstroute (13,5 km)

Buizerdroute (14 km)

Kievitroute (45 km)

Legenda

Wandelknooppunt *

Café / restaurant

Toeris�sche informa�e

Toeris�sch Overstappunt

36

TIP!

* Let op, je wandelt niet precies van knooppunt naar knooppunt. 

Vind de gedetailleerde routebeschrijvingen online of scan de codes. 



De buizerd houdt van het open land en broedt in hoge bomen. Niet 
voor niets gaat de buizerdroute deels door bos, over eeuwenoude 
kaden en door weilanden. Dwars door het Loetbos stroomt een 

veenriviertje en hoor je zangvogels. Misschien 
hoor je ook de grote bonte specht aan het 

werk. Bij eendenkooi Bakkerswaal zie 
je wat de kracht van de natuur is. Een 
oude dijkdoorbraak zorgde voor een 
grote diepe waterplas. Daar dobberen 
nu allerlei eendensoorten. Onderweg 

zie je de buizerd misschien hoog in de 
lucht rondcirkelen. Of hij zit ergens op 

een paaltje langs een weiland. 

Afstand: 14 kilometer
Wandeltijd: ± 4 uur
Ondergrond: 40% onverhard
Start-/eindpunt: Parkeerplaats Kerkweg 

TOP Loetbos
Routedetails: www.indekrimpenerwaard.nl/buizerdroute
Knooppunten*: » 70 — 35 — 15— 29 — 28 — 27 
   — 18 — 17 — 16 — 15 — 35 » 70

Highlights:
• Struinen over ruige kaden en dwars  

door weilanden
• Recreatiegebied Krimpenerhout
• Zicht op de rivier en de molens van Kinderdijk
• Eendenkooi Bakkerswaal

Loop in twee dagen als een kievit 
dwars door de Krimpenerwaard. 
Ontdek de veelzijdigheid van het 
veenweidegebied. Stap in een oerhollands 
plaatje met koeien die grazen in de weilanden. Overal smalle 
slootjes en brede vaarten met knotwilgen, houtkaden en hier en 
daar een hakhoutbosje. Te voet ervaar je de rijke poldernatuur tot in 
elk detail. Van weidevogel tot moerasplant.

Afstand: 45 kilometer
Wandeltijd: ± 11,5 uur
Ondergrond: 50% onverhard
Start-/eindpunt: TOP Haastrecht, parkeren op Concordiaplein
   TOP Loetbos, parkeerplaats Kerkweg Lekkerkerk
   TOP Schoonhoven, Stationsplein
Overnachten: In de Krimpenerwaard zijn diverse Bed & Breakfasts 

en enkele hotels. Kijk voor meer informatie op: 
www.indekrimpenerwaard.nl/overnachten

Routedetails: www.indekrimpenerwaard.nl/kievitroute
Knooppunten*: Vanaf startpunt TOP Haastrecht » 89 — 57 — 58  

— 78 — 76 — 66 — 18 — 17 — 63 — 47 — 46 — 41  
— 39 — 38 — 70 — 36 — 37 — 55 — 54 — 19 — 14 

 — 15 — 16 — 83 — 25 — 24 — 20 — 27 — 30 — 28 
 — 23 — 86 — 29 » 89

Highlights:
• Wandelen over eeuwenoude hout- en graskades
• Rust en ruimte in een weids polderlandschap
• Door diverse natuurgebieden met een  

rijk vogelleven
• Zilverstad Schoonhoven
• Historisch Haastrecht
• Het prachtig slingerende veenriviertje de Vlist

Trek vanuit de stad naar de ruige 
riviernatuur! Dit is een route 
met grote contrasten: van 
geïndustrialiseerd landschap wandel 
je naar de rust, stilte en fraaie natuur. 
Terwijl je over twee eilanden struint, 
volg je het zilverwitte lint van de 
Nieuwe Maas. In de verte zie je Rotterdam 
liggen. En langs de oevers gedijt de bijzondere 
riviernatuur. Tussen het riet hoor je de blauwborst uitbundig 
zingen. Met wat geluk zie je zelfs een ijsvogel!

Afstand: 13,5 kilometer
Wandeltijd: ± 3,5 uur
Ondergrond: 50% onverhard
Start-/eindpunt: Halte Waterbus  

Stormpolder (lijn 20) 
Krimpen aan den IJssel, 

   parkeren nabij de halte op het plein
Routedetails: www.indekrimpenerwaard.nl/blauwborstroute
Knooppunten*: » 22 — 23 — 39 — 50 — 52 — 51 — 53 — 54 
 — 55 — 53 — 51 — 50 — 39 — 38 — 37 — 23 » 22

Highlights:
• Stormvloedpolderbos, waar eb en vloed  

nog duidelijk zichtbaar aanwezig is
• De Waal, een oude dijkdoorbraak 
• Eiland De Zaag met riviernatuur

     De Blauwborstroute - 13,5 km  

     De Buizerdroute - 14 km 

     De Kievitroute  - 45 km 

3

4

5

‘Beklim de 

veertien meter 

hoge Beverbrug 

op natuureiland 

De Zaag’

DETAILS
PDF/GPX

DETAILS
PDF/GPX

DETAILS
PDF/GPX

Al deze routes zijn ontworpen door Maurice Kruk - Bureau Mens en Groen. 

* Let op, je wandelt niet precies van knooppunt naar knooppunt. 

Vind de gedetailleerde routebeschrijvingen online of scan de codes. 


