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Wandelen in de Waard met Rinus en Anton (3) 
Achterbroek en Berkenwoudse Driehoek 
 
Rinus Anker 
 
De afstand van deze wandeling zonder uitbreidingen bedraagt ca. 13 km. Er zijn geen horecavoorzieningen onderweg, 
maar wel bankjes waarop u van een meegebracht kopje koffie kunt genieten. De route zelf is dikgedrukt, de eventuele 
uitbreidingen schuin. Wanneer u gebruik wilt maken van de buurtbus Berkenwoude om bij het beginpunt te komen, kunt op  
http://www.arriva.nl/ kijken voor de actuele informatie. 
 
Het startpunt is in de Achterbroek; wellicht besluit u 
om daar met eigen vervoer heen te gaan. Naast 
huisnummer 20 bevindt zich aan het begin van de 
Elserkade een parkeerterreintje. Daarvandaan gaan 
we terug naar de asfaltweg, en dan rechts, oostwaarts. 
Na ongeveer 400 m bij ANWB-paddenstoel 23910 
gaat u linksaf de Snippejagerskade op.  
 
Bij het bankje in de bocht verderop loopt een wandelpad 
(geel) naar de vogelplas Middelblok. Hier zijn op de 
goede momenten (mei, juni) op de lage stukjes grond 
orchideeën en moeraskartelblad te vinden. In de kijkhut 
is het de moeite waard te proberen de nodige vogels te 
spotten, bijvoorbeeld fuut, scholekster, smient, krakeend, 
slobeend, bergeend, blauwe reiger en zilverreiger. Loop 
daarna terug naar het asfaltpad. 
 
We vervolgen de kade. Hiervandaan heb je een prachtig 
uitzicht richting Gouda.  
 
Bij paal 22696/001 gaan we naar links richting 
Ouderkerk de Lange Tiendweg op. Na ruim 100 m 
krijg je rechts via het brugje toegang tot de Stolwijkse 
Boezem (blauw). Vanuit deze voormalige boezem – 
tegenwoordig moerasbos – heb je zicht op de brede 
watergang naar het gemaal Verdoold. De blauwe 
paaltjes langs het varenpad markeren een kleine 
rondwandeling. Bij het eerste bankje heb je in juni 
uitzicht op veenpluis en tientallen orchideeën aan de 
andere kant van de sloot. Terug 
naar de weg.  
Aan onze rechterhand passeren 
we de grote aalscholverkolonie 
van de Kattendijksblokboezem, 
waarvan de uitwerpselen de 
bomen in de winter opvallend wit 
kleuren. 
 
We slaan na 2 km bij paal 
05691/001 linksaf, via 
Schaapjeszijde richting 
Berkenwoude. Na het steunpunt 
van het Zuid-Hollands Landschap 
ligt er op het naastliggende land 
rechts een nieuw parallel 
wandelpad. Volg dit pad. Er 
staan bankjes om uit te rusten en 
om van de polder De Nesse te 
genieten. 
 
 

 
Bij de kruising met een breder, verhard pad lopen we 
rechts een kade, de Ouderkerkse Landscheiding op. 
Dit verharde pad gaat na ruim 1 km over in een 
graspad. Even verder gaan we links het bruggetje 
over, de Berkenwoudse Driehoek in. Het pad met de 
blauwe paaltjes volgen. Hier bloeit de echte 
koekoeksbloem, de gele lis en de kale jonker.  
 
Onderweg bestaat rechts nog de mogelijkheid bij het 
kijkscherm vogels als smient, grauwe gans, Canadese 
gans, kuifeend, krakeend en slobeend waar te nemen. 
Verderop lopen we over de Graafkade langs de 
eendenkooien Kooilust (links) en Nooitgedacht (rechts). 
Beide kooien zijn niet vrij toegankelijk vanwege de 
rustfunctie die ze hebben. Kooilust staat bekend om zijn 
prachtige klokjesgentianen. In augustus is het felle blauw 
tegen de achtergrond van het kooibos vanaf het 
wandelpad te zien. Soms jaagt u zilverreigers en 
watersnippen op. 
 
Waar de paaltjesroute naar links afbuigt, lopen we 
rechtdoor. 
 
Bij de geasfalteerde weg gekomen gaan we even 
rechtdoor en ook direct daarna bij de afbuiging van 
de geasfalteerde weg naar links blijven wij rechtdoor 
lopen, het koolaspad op. Dit tweesporenpad - wat nog 
steeds Graafkade heet - rechtdoor blijven volgen. 
Onderweg is er aan roofvogels geen gebrek: buizerd, 

bruine kiekendief en in de 
hoogspanningsmasten boomvalk 
(in de zomer) en slechtvalk (in de 
winter). Ook de merel, 
winterkoning, mees, staartmees en 
putter zijn hier present, 
afhankelijk van het seizoen. 
 
Na ongeveer 1,5 km komt van 
rechts de Elserkade uit op de 
Graafkade. Het pad heet vanaf 
hier Elserkade maar loopt nog 
een stukje rechtdoor voordat 
het haaks naar links buigt. In de 
rietkraag langs de Stolwijkervliet 
horen en zien we rietzanger en 
rietgors. Onlangs werd in het 
NRC de Elserkade genoemd als 
een van de gebieden waar nog de 
stilte van natuurgeluiden te 
beleven is. Aan het einde van het 
pad ligt het parkeerterreintje. 
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Linksboven: moeraskartelblad, rechtsboven: veenpluis, 
linksonder: brede orchis, rechtsonder: klokjesgentiaan,  
foto´s: Anton van Jaarsveld 
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