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In dit nummer o.a.

•  Rondom Amerongen

•  In en rondom Oudewater

•  Stroomgebied Dommel en 
Tongelreep



Van de redactie

Dit nummer is mijn laatste als redacteur 
voor Lopend Vuur, na 7 jaar is het goed 
dat er iemand met een frisse blik het 
overneemt. Er wordt in dit nummer 
teruggeblikt op deze tijd. 
Dankzij Jan Tukker en Jos van der Heide 
is er een overzicht opgenomen van de 
gepubliceerde wandelingen in Lopend 

Vuur vanaf 2012. Dit overzicht is ook 
via de website te bekijken, daar kan er 
ook via een zoek opdracht naar een 
bepaald gebied gezocht worden. Als je 
het papieren exemplaar niet meer hebt: 
alle Lopend Vuren vanaf 2012 zijn via de 
website in te zien. Dit nummer bevat weer 
wandelingen met een hoog ‘onverhard 

gehalte’ in verschillende delen van 
Nederland. 
Veel lees- en wandelplezier gewenst!

Suggesties en artikelen voor een volgend 
nummer van Lopend Vuur blijven 
altijd welkom, ze mogen vanaf nu naar 
voorzitter@tevoet.nl.

Lopend Vuur is het ledenblad van TeVoet, 
vereniging van wandelaars. Het verschijnt 
drie keer per jaar.

TeVoet, vereniging van wandelaars
•  voor meer en betere onverharde wandel-

mogelijkheden;
•  voor behoud en herstel cultuurhistorische 

paden.
Ons motto, ‘onverhard van dorp tot dorp’. 
Meer informatie op www.tevoet.nl. TeVoet is 
aangesloten bij de Stichting Wandelnet.

Het lidmaatschap van TeVoet bedraagt 
€ 17,50 per jaar. Het lidmaatschap wordt 
automatisch verlengd, tenzij vóór 1 december 
schriftelijk is opgezegd bij de ledenadministra-
tie. Met ingang van 1 januari 2016 is TeVoet 
door de belastingdienst erkend als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Redactie Lopend Vuur
Redactieadres: Koningin Emmastraat 51, 4205 
BL Gorinchem, tel 0183 622300, 
redactielopendvuur@tevoet.nl
Ledenadministratie
Voor verhuizingen, aanmelden nieuwe leden: 
Ledenadministratie TeVoet, 
P.C. Hooftlaan 111, 3351 EL Papendrecht, 
ledenadminstratie@tevoet.nl 
bankrekening NL49 INGB 0000 3726 85 

van TeVoet 
KvK nummer 40517799

Secretariaat
Secretariaat TeVoet, Vlasstraat 14, 3572 TT 
Utrecht, info@tevoet.nl

Contactpersonen in de regio
TeVoet werkt met contactpersonen in de regio 
•  Groningen: 

groningen@tevoet.nl
•  Drenthe: drenthe@tevoet.nl
•  Friesland: Ben Rutten, Frittemaleane 16, 

8604 XB Sneek, tel. 06-42874357, 
friesland@tevoet.nl

•  Flevoland: Jan Frederik Lubbers, Siriusstraat 
3, 8303 ZZ Emmeloord, tel. 0527-697706, 
fl evoland@tevoet.nl

•  Utrecht: Ineke Thierauf, Vlasstraat 14, 3572 
TT Utrecht, tel. 030-2730658, 
utrecht@tevoet.nl

•  Noord-Holland: Fred Triep, Zonhovenstraat 
29, 1066 MA Amsterdam, 
tel. 020-6155502, 
noord-holland@tevoet.nl

•  Gelderland: Nico Vlasveld, Everwijnlaan 11, 
6816 RC Arnhem, 
tel. 026-4457852, mobiel 06-12534316, 
gelderland@tevoet.nl 

•  Zuid-Holland: Eeffi en Huizing, 
Bernhardlaan 10, 2851 XD Haastrecht, tel. 

