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Polsbroek, in het hart van de Lopikerwaard
Polsbroek en het buurtschap Polsbroekerdam liggen in het 

Groene Hart in de Lopikerwaard aan de rand van de provincie 

Utrecht. Bekend uit de romans van Herman de Man en, ’s werelds 

eerste, transgene stier Herman.

In dit prachtig mooie gebied kunt u verschillende rondjes 

wandelen. De routes lopen langs de lintbebouwing, gaan over 

eeuwenoude houtkaden en boerenlandpaden. Picknicken kan 

onderweg op de picknickplaatsen of bij het Rustpunt.

De vier klaverbladroutes
8,6 km (2,8 km verhard – 5,8 km onverhard)

6,1 km (2,7 km verhard – 3,1 km onverhard)

7,7 km (2,8 km verhard – 4,9 km onverhard)

5,9 km (3 km verhard – 2,9 km onverhard)

De routes zijn niet geschikt voor kinderwagens en mindervaliden.

Vanaf juni 2014 onderdeel van het wandelknooppuntennetwerk.

Filmpjes
Beleef de (cultuur)historie, kom meer te weten over gebouwen, 

religie, flora & fauna door onderweg de QR-codes te scannen en 

zie en hoor de verhalen (filmpjes ± 1,5 Mb).

Wij nodigen u van harte uit om te komen genieten van dit unieke 

stukje Nederland waar rust en ruimte de ingrediënten zijn.

•
Beleef de rust en schoonheid 

van een weids stukje Lopikerwaard
•

Bekijk onderweg video’s van 
wetenswaardigheden

•
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‘Klavertje van Polsbroek’

4 wandelroutesKlavertje van Polsbroek



Restaurant 
De Kwakel

Apud Nos Domi
de Boomgaard Groene Hart

Landwinkel
De Noordzijde

KerkepadPolsbroek

Polsbroekerdam

R

Pieterspad

Zuidzijdseweg

Noordzijdseweg

D
am

w
eg

Klavertje van Polsbroek

Nieuwe Wetering Noordzijde

Benschopperm
olenvliet

Oude Weterin
g Zuidzijd

e

Oude Wetering Noordzijde

Polsbroeker V
oorw

eterin
g

Nieuwe Weterin
g Zuidzijde

Benschopse W
etering

Lansing

3.6

1.3

1.6

1.3

1.3

1.7

1.8

3.0

2.8

1.5

wandelroute verhard, afstand

wandelroute onverhard

Pieterspad, onverhard, gesloten in
het broedseizoen (1 april – 1 juni) 

rustpunt zelfbediening met koffie en toilet

wandelknooppunt

bed & breakfast

R

79

3.0

1.3

70

79

59

36

34

37

35

20
27

24

4 wandelroutes

Polsbroek
Stolwijk

Schoonhoven

Bergambacht

Ameide

Lopik

Lexmond

Vianen

Montfoort

Oudewater

Reeuwijk

Gouda

Bodegraven

Woerden
Harmelen Utrecht

Nieuwegein

Benschop

IJsselstein

Polsbroekerdam

Vlist

A12

cschouten
Rechthoek

cschouten
Toelichting
Werkzaamheden langs de Lange Vliet, wandelroute zal open blijven, alleen niet vlak langs het water lopen.

cschouten
Rechthoek

cschouten
Polylijn

cschouten
Toelichting
Werkzaamheden Grote Kerkvlietkade: wandelroute zal een klein stukje worden omgelegd via de straat het Dorp (zie blauwe lijn).


