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Op een late herfstdag maken we deze wandeling. De regen is voor korte tijd weggetrokken en tussen alle mogelijke kleuren grijs 
in de lucht zijn zowaar toch stukken blauwe hemel te zien. Zelfs de zon laat zich zien. Het waait hard, maar de bomen vangen veel 
van de wind op. Door de wind laten veel vogels zich niet zien, maar gelukkig hebben we de herinnering aan de vele vogels die 
deze parken bevolken. De beschreven route is zeven kilometer. De routebeschrijving is vetgedrukt. 
 
Er zijn twee mogelijkheden om deze wandeling te beginnen. 
Startpunt A is bij Eetcafé Plus BreekA, aan de Cornelis 
Gerardus Roosweg. Met de bus is dit beginpunt prima 
bereikbaar, via bushalte De Viersprong, Krimpen aan de 
Lek. Voor de auto is er voldoende gelegenheid om te 
parkeren. Het parkeerterrein recht voor het eetcafé is 
openbaar. Startpunt B is bij de Surfplas van Krimpen aan 
den IJssel. Ook daar is voldoende parkeergelegenheid. Voor 
busgangers is er de halte Krimpenerhout, Krimpen aan den 
IJssel. Pauzeren kan bij het genoemde eetcafé en er is 
onderweg een picknicktafel (zie kaartje T). 
Startpunt A is bij het eetcafé BreekA: vanaf het 
parkeerterrein lopen we in noordelijke richting een 
graskade op (streepjeslijn). Bij het pad aangekomen 
gaan we linksaf. Het is soms een vrij blubberige kade. 
Daarom kan men ook even teruglopen, het bruggetje 
links over gaan en het fietspad aan de andere kant van 
de sloot volgen. Het fietspad splitst zich ongeveer twintig 
meter na het bruggetje en wij gaan linksaf. Na 500 meter 
gaan we weer linksaf en vervolgens het tweede pad 
rechts. Nu lopen we op het bij vogelaars bekende 
vinkenlaantje. In het winterseizoen worden hier geregeld 
goudvinken gezien en een heel enkele keer appelvinken. In 
de zomer zingen vanuit het struikgewas de zwartkoppen, 
tuinfluiters en fitissen ons toe. Jaarrond zijn hier matkoppen 
te spotten. 
Het EZH-bos is al een wat ouder park, daarom zijn er in de 
herfst vele soorten zwammen en paddenstoelen te vinden. 
We lopen door tot de rand van het park en we gaan dan 
linksaf. Aan de linkerkant zien we hoog en stomp 
afgezaagde bomen. Deze zijn grotendeels aan het afsterven. 
Het is te zien dat spechten dit erg prettig vinden. De 
halsbandparkiet is een holenbroeder en die zien we hier 
eveneens zeer regelmatig. Verder is het EZH-bos rijk aan 
gewone vogels: grote bonte specht, mezen, vinken, eksters. 
Als we links door de struikenrij de sloten 
afzoeken zien we in de winterperiode grote 
groepen watervogels: meerkoeten, 
smienten en wintertalingen. In de winter 
kan het in de elzenbomen miegelen van de 
sijsjes, waartussen soms barmsijzen zich 
ophouden.  
Het EZH-bos wordt gedomineerd door een 
schakelstation met hoogspanningsmasten 
en -kabels. Een van die hoogspannings-
masten voert stroom aan, die is opgewekt 
uit de kolengestookte centrale op de 
Maasvlakte. In het schakelstation wordt de 
stroom verdeeld en via vier andere 
hoogspanningsleidingen weer verder 
getransporteerd. Het EZH-bos is genoemd 
naar de eerste eigenaar van dit station: 
Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland. Merk op 

dat onder de hoogspanningskabels de bomen laag gehouden 
worden, en zoek de masten af naar aalscholvers die daar 
graag zitten. 
Het pad slingert een beetje en aan het eind gaan we 
linksaf en we betreden het volkstuinencomplex ‘De 
Amateur’. Geniet van de leuke tuintjes die hier aangelegd 
zijn. Honderd meter na het volkstuinencomplex gaan we 
rechtsaf en daarna linksaf door de fietstunnel onder de 
N218 door en betreden dan het Krimpenerhout.  
Dit is startpunt B van de wandeling: vóór de Surfplas 
gaan we linksaf, het klaphekje door. Hier begint het 
Piratenpad, een avontuurlijk pad voor de jeugd en onderdeel 
van de Speelpolder. Op de plas dobberen altijd wel wat 
meeuwen, wilde eenden, meerkoeten en soms een 
bijzonderheid als geoorde fuut. De Surfplas is een 
zandwinplas. In de jaren negentig werd er een nieuwe 
waterleiding door Zuid-Holland aangelegd. Het zand was 
nodig om de ondergrond voor de waterbuizen te 
verstevigen. Bij de T-splitsing gaan we rechtsaf en 
vervolgens linksaf. Rechts tussen de bomen liggen 
verscholen wat watertjes. Het pad buigt naar links en we 
lopen met de bocht mee naar rechts. We gaan rechtsaf 
het Krilpad op. Wie geïnteresseerd is in orchideeën kan 
ervoor kiezen hier rechtdoor te gaan (streepjeslijn). Aan de 
rechterhand zijn halverwege dit pad wat blauwgraslandjes 
aangelegd, (bruin gebied op de kaart) waar, in het juiste 
seizoen, orchideeën bloeien. (Niet plukken!) We gaan de 
brug over en we komen nu in het Weteringbos. We lopen 
door tot het vrolijk geverfde gebouw de Tuinfluiter. 
Vanaf daar doen we even een heen en weertje (optioneel, 
groen) en werpen we een blik over het grasveld, waar we 
merels en in de winterperiode koperwieken spotten. Bij dit 
veldje worden in de winterperiode ook geregeld barmsijzen 
gezien. We lopen links om de tuinfluiter heen en gaan even 
naar de grote braamstruiken. Vanuit de braamstruiken 

klinkt het gekwetter van een 
huismussenvergadering. We zien ook nog wat 
groenlingen en andere mezensoorten. We 
lopen terug en steken het fietspad over, 
eerst linksaf en daarna rechts afslaan. We 
volgen dit iets kronkelige pad, waarlangs de 
enige picknicktafel van de wandeling te vinden 
is. In het voorjaar is dit pad de zangplaats van 
een nachtegaal. Aan het einde van het pad 
gaan we linksaf. Het pad buigt langzaam 
naar links. In het voorjaar zingt hier de voor 
de Krimpenerwaard vrij zeldzame sprinkhaan-
zanger. Boven de bomen zweven buizerds en 
boven het riet in de zomer geregeld bruine 
kiekendieven. Bij de viersprong gaan we 
rechtsaf. Het pad kronkelt richting eindpunt 
ofwel het kan een tussenstop zijn als er 
gekozen is om te starten bij punt B. 

Goudvinken, bron: http://www.np-
schiermonnikoog.nl/ 
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