0182-501483, zuid-holland@tevoet.nl
• Zeeland: zeeland@tevoet.nl
•  Brabant: Harry Benschop, Loveren 33, 

5111 TA Baarle Nassau, tel. 013-5902960 
noord-brabant@tevoet.nl

•  Limburg: Diny van Faassen, Ravensbosstraat 
23, 6336 XG Arensgenhout, 
tel. 06-51717810, 
limburg@tevoet.nl

Bestuur TeVoet
•  Voorzitter: José Noijons 

(voorzitter@tevoet.nl)
•  Secretaris: Ineke Thierauf 

(secretaris@tevoet.nl)
•  Penningmeester: Nico van Delft 

(penningmeester@tevoet.nl)
•  Lid: Bertie Schonk (lid@tevoet.nl)

Aan deze Lopend Vuur werkten mee:

Bert van den Berg, Rien van den Berg, 

Peter Both, Nico van Delft, Renée van der 

Haar, Jos van der Heide, José Noijons, Ettjen 

Modderman, Kees Rotteveel, Lia Trimp, 

Jan Tukker. 

Vormgeving en opmaak: SMG-Groep Hasselt

Volgend nummer verschijnt in april 2018.

Inleveren kopij vóór 1 maart 2018.
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In de eerste bestuursvergadering na de 
zomervakantie heeft het Bestuur onder 
andere de volgende punten besproken.
1.  Ledenadministratie. Zoals onze 

ledenadministratrice Marijke van 
Steenis op de ALV al mededeelde, is 
zij gestopt met haar activiteiten voor 
TeVoet. De ledenadministratie is vol-
ledig geïntegreerd in de administratie 
van de penningmeester, waardoor de 
noodzaak voor een aparte ledenad-
ministratie vervalt. Het Bestuur dankt 
Marijke hartelijk voor het nauwgezet 
bijhouden van de administratie en 
heeft haar ook persoonlijk met een 
aantal attenties bedankt. 

2.  Contacten met andere organisa-
ties. Het Bestuur zal in voorkomende 
gevallen onder andere met speci-
fi eke vragen en/of suggesties om 
samenwerking schriftelijk contact 

opnemen met relevante organisa-
ties. Het Bestuur gaat bij een aantal 
zusterorganisaties op bezoek.

3.  Archief. Frans Meijdam heeft zijn 
TeVoet-archief ter beschikking gesteld 
aan de vereniging. Het Bestuur zal 
bekijken hoe dit archief, na ge-
schoond te zijn, toegankelijk gemaakt 
kan worden via de website van 
TeVoet.. 

4.  Stand van zaken WRP (wandel-
routeplanner)-project. Het Bestuur 
heeft de werkgroep bedankt voor 
haar inzet en het gedegen rapport. 
Nagenoeg alle relevante organisaties 
zijn bereikt. Het Bestuur is benieuwd 
naar mogelijke vervolgactiviteiten. 
Het aanschrijven van organisaties is 
misschien nog maar een eerste fase in 
de implementatie van de WRP-ideeën. 

5.  Stand van zaken website. Het 
defi nitieve ontwerp moet klaar zijn 
voor de actieve ledenvergadering van 
11 november 2017 en wordt daar 
besproken. De beoogde webredac-
teur Alice Drent krijgt een belangrijke 
rol bij het signaleren van nieuws.

6.  Actieve ledenvergadering 11 
november 2017. Het Bestuur heeft 
voorbereidingen getroffen voor het 
organiseren van deze bijeenkomst in 
het bezoekerscentrum in Park Sons-
beek in Arnhem. 

