Wandelen in de Waard

met Rinus en Anton (1)

Beijersche-Polder Middelblok-Achterbroek
Rinus Anker
Op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2012 heb ik het plan voorgelegd wandelingen uit te zetten, compleet met
wat er onderweg te zien is op vogelgebied, en Anton van Jaarsveld heeft de planten voor zijn rekening genomen. Hier is de
eerste wandeling. Let wel: de genoemde natuuruitingen zijn in april waargenomen, maar niets let u om de wandeling in een
ander jaargetijde te maken! De duur van de wandeling is – zonder de schuingedrukte uitbreidingen - ongeveer twee uur, de
afstand 10 km. Er zijn geen horecavoorzieningen onderweg. Men vindt langs de gehele route geen gelegenheid om te
schuilen: denk dus aan het weer voor u vertrekt.
De start is in het Beijersche. U kunt hier met de
buurtbus komen. Zie de dienstregeling op de site van
Arriva. U kunt ook besluiten met eigen vervoer te gaan.
We gaan van start bij het parkeerterreintje naast het
voormalig brandweerhuisje tegenover huis nr. 63 en
wel in noordelijke richting, het Beijersewegje in
(plaatselijk ‘Beijersche Weegje’ genoemd), richting
Gouderakse dijk. We passeren aan onze rechterkant het
gebouw van de Beijersche buurtvereniging Prinses
Margriet met speelplaats, aan de linkerkant is de ijsbaan
van de IJsclub ‘t Beijersche, gelegen aan de Beijersche
Vliet. Langs de oever groeit fluitenkruid, lis, oeverzegge
en moerasspirea. Na ca. 500 m komt u langs een prachtig
recreatieterrein met picknicktafels en na een facultatieve
prachtige rondwandeling aldaar weer terug op het
Beijersche Weegje. Let eens op de elektriciteitsmasten of
u daar een boom- of slechtvalk kunt spotten. Ook
torenvalken en aalscholvers benutten de masten frequent.
In de vliet zit fuut, wilde eend, meerkoet en in het
struweel fitis, tjiftjaf, vink; op het land grutto, kievit,
scholekster en wulp. Na 200 meter kunt u rechtsaf naar
het vogelscherm met een prachtig uitzicht op de
watermolen tussen Gouda en Haastrecht en de voor het
scherm gelegen draslanden en waterpoelen. Na genoten
te hebben van deze prachtige stille natuur gaat u
verder het Beijersche Weegje af en na een 600 meter
naar links de Lange Tiendweg op, richting Gouderak.

Middelblokboezem aan uw rechterhand. Dit botanisch
zeer waardevolle terrein staat onder beheer van het ZuidHollands Landschap. De boezem is beschermd en is
evenals de Veerstalblokboezem niet toegankelijk.
Bij ANWB-paddenstoel 22696/001 gaat de wandeling
linksaf over de Snippejagerskade, richting de Achterbroek.
Als u op deze hoek even rechtdoor zou lopen, dan krijgt u
na ca. 200 meter aan uw rechterkant de Stolwijkse
boezem. Hier ligt een werkelijk uniek gebied met een
rondwandeling van 2 km die vrij te betreden is (groen).
Gaat u op dezelfde hoek naar rechts dan komt u na 15
minuten in Gouderak met aansluiting op de bus van
Arriva (blauw).
Lopende weg kunt u nog even nadenken over de uitleg op
het bord over de ‘stenengooiers’, zoals de bijnaam van de
bewoners van Gouderak luidt, die met het bakken van
stenen hun brood verdienden.
Halverwege de Snippejagerskade krijgt u in de bocht een
mogelijkheid te wandelen naar de vogelplas
Middelblok (geel). Hier heeft u een prachtig uitzicht op
de landerijen richting Gouda met de bijbehorende
vogelsoorten die van de plas gebruik maken, zoals
diverse soorten eenden, reigers en buizerds. In het bos

Wilt u facultatief nog wat moois zien, loop dan ca. 400
meter rechtdoor en dan 400 m rechtsaf de Gouderakse
Tiendweg op en u heeft een magnifiek uitzicht op de
Veerstalblokboezem (groen). Een alternatief: u kunt hier
ook rechtdoor lopen, naar het oosten, richting Gouda
(blauw), of terug en na 400 meter rechtsaf het
Beijersewegje
uitlopen
staat
u
op
de
Veerstalblok/Gouderaksedijk
(geel),
met
een
busverbinding richting Gouda meestal rond 10 over het
half uur, en richting Gouderak om het half uur, dus elk
uur plus 30 minuten.
Langs de Lange Tiendweg kunnen we genieten van
blauwe reiger, grauwe gans, grutto, Canadese gans en
witte kwikstaart. In de zomer broedt onder de bruggen de
boerenzwaluw. In de berm staan o.a. fluitenkruid, groot
hoefblad en smeerwortel. Om de 500 meter zijn er
voldoende picknickplekjes. U komt langs de verlande

Witte kwikstaart

ernaar toe hoort u veel zangvogels en kikkers in de
kikkerpoeltjes. Kijk wel even op het informatiebord van
het ZHL of het pad naar de plas opengesteld is.
De wandeling gaat verder langs de Snippejagerskade, de
polder Achterbroek in. Als u bij het bruggetje bent, kijk
dan eens naar het westen, richting Ouderkerk/Krimpen:
als in Rotterdam grote cruiseschepen de Maas afvaren,
kunt u dit vanaf deze plaats waarnemen. Dichterbij zitten
meestal diverse eendensoorten zoals kuifeend, smient,
wilde eend, zomer- en wintertaling en slobeend, verder
visdief, kievit, grutto, scholekster, wulp, kwikstaart en
allerlei andere zomer- en wintervogels. Er bloeit hier veel
raapzaad.
Op de driesprong bij ANWB-paddenstoel 23910 gaan
we linksaf. U kunt hier ook in de buurtbus stappen,
meestal vijf minuten vóór of later dan de opgegeven
tijdstippen in het Beijersche. Doorlopen is vanaf hier ca.
vier km, dus binnen een uur bent u terug op de
Beijerscheweg. Geniet dus onderweg maar van het
unieke polderlandschap met haar boerderijen en
vergezichten richting Stolwijk en Bergambacht, het

unieke slotenpatroon met de vele watergangen en
bruggetjes die de vaarpolders zo bijzonder maken. Vanaf
de kop van de Achterbroek waren in de vorige eeuw wel
twintig kleine en grote boerderijen actief, nu zijn er nog
vijf van over. Zo kijkend door de Achterbroek komt u
terug in het Beijersche.
De wandelroute loopt op de splitsing bij het bord
‘Beijersche’ naar links, links van het water.
Een facultatieve aanrader is de doodlopende Bosweg
naar rechts heen en terug te wandelen (een retourtje van
twee km) (groen). Daar valt de stilte over u heen.
Geniet van de rust van deze smalle kant met haar oude
boerderijen die nu een woonbestemming hebben, en van
de mooie dotterpollen. Na een minuut of tien bent u terug
bij het beginpunt.

Bloeiend raapzaad en fluitenkruid,
foto: Anton van Jaarsveld

Boven: fluitenkruid, links: groot hoefblad, rechts: smeerwortel,
foto´s: Anton van Jaarsveld

