Wandelen in de Waard met Rinus en Anton (4)
Lekkerkerk-Lek-Wetering-Reekade-Loet
Rinus Anker
In het kort: goed schoeisel is nodig i.v.m. graspaden. Restaurant De Loet is op maandag en dinsdag gesloten; andere
horeca is onderweg niet aanwezig. De afstand is ongeveer 16 km voor de korte en 20 km voor de langere route. Zoals bij de
vorige wandelingen: de route staat dikgedrukt, de variant schuin. Bankjes vind je onderweg voldoende. Het eerste deel van
de wandeling geldt voor beide routes, bij de Kijfhoeksekade wordt gesplitst.
De wandeling start bij het Fletcher hotel ‘De Witte
Brug’ in Lekkerkerk. Kom je met de bus, dan stap je
daar bij de halte uit. Wanneer je met eigen vervoer komt,
sla je vóór de bebouwde kom van Lekkerkerk na het Esso
benzinestation direct rechtsaf; parkeer op de doodlopende
parallelweg en loop het kleine stukje naar het hotel, dat je
aan je linkerkant ziet staan.
We gaan de Tiendweg Oost op langs het terras van
het hotel; bij kruisingen deze Tiendweg blijven
volgen. Na 500 m de Randweg oversteken. Na 200 m
slaan we rechtsaf, via de begraafplaats naar de
Lekdijk. Daar links afslaan. De ongemaaide dijk
herbergt ’s zomers o.a. spoorbloem, cichorei,
teunisbloem, wilde peen en knoopkruid. Aan de dijkvoet
groeit moeraskruiskruid en kattenstaart. Op de dijk
(Opperduit) doorlopen tot de Hoekseweg. Daar naar
beneden gaan. De bermen staan hier bijna het hele jaar
door vol fluitenkruid en raapzaad. Bij de eerste kruising
rechtdoor lopen en aan het eind van de weg rechts
(Wetering Oost). Onderweg bevindt zich links een
rustpunt van het Zuid-Hollands Landschap. Hier en bij de
helofytenfilters (moerasjes) iets verder aan de linkerkant
kun je een heel scala aan vogels waarnemen, al naar
gelang het seizoen: krakeend, slobeend, bergeend,
aalscholver, zwarte stern, lepelaar, fuut, grutto, kievit,
tureluur, veldleeuwerik, grauwe gans, Canadese gans en
nijlgans. Aan het eind van de Wetering, op de hoek bij
het bruggetje, staat ’s zomers grote kaardenbol.
Bij dit bruggetje buigt de weg (die hier Okkerse Kade
heet) naar links, naar het noorden. Deze weg
vervolgen tot net vóór de provinciale weg. Daar, bij
paal 65541-002, gaan we rechtsaf
(Oostkade), de provinciale weg
onderdoor en direct na het hek van
het tunneltje rechts, een graspad op.
Deze kade volgen we 500 m en dan
gaan we na een verplichte bocht
naar links verder in nieuw
aangelegde natuur tot aan het
fietspad (dit is weer de Okkerse
Kade).
Kortere route: (blauw) Hier het
fietspad oversteken en ruim 2 km
rechtdoor lopen over de Kijfhoeksekade. In het naseizoen is de
kade door plantengroei deels
moeilijker begaanbaar. Neem dan
het naastliggende fietspad dat
praktisch op hetzelfde punt bij de
Zuidbroekse molen (een zogenaamde Amerikaanse windmotor

uit 1922) uitkomt. Steek bij deze molen de verharde
weg (Zuidbroekse Opweg) vanaf de rotonde naar
Berkenwoude over en vervolg het fietspad langs het
veenriviertje de Loet.
Het (langere) alternatief voor het fietspad langs de Loet
is het wandelpad door het Loetbos (geel). Houd zoveel
mogelijk de zuidkant aan bij splitsingen, dat is de kant
van de provinciale weg. Uiteindelijk kom je dan bij het
scheve boenhok weer op het fietspad.
Ga na het scheve boenhok links, loop vóór restaurant
‘De Loet’ langs naar de provinciale weg, steek over en
loop rechtdoor 2,5 km naar Lekkerkerk en het
startpunt. Bij ‘De Loet’ kan men ook de buurtbus of
ander openbaar vervoer richting Lekkerkerk inschakelen.
De langere route vanaf de Kijfhoekse kade: (groen)
Wie de natuur van de Krimpenerwaard in haar
ruimte werkelijk wil beleven, slaat bij de
Kijfhoeksekade (het bordje staat enigszins verstopt)
rechtsaf het fietspad (Okkerse Kade) op. Bij paal
73219-001 verder het Reevlietpad volgen. In de berm
vind je o.a. zwanenbloem en basterdklaver en in de sloot
kikkerbeet en gele plomp.
Loop in de bocht rechtdoor het eerstvolgende weiland
in, direct rechts naast het ijzeren hek Het weiland
gaat over in een kade die naar links buigt. Je loopt
dan over een afstand van 3 km door de weilanden van
de polders Zuidbroek en Benedenheul, de
zogenaamde
Commissarislanden,
naar
de
Zuidbroekse Opweg. Daar links en weer links langs
de bungalows, langs het Steunpunt Zuidbroek van het
Hoogheemraadschap
tot
de
Amerikaanse windmolen.
Een alternatief is bij de Zuidbroekse
Opweg rechts tot de bocht, waar zich
een halte bevindt voor de buurtbus
richting Lekkerkerk of Stolwijk. Net
vóór de windmolen rechts het fietspad
van de Loet volgen tot de kruising bij
restaurant De Loet.(blauw) Eventueel
kun je ook het (langere) wandelpad
door het bos nemen. Zie daarover ook
bij de kortere route (geel). Ga na het
scheve boenhok links, vóór restaurant
‘De Loet’ langs, naar de provinciale
weg N210, steek over en loop
rechtdoor 2,5 km naar Lekkerkerk en
het startpunt. Bij ‘De Loet’ kan men
ook de buurtbus of ander openbaar
vervoer
richting
Lekkerkerk
inschakelen.

Chichorei, bron: www.gratis-kleurplaten.com

Kievit, bron: www.rspb.org.uk
Ingang Kijfhoeksekade, foto: Anton van Jaarsveld
Bergeend, bron: www.mullbirds.com
Canadese gans, bron: ucsantacruz.ucnrs.org