7.  TeVoet-wandelingen. Het Bestuur 
gaat wandelingen organiseren in sa-
menwerking met regiocoördinatoren.

José Noijons

Tijdens de ALV van TeVoet op zaterdag 
20 mei van dit jaar is besproken dat 
de website van TeVoet in een nieuw 
jasje zal worden gestoken (zie ook het 
verslag in de laatste Lopend Vuur). De 

belangrijkste functie van de website is 
momenteel leden te informeren over 
activiteiten en om bestuur en regio’s 
een communicatieplatform te bieden. 
Maar de website zou meer kunnen 

bieden. TeVoet wil ook 
geïnteresseerden laten 
zien waar we voor staan. 
Hoe geven we belan-
genbehartiging vorm, 
waar zijn we mee bezig 
en welke successen 
hebben we bereikt? De 
website is dus ook van 
belang voor het werven 
van nieuwe leden en 
onze PR in het alge-
meen. De vindbaarheid 
van de website op tref-
woorden als <onverhard 
wandelen> en <on-
verharde paden> en 
<wandelinfrastructuur> 
moet dan ook vergroot 
worden. 
Het ontwerp van de 
website is klaar. Er wordt 
hard gewerkt aan het 
schrijven en plaatsen 
van teksten en docu-
menten. De planning 
is dat de website voor 

het nieuwe jaar 2018 online is. U krijgt 
daarvan per mail van ons bericht. Hierbij 
geven we u al vast een impressie van 
het uiterlijk van de nieuwe website.

Van het Bestuur

De website van TeVoet in 
een nieuw jasje

4

verslag in de laatste Lopend Vuur). De 

4



Wandelen over onverharde paden in 
bossen, door weilanden, langs de wa-
terkant en tussen de akkers. Paden die 
de blik op het landschap niet verstoren, 
waar je bladeren hoort knisperen als 
je loopt en je de polder direct onder je 
voeten voelt en kunt opsnuiven. Paden 
waar je niet steeds voor fi etsers op zij 
hoeft te springen. Dat is waar leden van 
TeVoet zich voor inzetten; niet alleen 
voor zich zelf maar ook voor het 
wandelplezier van komende generaties. 
Het asfalt rukt op, helaas. Gerichte actie 
en voortdurende aandacht voor het 

onverharde pad is de komende jaren 
dan ook van groot belang. En daarvoor 
zijn meer leden nodig, om te signale-
ren waar er bedreigingen zijn en waar 
kansen liggen. 

Het bestuur roept daarom ieder lid op 
om tenminste een nieuw lid te werven. 
Maak het uw voornemen voor 2018! 
Vertel wat TeVoet is en wat er al is be-
reikt in de afgelopen jaren. Of geef eens 
een mooie onverharde wandeling met 
een TeVoet lidmaatschap voor één jaar 
als verjaardagcadeau. De ervaring is dat 

veel mensen lid blijven na dat jaar. 
Aanmelden van cadeau lidmaatschap 
via de mail ledenadministratie@tevoet.
nl onder vermelding van dhr. of mevr., 
volledige naam, adres, e-mailadres en 
telefoonnummer.

Op de website is het allemaal te vinden. 
Wat zou het mooi zijn als we in 2018 
het duizendste lid kunnen verwelkomen. 
Daar kunnen we allemaal aan meehelpen.
Voor de ledenwerving kan je via 
ledenadministratie@tevoet.nl exemplaren 
van ons blad Lopend Vuur opvragen.

Afscheid Rien van den Berg, 
redacteur Lopend Vuur 
Zoals u elders in dit nummer van 
Lopend Vuur hebt kunnen lezen, heeft 
Rien van den Berg, de redacteur van 
Lopend Vuur, besloten om na zeven 
jaar van intensieve arbeid aan ons 
blad, zijn werkzaamheden als redacteur 
te stoppen. Het Bestuur van TeVoet 
vindt het erg jammer dat dit het laatste 
nummer zal zijn met hem als redac-
teur. Zoals ons steeds van vele kanten 
is verzekerd, vond men het blad er 
steeds mooi uitzien. Het blad heeft 
ons geattendeerd op heel veel mooie 
wandelingen over onverharde paden. 

