Wandelen in de Waard
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Beijersche bocht-Bergvliet-Bovenkerk-Bilwijkerweg
Rinus Anker, Joke Colijn
Deze wandeling begint bij de Beijersche bocht, halverwege Stolwijk en Gouda langs de N207. Hij is gemakkelijk met de bus
te bereiken. Parkeren kan aan de Goudseweg die parallel loopt aan de N207. Tegenover de ophaalbrug naar de
Beijerscheweg kan men aan de andere kant van de N207 afslaan naar de Goudseweg. Bij het parkeerterrein staan ook
bankjes tussen de bomen als u de wandeling met een meegebracht kopje koffie op een lommerrijke plek wilt beginnen of
eindigen De wandeling is ± 10 km lang zonder de alternatieve verlenging en gaat over verharde en onverharde paden. In
het dorp Stolwijk loopt u langs een paar horecagelegenheden en bij mooi weer zijn daar terrassen.
We gaan over het bruggetje van de Goudse Vliet de
kade op. Na 200 m de bocht naar rechts volgen. Na
nog ongeveer 200 m linksaf de Schenkelkade op. Deze
kunt u ca. 1,5 km volgen over een onverhard pad door
een prachtig polderlandschap. Aan de zuidzijde zien we
de eendenkooi van Berkouwer, ook Stolwijkse of Stolkse
kooi genoemd. Dit is een kleine zomerkooi met slechts
enkele vangpijpen. In de winter zitten in deze polders
veel smienten. Ook wintertalingen en grote zilverreigers
kan men hier aantreffen. In het voorjaar kan dit pad in de
ochtend nat zijn van de dauw aan de rietstengels ...en
wellicht is het wat verstoringsgevoelig voor weidevogels
in lente... Aan het eind van de kade, bij het hek, rechts
af. We lopen hier langs het natuurgebied van het ZuidHollands Landschap (ZHL) in polder Laag-Bilwijk, waar
in het voorjaar veel weidevogels rust en voedsel vinden.
Grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters brengen hier
hun jongen groot. Na 600 m komt men aan de
Bilwijkerweg; er staat hier ook een vogelkijkscherm.
Vanaf hier een mooi uitzicht op de recent gerestaureerde
boezemmolen aan de overkant van de Vlist. Als de
wieken draaien is de molen te bezoeken.
We gaan hier linksaf de weg op, tot over de brug van
de Bergvliet, dan direct rechtsaf door het klaphek van
het ZHL. In dit gebiedje zijn enkele poelen uitgegraven
en mag de natuur zo veel mogelijk haar gang gaan. Ideaal
voor vele soorten dieren en vogels. De Bergvliet zorgt al
vanaf 1300 voor de afwatering van de polders
Bergambacht. Vanaf hier volgen we de Bergvlietkade.
De elzen langs de kade worden regelmatig afgezet,
waardoor het uitzicht over de polder naar alle kanten vrij
is. Volg de kade tot aan het houten vlonderpad
(tegenover het einde van de Bovenkerkseweg, die ligt aan
de overkant van de Bergvliet). Hier begint het pas
geopende Kraamvrouwenpad (naar links), wat richting de
West Vlisterdijk gaat. Hiervandaan kunt u genieten van
de weidsheid van de polder
Vlist Westzijde met uitzicht
van Haastrecht tot Schoonhoven. Boven deze polders
zijn buizerd en bruine
kiekendief vaak aan het
jagen. Ga hier rechtsaf over
het in 2014 aangelegde
loopbruggetje
over
de
Bergvliet
naar
de
Bovenkerkseweg.
Deze
volgt u richting Stolwijk

dorp; al snel kunt u in deze buurtschap aan
weerszijden langs het water lopen. Aan de linkerkant
passeert u een picknickbank waar u even kunt rusten, de
Bovenkerkse Buren Bank.
Wilt u wat extra kilometers (± 4 km paars) dan gaat u
rechtdoor langs de Bergvliet tot waar het pad naar links
afbuigt en uitkomt op het Geerpad. Dit is een fietspad;
hier gaat u rechts af het bruggetje over tot de bocht in de
Schoonouwenseweg. Hier houdt u rechts aan, weer een
brug over, waarna u de Schoonouwenseweg volgt. Kijk
eens naar de mooie oude boerderijen. Met wat geluk ziet
u boerenzwaluwen op de elektriciteitsleidingen zitten
kwetteren. Ook huiszwaluwen kunt u daar aantreffen.
Halverwege passeert u aan uw linkerhand een volière in
de sloot met exotische eendensoorten. De scheve
Stolwijkse kerktoren uit 1501 ziet u rechts al van verre
staan. U volgt de weg tot aan de Tentweg, hier rechtsaf.
De Tentweg loopt u zo’n 1200 m uit, richting Stolwijk
dorp. In de Wijdstraat en op het Dorpsplein zijn
horecagelegenheden. Op het Dorpsplein aangekomen
loopt u dat rechtsaf over, de Bovenkerkseweg in, tot aan
het begin van de ‘dubbele buurt’ (de Bovenkerkseweg
loopt hier aan twee kanten verder langs het water) waar
een bankje staat. Hier bent u op het punt waar u ook
uitkomt als u de korte route neemt.
Hier, komend vanaf dorp links en komend vanuit de
buurt, rechts de Kievitslaan in. Bij het nieuwe
verzorgingshuis Wilgenhoven gaat de Kievitslaan
rechts om het gebouw heen en langs het zwembad Ons
Polderbad. Daar loopt u het park De Hennepakkers
in, waar onlangs een speelpolder is gerealiseerd. Loop
noordwaarts door het park, eventueel met een ommetje
naar rechts. Halverwege bij het insectenhotel staat weer
een bankje. Aan het eind linksaf het park weer uit tot
aan de Bilwijkerweg. Hier rechtsaf de polder in
richting Haastrecht. Pas hier wel goed op het verkeer
want de weg is smal. Bij de
haakse bocht naar rechts,
gaat u links de Groeneweg
op. Ook deze komt uit op een
onverharde kade die u volgt.
U komt langs een rustpunt van
het ZHL waar vaak veel kleine
zangvogels te horen en te zien
zijn. Deze kade loopt u
helemaal uit tot u weer bij de
brug en de parkeerplaats
bent in de Beijersche bocht.

Huiszwaluwen, bron: http://www.vlinderommetje.nl
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Linksboven: fluitenkruid en raapzaad langs het Geerpad; rechtsboven: de vlonders bij het begin van het Kraamvrouwenpad; linksonder: uitzicht op
de Zesde boezemmolen van de molengang aan de Vlist, foto’s: Wim Sloof; rechtsonder, speenkruid en pinksterbloem in de slootkant, foto: Joke Colijn

