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Deze wandeling voert u langs veel nieuw ingerichte natuurgebieden van het ZHL. Deze zijn enorm vogelrijk en er is vooral
in de lente- en zomermaanden een prachtige flora. De wandeling is twaalf kilometer. De route voert ook door grasland, dus
mogelijk zijn er laarzen nodig. Er zijn geen horecagelegenheden onderweg. De routebeschrijving is vetgedrukt.
De wandeling begint aan het Westeinde bij het
rechtsaf het bruggetje over en slaan linksaf om de
blauwe route te volgen. We komen weer bij een
fietspad langs de Berkenwoudse Boezem, bij de
ANWB paddelstoel 22373. Er is een parkeerplaatsje
picknickplaats. [Uit ervaring kan de redactie zeggen dat
voor het geval u met de auto komt, maar de buurtbus
het heerlijk is om hier even te pauzeren, want de bankjes
stopt ook pal aan het begin van het fietspad. We volgen
die hierna volgen zijn enigszins gammel.] De struiken in
dit gedeelte zijn erg divers met o.a. bloeiende hondsroos
het fietspad twee kilometer in noordelijke richting tot
aan de fundering van de oude boezemmolen. Meteen
en wederom kunnen we genieten van vele zangvogels.
aan de linkerkant van dit fietspad, maar met name wat
Wanneer we de blauwe paaltjesroute vervolgen gaan
meer naar het noorden kunt u vrijwel alle weidevogels
we weer een bruggetje over en hier komen we in een
van de Krimpenerwaard spotten. In de berm groeien
gebiedje waar de grond is afgeplagd en een heel andere,
valeriaan, blaartrekkende boterbloem en gele lis. Na 250
rijke vegetatie te zien is met velden vol bloemen als grote
meter komt er rechts aan de overkant van de Oude
ratelaar, echte koekoeksbloem, poelruit, kale jonker en
Wetering een strook met bomen en struiken. Vanuit dit
rode klaver. Aan de rechterhand leidt een slingerpad
bosje klinken de zang en contactroepjes van fitis, tjiftjaf,
naar een vogelscherm, waarachter men uitkijkt over
winterkoning, mezen, zwartkop, tuinfluiter en spotvogel,
een grote oude veenput. Diverse eendensoorten en
uiteraard afhankelijk van het seizoen. In
andere watervogels zijn waar te nemen. In
de Oude Wetering groeit krabbenscheer,
het vroege voorjaar vetten hier
gele plomp en waterlelie, en langs het
weidevogels op. We komen vervolgens op
fietspad fluitenkruid, harig wilgenroosje,
de Graafkade West. Hier zingen
kale jonker en echte koekoeksbloem.
bosrietzangers en grasmussen. We zien
smeerwortel,
zeggesoorten
en
Bovenop de molenstomp is een
waterviolier. Waterjuffers vliegen voor
picknickplaatsje waar we al even
ons uit. Links ligt eendenkooi Kooilust, in
kunnen pauzeren. Er is hier een
1934 de eerste verwerving van het Zuid
prachtig uitzicht over het omliggende
Hollands Landschap (ZHL). Hiervoor ligt
gebied. Hier gaan we rechts af een
schraal, nooit bemest blauwgrasland, met
bruggetje en een hekje over en we
in het late voorjaar en de zomer
volgen de Berkenwoudse Boezem aan
duizenden bloeiende klokjesgentianen,
de overkant van de Oude Wetering
Spaanse ruiter en veenpluis. Rechts van
weer ongeveer een kilometer terug,
totdat we bij een klaphek komen. We
de Graafkade liggen afgeplagde stukken
lopen tussen de ganzenpoep en langs
nat grasland, waar o.a. teer guichelheil
melkdistel en watermunt. Aan beide
gedijt. De percelen van het ZHL links en
kanten is er een prachtig uitzicht over het
rechts van de Graafkade zijn niet vrij
polderlandschap richting Gouda en
toegankelijk, maar tegenover eendenkooi
Gele lis, illustratie: M. Bersma
Krimpen aan den IJssel. Let in de
Kooilust is het mogelijk om ca. 300 meter
elektriciteitmasten op boomvalk en ‘s winters op
richting de Spaansche Zee te lopen en daar op een
slechtvalk. Aalscholvers drogen er regelmatig hun
heuveltje te genieten van het landschap en het uitzicht.
vleugels. Langs deze kade vliegt ook vaak de bruine
Het ZHL laat Soay schapen het gebied begrazen. Soay
kiekendief, die u in de zomermaanden overigens
schapen staan het dichtst bij het wilde schaap. Het is een
gedurende de hele wandeling kunt tegenkomen, evenals
klein type schaap, waarvan de rammen mooie
purperreigers, zwarte sterns en visdiefjes. In de diepe
halfcirkelvormige hoorns hebben. Zij zijn goed bestand
polder De Nesse zitten veel Canadese en grauwe ganzen.
tegen slecht weer en schaarse voedselomstandigheden.
In het riet schetteren talloze rietzangers hun liedje. Laat u
Het hele jaar kunnen we hier wilde eend, krakeend,
niet in de war brengen; het zijn ook geweldige imitators.
slobeend en blauwe reiger tegenkomen. In de winter
Met wat geluk zien we kneutjes. Rietgorzen zijn er
melden vooral de zilverreiger en in de zomer de
algemene vogels. We gaan het klaphekje door en
purperreiger zich regelmatig. De bruine kiekendief heeft
hier zijn broedgebied.
komen op een kade met mooie varens waarboven op
zomeravonden veel gierzwaluwen foerageren. De
Wat verder naar het oosten ligt aan onze rechterhand de
meidoorn langs het pad zit vol rupsenspinsel, de braam
grotere eendenkooi Nooitgedacht. Wij lopen verder de
tiert er welig, hop klimt de bomen in en aan de overzijde
Graafkade af en steken de Kerkweg over. Hier komt
van de sloot staan grote pollen scherpe boterbloemen. Op
de buurtbus regelmatig voorbij. We gaan de
de kade groeit ook de mooie hennepnetel. Deze kade
Graafkade Oost op en lopen verder in oostelijke
brengt ons bij de Berkenwoudse Driehoek. We gaan
richting. Als we rechts de brug aan het eind