We realiseren ons dat dat vooral aan 
Rien te danken is.

Het Bestuur wil Rien graag bedanken 
voor het vele werk dat hij voor Lopend 
Vuur heeft verricht. Bij een bezoek aan 
Rien zal het Bestuur hem een persoon-
lijk geschenk aanbieden. Mogelijk zijn 
er dan nog zaken te bespreken die met 
de overdracht van het redacteurschap 
te maken hebben. 

Zoals u heeft begrepen, is het Bestuur 
bezig om de website een andere 

vorm te geven, waardoor sneller op de 
actualiteit kan worden ingespeeld en 
de website ook makkelijker te berei-
ken is op computer, tablet en mobiele 
telefoon. Op termijn willen we graag 
dat website en Lopend Vuur meer 
op elkaar aansluiten waardoor kosten 
kunnen worden bespaard. Tot een mo-
gelijk nieuwe vorm van Lopend Vuur 
is gevonden, wordt leden verzocht 
bijdragen aan komende nummers van 
Lopend Vuur per e-mail te zenden aan 
voorzitter@tevoet.nl. Ook degenen 
die als redacteur of vaste medewerker 
willen bijdragen aan Lopend Vuur, 
wordt vriendelijk verzocht contact op te 
nemen met de voorzitter. 

José Noijons

Het Zuid Hollands Landschap heeft vorig 
jaar een actie gehouden om geld in te 
zamelen voor aankoop van het gebied 

Luistenbuul. Het gebied ligt langs de 
Lek ten oosten van Sluis/Ameide. In 
het april nummer van Lopend Vuur is 
hierover een artikel opgenomen.
In de promotiefi lm vertelt René Gars-
kamp van het Zuid Hollands Landschap 
over de schoonheid van het gebied en 
nodigt iedereen uit om na aankoop te 
struinen langs de rivier en langs de mei-
doornhagen. Zie https://www.youtube.
com/watch?v=ryh5yP022q0

Aankoop gelukt
Het aankoopbedrag wordt ingezameld. 
In het blad voor de donateurs van het 
Zuid Hollands Landschap wordt het 
gebied beschreven met een kaartje 
van de struinroute en een link, waar 

de beschrijving van de route staat. Er is 
overleg tussen het projectbureau wan-
delroutenetwerk en het Zuid Hollands 
Landschap om de route op te nemen in 
het wandelroutenetwerk Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden.
Tot zover prima. Gevers zullen mede 
vanuit het vooruitzicht van deze open-
stelling geld hebben gedoneerd.

Route is afgesloten!
Ineens wordt de struinroute van de 
website gehaald. Er wordt een nieuwe 
route gemaakt, waar je op de dijk moet 
lopen en dus het gebied alleen van ver 
kan zien. Dit alles zonder enige uitleg 
naar het waarom. 
We deden navraag: Zuid Hollands Land-
schap heeft e.e.a. niet goed afgestemd 
met andere eigenaren en pachters in het 
gebied en sluit de struinroute weer af.
De wandelaar die hiervoor geld heeft 
gegeven, blijft met een kater achter.

Rien van den Berg

Actie “ieder lid een nieuw lid”

Zuid Hollands Landschap zet 
wandelaar op verkeerde been
Gebied Luistenbuul weer afgesloten

