
Wandelen in de Waard met Rinus en Anton (2) 
Beijersche-Stolwijk-Koolwijk-Zuidbroek-Achterbroek-Beijersche  
 
Rinus Anker 
 
Gebruikmakend van de bus van Arriva kunt u uitstappen bij de Beijersche brug aan de Provincialeweg N207 Gouda-
Bergambacht. Wanneer u met de auto bent, is het mogelijk om te parkeren op de parallelweg bij het recreatieterrein in de 
Beijersche bocht. De route zelf is vetgedrukt, een alternatief schuin. Een advies: draag een lange broek vanwege de 
brandnetels. U moet over een paar hekken klimmen. 
 
Start: Vanaf de Provincialeweg krijgt u aan de noord-
oostkant langs het fietspad (de Goudseweg) de Goudse 
Vliet. Hier overheen gaat een voetgangers-bruggetje. 
U volgt het pad met geelrode paal nr. 13. Houd op de 
kade rechts aan. Geniet van het fraaie uitzicht op de 
polder, links richting Gouda/Haastrecht, verderop ligt 
links Bilwijk met beide eendenkooien en rechts de 
westelijke Krimpenerwaard. Onderweg ziet u 
knobbelzwaan, wilde eend, meerkoet, koolmees, duif en 
vink tussen de essen en elzen op de kade. U kunt aan uw 
linkerkant op een mooi gelegen terrein van het Zuid-
Hollands Landschap (ZHL) op een bankje naar vink en 
merel luisteren. Langs de kade groeit o.a. gele lis, 
wilgenroosje, valeriaan, andoorn, moerasspirea, 
wolfspoot, watermunt, beekpunge, melkeppe en 
tandzaad. 
We gaan aan het einde de Groeneweg op. Ook hier is 
een ingang voor hetzelfde recreatieterrein van ZHL. 
We gaan na ca. 30 meter de Bilwijkerweg op, rechtsaf 
en volgen de fietsroute Gunterwaai en Waterrot. U 
heeft op deze weg richting Stolwijk een fraai uitzicht op 
Vlist en het dorp Stolwijk. U hoort en ziet meeuw, 
scholekster, ekster, kraai en kauw en in voorjaar/zomer 
kievit, tureluur, grutto, fitis en tjiftjaf. 
Aan het begin van Stolwijk gaat u linksaf, de 
Hekkenkade op, richting oost. Na 200 m komt u over 
het recreatieterrein “De Hennepakkers”. Hier kunt u 
een rondje wandelen (groen) en als u geluk heeft treft u 
ooievaars op het nest of een ransuil in het zonnetje. U 
loopt dit pad ongeveer 400 m zuidelijk af en komt dan 
in de bebouwing van Stolwijk bij het zwembad. U kunt 
hier in de zomer, na telefonische 
afspraak, een consumptie nuttigen of 
lekker zwemmen. Na het zwembad gaan 
we langs het Verpleeg/-
Verzorgingshuis Wilgenhove 
rechtdoor, de Kievitslaan in. Als u moe 
bent: vóór het bejaardencentrum vindt u 
de halte van de buurtbus. We vervolgen 
de Kievitslaan tot waar de weg naar 
rechts buigt en de Bovenkerkseweg aan 
uw linkerhand begint. Extra: Als u de 
Bovenkerkseweg ingaat, ongeveer 30 
minuten heen- en langs de andere kant 
van het water weer terug wandelt, dan 
krijgt u een welkome aanvulling (bruin). 
Bij de Bovenkerkseweg gaat u rechtsaf, 
via de Populierenlaan richting centrum 
van het dorp Stolwijk met passende 
horecavoorzieningen. Na een 
versnapering gaat u links via Wijdstraat 

en Tentweg ca. 1 km door de bebouwing naar de 
Schoonouwense-weg. In de zomer kunt u boven het dorp 
huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw waarnemen, 
verder lopend  ziet u kwikstaart, fuut en visdief. Aan het 
einde van de Tentweg gaat u rechtsaf de 
Koolwijkseweg op. U steekt de Provincialeweg over 
met een bushalte. Via de Koolwijkseweg gaat u ca. 2 
km westwaarts door het fraaie boerderijlint met een 
geitenboerderij. Aan het eind gaat u het Reevlietpad 
op naar het zuiden. Afhankelijk van het seizoen vindt u 
hier o.a. luzerne, basterdklaver, raapzaad, kikkerbeet, 
smeerwortel en gele waterkers. Na ca. 800 m komt u bij 
een vogelkijkscherm op de Reekade met prachtige 
uitzichten over de polder richting Bergambacht en 
aan de westkant richting Berkenwoude en de skyline 
van Rotterdam. In de zomer zitten hier rietzangers, 
fazant, veldleeuwerik en in de winter kleine zwaan, 
smient en bergeend. U vervolgt de weg tot u uitkomt op 
Zuidbroek naar rechts en Benedenberg naar links. 
Daar ligt een keuze: u kunt 500 m rechtdoor gaan op 
de Okkerse Kade (geel) en dan de Kijfhoekse Kade 
aflopen naar rechts; u komt dan bij het riviertje de 
Loet uit, bij de afslag Berkenwoude (Zuidbroekse 
Opweg) met aansluiting op de provinciale weg N210 
(Cornelis Gerardus Roosweg) Bergambacht-Krimpen 
aan de IJssel; òf u neemt de kortere versie en gaat 
Zuidbroek in, rechtsaf (roze). Na ca 2 km komt u ook 
uit op de Zuidbroekse Opweg. Daar gaat u rechtsaf 
langs het bungalowpark in Berkenwoude. U kunt 
daar op de buurtbus stappen richting Stolwijk of 
Berkenwoude en Lekkerkerk. 

Bent u nog niet moe, dan loopt u 
rechtdoor de Schenkel uit richting 
Stolwijk. Direct door de bocht naar 
rechts kunt u linksaf de Elserkade op, 
noordwaarts richting Achterbroek. 
Aan het einde komt u op de Graafkade, 
hier gaat u rechtsaf. Hier vindt u bij de 
bocht naar links weldra een bankje. 
Draait u zich eens een paar keer om: u 
kijkt naar Bergambacht, Groot-Ammers, 
Schoonhoven en aan de andere kant naar 
Gouderak, Moordrecht en Ouderkerk. De 
Elserkade vervolgen tot de 
Achterbroek. Daarvandaan kunt u met 
de buurtbus naar het Beijersche en de 
Beijersche bocht. U kunt ook rechtsaf de 
laatste 6 km lopen (paars). Het is wat u 
verkiest. 

Kievit, bron: http://www.10voorbiologie.nl/ 

http://www.10voorbiologie.nl/


 

Linksboven, wilgenroosje: www.wildaboutbritain.co.uk  
Rechtsboven, moerasspirea: www.cruydthoeck.nl   
Rechtsonder, gele lis: www.cruydthoeck.nl  
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