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Opweg-Reekade-Kadijk-Reevlietkade-Slingerkade
Rinus Anker en Maria Spruit m.m.v. Wim Sloof
Dit is een wandeling midden in het poldergebied van de Krimpenerwaard, waar het een oase van rust is. Onderweg zijn
geen horecagelegenheden, tenzij men de moeite neemt om af te wijken van de wandeling en twee kilometer extra te lopen
naar Bergambacht. Onderweg zijn echter genoeg bankjes om lekker te picknicken. De wandeling is 15 kilometer lang.
de brug over. Op het hek zit een rood-wit bordje voor
Deze wandeling begint bij de Koolwijkseweg
halverwege Stolwijk en Bergambacht. Er is een bushalte
LAW-wandelingen. We lopen over een boerenlandpad,
op de Provincialeweg N207 ofwel de Schoonhovenseweg,
waarlangs veel paaltjes staan. In de trektijd gebruiken
halte Koolwijkseweg. Voor de auto is er
paapjes en tapuiten deze graag als uitkijkpunt,
parkeergelegenheid op de Tentweg of op het
waarvandaan ze op insecten jagen. Achter het
industrieterrein van Stolwijk. We lopen in oostelijke
boerenbedrijf aangekomen, volgen we weer het bordje
richting de Schoonouwenseweg op. Na 200 meter slaan
voor de LAW-wandeling, rechtsaf het hek door, over
we rechts de Opweg in. Na een kilometer komen we bij
het erf van de boerderij. Bij de weg aangekomen gaan
een brug. Het is ook mogelijk om op dit punt te starten
we rechtsaf, Benedenberg op. In dit buurtschap genieten
met de fiets. Voor de auto is de parkeermogelijkheid
we van de mooie tuinen. Bij een prachtig opgeknapte
beperkt. Voor de brug gaan we linksaf, een graskade op.
boerderij aan de rechterkant zit een vrije grote
Dit is de Reekade. De Reekade is weelderig begroeit met
huismussenpopulatie. Hier vliegen ook veel Turkse
tandzaad, raapzaad, distels en de slootkanten staan vol met
tortels.
onder andere kattenstaart, lisdodde, riet en
We gaan een brug over en daarna gaan we rechts de
zwanenbloemen. In de weilanden zien we buiten het
Reevlietkade op. In de zomer is dit het gebied van de
broedseizoen veel zilverreigers. Buizerds cirkelen in de
bruine kiekendief. Aan het einde van dit pad is weer een
lucht.
picknicktafel. Hier kunnen we in de winter op ons gemak
de weilanden afzoeken naar wulpen, aalscholvers en
Aan het eind van de Reekade lopen we de brug over en
diverse ganzensoorten en in de zomer naar weidevogels.
gaan we rechtsaf. We lopen nu op de Bergweg. Bij de
Uitgerust gaat we verder. Vanaf hier zijn er twee
viersprong, waar de eerste picknickmogelijkheid is,
slaan we rechtsaf, de Kadijk op. In de sloten naast de
mogelijkheden. We kunnen linksaf slaan en via het
Kadijk groeit krabbenscheer. In sommige sloten die haaks
gezellige buurtschap Koolwijk teruglopen (groen),
op de Kadijk staan liggen hele tapijten van krabbenscheer.
maar we kunnen ook rechtdoor gaan langs het
Wanneer dit het geval is, is dit een goede biotoop voor de
kijkscherm de Slingerkade op. We kiezen nu voor de
zeldzame groene glazenmaker. De bermen
laatste optie, lekker rustig door het
en de slootkanten zijn uitbundig begroeid
polderlandschap.
Vlak
voor
het
met
moerasandoorn,
smeerwortel,
kijkscherm is een vistrap aangelegd. We
tandzaad,
harig
wilgenroosje
en
verwonderen ons over het verschil in de
watermunt. In het najaar staan er mooie
hoogte van het waterpeil aan beide zijden
restanten van uitgebloeide engelwortel,
van de kade. Dat blijft een fascinerend
berenklauw en waterzuring. Bij perceel
gezicht.
nummer 17 ligt een geriefbosje, wat
Op de Reekade zien we in de trektijd
onderhouden wordt door de werkgroep
tapuiten, graspiepers, grote groepen
landschapsonderhoud van de NVWK. In
spreeuwen en kievieten. In de winter
de weilanden zitten veel Canadese ganzen,
bivakkeren hier talloze smienten. Langs de
blauwe reigers, meerkoeten. De eenden
waterkanten is weer een weelderige
zijn
ook
goed
vertegenwoordigd.
begroeiing te zien in het inmiddels bekende
Halverwege de Kadijk is een rustpunt van
palet. Ook ontdekken we wolfspoot,
het ZHL. Naast perceel 2 ligt weer heel
poelruit en egelskop. De kikkers springen
veel krabbenscheer. Hierboven is de
voor onze voeten weg, het water in. Links
zeldzame
groene
glazenmaker
ligt de Ringsloot en rechts de Reevliet . In
waargenomen.
strenge winters zijn deze wateren onderdeel
van
schaatstoertochten
door
de
Bij de ANWB-bewegwijzering gaan we
Krimpenerwaard. We passeren een niet
rechtdoor, richting Gouda/Stolwijk. We
meer in gebruik zijnde waterinlaat. Het is
steken de Provincialeweg over en
vervolgen de Kadijk. In de winter is de
nog wel goed te zien, hoe deze in vroeger
noordkant van de Kadijk een goede plaats
dagen werkte.
voor kleine zwanen, waartussen ook soms
We komen weer bij de N207 aan. Deze
ook wilde zwanen te vinden zijn. In de
steken we over, waarbij we heel goed
zomermaanden wordt hier de zeldzamere
uitkijken, want het verkeer rijdt hier
Zwanenbloem, bron:
purperreiger geregeld gezien. Bijna aan
hard! We slaan linksaf, de Opweg op,
http://ashipunov.info
het einde van de Kadijk gaan we linksaf
richting Stolwijk naar ons eindpunt.

Linksboven: deze vriendelijk zwaaiende rode rivierkreeft kunnen we
ook zomaar tegenkomen. Rechtsboven: uitgebloeide waterzuring.
Linksonder: bij deze mooie boerderij zit een grote mussenkolonie.
Rechtsonder; een sloot vol krabbenscheer. Foto’s: Maria Spruit