Toen was de wandelaar nog welkom
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Over Amerongen
Amerongen ligt aan de voet van de 
Amerongse Berg, het hoogste punt van 
de Utrechtse Heuvelrug (69 m boven 
NAP), en loopt uit tegen de uiterwaar-
den van de Benedenrijn. De geschiede-
nis van Amerongen begint in de 12-de 
eeuw, wanneer het wordt genoemd als 
een twee-herige heerlijkheid onder het 
geslacht Abcoude en de domproosdij 
van Utrecht; na enkele wisselingen 
behoorde het vanaf de 17-de eeuw toe 
aan de prins van Oranje. Het kasteel uit 
die tijd is in die tijd bij schermutselingen 
tussen de Staatse en Spaanse troepen 
grondig verwoest, maar werd in dezelf-

de stijl al spoedig weer opgebouwd. 
In de vorige eeuw is het nog enige tijd 
het onderkomen van de Duitse keizer 
geweest, die na de Eerste Wereldoorlog 
naar Nederland was gevlucht. Ameron-
gen heeft aan dit rijke verleden vele 
monumenten en een beschermd dorps-
gezicht overgehouden. En een galgen-
veld, dat uiteindelijk maar één keer - in 
1687 – gebruikt is. Een teken van het 
vreedzame karakter van Amerongen!

Amerongen was oorspronkelijk een 
agrarische gemeenschap, gebaseerd op 
schapenteelt (op de heidevelden op de 
Heuvelrug) en landbouw (in de uiter-

waarden). Van de 17-de tot in de 20-ste 
eeuw was de tabaksteelt er belangrijk; 
enkele oude droogschuren herinneren 
daar nog aan.

De wandeling
De wandeling begint bij het kasteel van 
Amerongen, gaat eerst langs/door de 
uiterwaarden van de Nederrijn, dan door 
de bossen op de Utrechtse Heuvelrug 
over de Amerongse Berg, en voor het 
laatste stuk weer terug naar de uiter-
waarden. Vanwege de beperkte toegan-
kelijkheid van de Amerongse Bovenpol-
derworden twee varianten gegeven: een 
wintervariant door het oostelijk deel van 
die polder (toegankelijk van 01 okt-31 
mrt) en een zomervariant door het 
westelijk deel (toegankelijk van 01 apr-
30 sept). Het (grootste) middendeel is 
voor beide varianten gelijk. De Winter-
variant is volledig beschreven; voor de 
Zomervariant zijn alleen de afwijkingen 
daarvan gegeven.

De wintervariant
Ga vanaf de voorzijde van het kasteel op 
de Drosteweg even richting kerktoren, 
en direct naar rechts langs de oostelijke 
slotgracht. Aan het eind van het rechte 
stuk rechtdoor over het overstapje over 
het prikkeldraad en het graspad op, de 
Amerongse Bovenpolder in. 

De oostelijke Amerongse Bovenpolder 
is een kwelmoerasgebied, gevoed 
door het kwelwater van de Utrechtse 
Heuvelrug. Hier ontwikkelt zich een 

ROUTE

ROUTE

LOPEND VUUR

Rondom 
Amerongen:

uiterwaarden, bossen, landgoederen en een historische kern

Amerongen, een bescheiden dorp met een rijke historie 
tussen het nationaal park de Utrechtse Heuvelrug en de 
uiterwaarden van de Nederrijn. Een goede plek voor een zeer 
gevarieerde en fraaie wandeling!

(Niet zo’n) eenzame eik

Amerongen
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rivieroeverreservaat,waarin zich na de 
herinrichting de vroegere wilgenbossen 
en struwelen herstellen. Door het kwel-
water staan de ontgronde delen een 
groot deel van het jaar onder water.

Volg dit pad (aan het begin nauwelijks 
gemarkeerd) tot het einde in Elst: klim 
over het hek, dan het tweede hek links 
door en schuin naar rechts, ongeveer 
richting oude schoorsteenpijp (door 
de opening in de bosschages). Aan 
de overzijde van het grasland met het 
overstapje over het hek. Volg dan de 
witte markering. Bij de uitgang van de 
polder door het hek en rechtdoor over 
de Molenweg. 

In de hoek van de Molenweg komt 
de Zomervariant van links.

