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Wandelen in de Waard met Rinus en Anton (5) 
Molenvliet-Polder Kromme 
Zijde-Loetbos 
 
Rinus Anker 
 
Deze wandeling voert over asfalt en schelpenpaden. Aan 
het einde van de tocht bevindt zich de enige 
horecagelegenheid, De Loet’, die op maandag en dinsdag 
gesloten is. Langs het eerste deel van de tocht zijn er 
weinig bankjes, verderop vrij veel. De route zelf staat weer 
dikgedrukt. De totale afstand is ongeveer 8,5 km. 
Wandelaars die gebruik maken van de lijndienst 
Rotterdam-Schoonhoven stappen uit bij halte ‘De Loet’ en 
pakken de wandeling op bij Café Restaurant ‘De Loet’. Na 
de horecagelegenheid te zijn gepasseerd, gaan deze 
wandelaars rechtsaf het fietspad op tot de overkapte 
picknickplaats bij de Hendrikshoeve. De instap voor de 
rondwandeling is dan te vervolgen na ‘Steek de 
kruising…Hendrikshoeve’ onderaan deze beschrijving.  
 
De wandeling start op de parkeerplaats aan het 
Westeinde in Berkenwoude op de grens met 
Ouderkerk bij ANWB-paddenstoel 22373. Er is daar 
vlakbij een streekbushalte bij de kruising met de 
Molenvliet. De route gaat noordwestwaarts, de LF 2b 
volgend langs de Molenvliet (ook wel Oude Wetering).  
In deze boezemsloot vinden we kuifeendjes, meerkoeten, 
futen en smienten en in de weilanden kieviten, blauwe en 
zilverreigers, alles afhankelijk van het seizoen. Bekende 
planten zijn hier dagkoekoeksbloem, grote ratelaar, gele 
plomp en zelfs is er in de rechterberm rietorchis 
gevonden. Rechts zijn er richting Gouda-Gouderak-
Moordrecht fraaie vergezichten met o.a. eendenkooien en 
moerasbosjes. 
Na 1300 m linksaf de Tiendweg Oost op. Hier staat op 
de bordjes ‘Groene Hart Loetbosroute’ en ‘Overstap, 
Dworse route’. Volg deze weg 2,2 km.  
Links en rechts kijken we op oude boerderijen en nieuwe 
huizen in het slagenlandschap. ’s Winters zien we hier 
grauwe en kolgans, smient, 
wilde eend, knobbelzwaan en 
fuut, in de zomer grutto, 
kievit, tureluur, torenvalk, 
buizerd en bruine kiekendief. 
Een talrijke zomerplant in de 
sloten is de krabbenscheer. 
Net vóór een wit 
boerderijtje aan de 
linkerhand komt er een 
wandelpad. Volg dit nieuwe 
schelpenpad, steek de 
geasfalteerde Oude-
landseweg over en vervolg 
het graspad rechtdoor. Het 
pad komt uit op het fietspad 
langs de Loet.  
Net vóór het fietspad ligt 
tussen de plank en het asfalt 

een berm die door de NVWK wordt onderhouden. Hier 
groeit o.a. de zeldzame kleine valeriaan. 
Ga daar linksaf en houd een kleine twee kilometer het 
fietspad aan tot de kruising met een geasfalteerde 
weg, de Kerkweg. 
In het Loetbos kun je allerlei zangvogeltjes tegenkomen 
zoals vinken, mezen, winterkoninkjes en roodborstjes. In 
het winterseizoen moet je letten op kepen, sijsjes en 
lijsterachtigen als kramsvogels en koperwieken.  
Net vóór de eerste woning aan de linkerkant groeien op 
een iets lager gelegen veldje langs het fietspad in juni 
rietorchissen. Rechts van de kruising ligt paviljoen ‘De 

Loet’. 
Steek de kruising recht over 
en volg het fietspad tot de 
overkapte picknickplaats 
aan uw linkerhand bij de 
Hendrikshoeve. Ga daar 
linksaf, loop over het 
schelpenpad langs het 
gebouw met het bordje 
‘Steunpunt Regio Rivieren’ 
en de toiletten. Ga op dit 
pad bij de driesprong en bij 
het volgende kruispunt 
rechtdoor. Ga op de 
Hillekade aangekomen 
rechtsaf. Vervolgens kom je 
weer op een fietspad. Ga 
daar linksaf en loop terug 
naar de parkeerplaats. 
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Koperwiek, knobbelzwaan, smienten, torenvalk; 
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