overgaan, slaan we na ca. 25 meter, net voor het hek
waarin ‘Zuid-Hollands Landschap’ gebrand staat
weer rechtsaf, en volgen we de Elserkade. Links naast
de Elserkade is een nieuw natuurgebied aangelegd als
compensatie voor de rondweg om Gouda. Dit is al te zien
aan de vegetatie. Op de Elserkade groeit voederwikke en
veel hoge zwarte mosterd. Nadat we de Elserkade circa
twee kilometer in zuidelijke richting gevolgd hebben,
is het aan het einde wederom mogelijk op de buurtbus
te stappen. Zijn we nog niet moe, dan slaan we hier
rechtsaf en lopen nog 100 meter over de
Benedenheulseweg. De weg maakt dan een bocht naar

links en heet vanaf daar Schenkel. Bij de ANWB
bewegwijzering nr. 2866 gaan we rechtsaf het
Oosteinde op richting Berkenwoude. We vervolgen
het Oosteinde en wandelen het dorp Berkenwoude in.
We lopen rechtdoor en vanaf het punt waar rechts de
Dorpsstraat uitkomt, heet de weg Westeinde.
Berkenwoude is een leuke populatie huiszwaluwen rijk
en het is de moeite waard om de aantallen zwanen links
en rechts te tellen. Na een mooi boerderijlint te hebben
bekeken, komen we via het Westeinde na ongeveer
twee kilometer terug bij ons startpunt.

Linksboven: poelruit,
linksonder: gewone hennepnetel,
rechtsonder: kruldistel.
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