Vervolg beide varianten: Over de Mo-
lenweg naar de N225. Steek deze recht 
over. Rechtdoor tot het kruispunt waar 
het zandpad rechtdoor gaat als graspad. 
Daar rechtsaf (LAW-markering). Na ca 
600 m vlak vóór het fi etspad scherp 
links terug op het smalle pad (niet het 
mountainbikepad!). Volg dit pad steeds 
rechtdoor, kruis een fi etspad. Direct na 
de kruising met een mountainbikepad 
even naar links naar het open veld 
en langs de bosrand rechts voor het 
Venster op de Betuwe, een fraai uitzicht 
over een groot deel van de Betuwe.

Terug naar de kruising met het moun-
tainbikepad, nu linksaf om het oor-
spronkelijke pad rechtdoor voortzetten 
(gele markering). Na de grote boog 
naar rechts rechtdoor naar de Eenzame 
Eik, een stoere eik omringd door een rij 
bankjes. 

De Eenzame Eik staat midden in een 
rozet van 8 secties, die als onderzoek-
sobject elk op een eigen manier zijn 
herbost.

Ga bij de Eenzame Eik haaks linksaf 
(pad met vage geel-blauwe markering). 
Bij het kruispunt rechtdoor naar de krui-
sing met het monument “Op de Top”, 
de top van de Amerongse Berg. Op 
deze kruising ongeveer rechtdoor (iets 
schuin naar links). (Bekijk op het mo-
nument eerst wel het gedicht, waarin 
het bescheiden Amerongen op gepaste 
wijze wordt geëerd!).

Op de volgende T-kruising links en 
eerste pad rechts. Volgende pad kruisen, 
daarna op de T-kruising even links voor 
een uitzichtspunt over de Amerongse 
molen, de uiterwaarden en de stuw in 
de Nederrijn. 
Terug naar de T-kruising, nu rechtdoor 
op het pad met de rode en blauwe 
markering. Op de samenloop van een 
paar paden schuin naar links. Het eerste 
grote pad kruisen, dan na ca 150 m 
(bij de splitsing met meerdere paden) 
schuin naar links het pad op met de 
rode markering.

Dit pad in een grote boog naar links 
blijven volgen. Mountainpad kruisen. 
Kort daarna schuin naar rechts, pad met 
bruine markering. Deze markering vol-
gen naar de Bergweg (de asfaltweg).

De Bergweg recht oversteken en recht-
door langs het dierenpark. Na ca 500 
m. op de Y-splitsing rechtsaf (mountain-
bikepad). Dit pad volgen tot de volgen-
de Y-splitsing (waar het mountainpad 
links afbuigt); daar rechtdoor/rechts 
aanhouden.
Steeds rechtdoor. Het pad gaat op een 
gegeven moment stijgen en maakt bo-
ven een fl auwe bocht naar links. Direct 
na die bocht linksaf. 
Op dat pad rechtdoor tot het kruispunt 
waar een mountainpad van links komt. 
Hier rechtsaf het pad in met bruine 
markering in. 
Eerste pad links, rood/groen/bruine 
markering. Een fi etspad kruisen, dan na 
ca 300 m rechtsaf (het vierde pad, rode 
markering). Het eerste pad links. Recht-
door langs het open veld naar de N225.
De N225 rechtdoor oversteken, het 
landgoed Zuylestein op.

Buitenplaats Zuylestein stamt uit de 
14-de eeuw. In de 17-de eeuw werd de 
Ridderhofstad gebruikt als jachtslot met 
tuin en park in renaissancestijl. Sinds 
enkele jaren wordt hard gewerkt aan 
de restauratie van gebouwen, tuinen 
en het park in die stijl. Op het terrein 
zijn o.a. een B&B en een restaurant. De 
tuinen zijn toegankelijk iedere vrijdag 
van 10.00-16.00 u.

Vanaf de N225 steeds rechtdoor, aan 
het eind van het rechte stuk haakse 
bocht door en direct daarna rechts. Op 
de volgende kruising rechts aanhouden. 
In de bocht aan het eind van het rechte 
stuk links over het bruggetje. Het volgen-
de bruggetje links oversteken . 

Voor de zomervariant dit bruggetje 
niet oversteken maar rechtdoor. 

Vervolg Wintervariant: Direct over dat 
bruggetje rechts (volg de LAW-marke-

OM TE LOPEN
De Wintervariant (de rode lijn op de kaart) 
is ca 14 km lang en is toegankelijk van 01 
okt-31 mrt . De Zomervariant (de gele lijn) is 
ca 16 km lang en is toegankelijk van 01 apr-
30 sept. De Wintervariant is voor bijna 95% 
onverhard, da Zomervariant bijna helemaal. 
Beide trajecten door de Amerongse Boven-
polder kunnen drassig zijn; honden mogen 
mee mits aangelijnd. De routes zijn niet 
gemarkeerd; wel wordt in de beschrijving 
regelmatig gebruik gemaakt van aanwezige 
markeringen. Beide routes voeren niet door 
het dorp zelf, maar neem de gelegenheid 
te baat om het mooie centrum te bekijken 
– het is wel een beschermd dorpsgezicht! 
Zie voor een gedetailleerde kaart van de 
Wintervariant: http://www.afstandmeten.nl/
index.php?id=2055875
De Zomervariant: http://www.afstandmeten.
nl/index.php?id=2006808

Bereikbaarheid: OV: Bus 50, Wagenin-
gen-Utrecht via station Driebergen-Zeist, 
halte Amerongen Dorp. Vanaf de rotonde de 
Imminkstraat in en ongeveer rechtdoor naar 
het Kasteel. Auto: parkeren bij het kasteel. 
Ook ruime parkeergelegenheid bij het 
sportpark aan de Burgwal aan de oostkant 
van het dorp. Steek van daar de N225 over 
bij de rotonde en ga via het kleine paadje 
naar rechts en beneden. Je komt dan op het 
Onderlangs. Voor de Zomervariant ben je 
direct op de route; ga linksaf. Voor de Win-
tervariant: rechtsaf, op de samenloop met de 
Zandvoort (asfaltpad) rechtdoor. Het eerste 
pad na de slagboom (na ca 150 m) links 
naar het kasteel. Bij de slotgracht linksaf; je 
bent op de route.
Horeca: in Amerongen (Donkerstraat, Van 
den Boschstraat), in Elst langs de N225, op 
landgoed Zuylestein .

Even rusten
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ring). Na een haakse bocht rechtdoor 
naar een T-kruising; hier rechts. Pad 
volgen door een haakse bocht tot een 
T-kruising, hier weer rechts. Een klein 
slingertje om het water en rechts over 
het wilgenlaantje. 
Bij de boerderij linksaf naar de asfaltweg 
(Zuylesteinseweg); hier rechtsaf. Aan 
het eind daarvan (bij de verbouwde 
tabaksschuur) rechtsaf, Kersweg. Deze 
volgen (negeer wegen naar links). 
Aan het eind op de T-kruising met de 
Donkerstraat rechts. Direct daarna links 
op de Drostestraat. Rechtdoor naar het 
beginpunt van deze wandeling.

De zomervariant
Deze variant begint eveneens vóór het 
kasteel. Ga ook nu even richting kerkto-
ren en direct rechts naar de oostelijke 
gracht, maar ga het eerste pad links in 
(kort nadat je bij de gracht komt). 
Halverwege het rechte deel van dat 
pad kom je langs de oorspronkelijke 
locatie van het 15-eeuwsw kasteel 
Loevendael.

Na de bocht op de T-kruising met de 
Zandvoort (asfaltweg) rechts. Direct na 
de slagboom schuin naar rechts, het on-
verharde pad het Onderlangs op (maar 
ga eerst wel even 15 m rechtdoor, en 

klim links naar boven naar het Galgen-
veld. Geen angst, hier is alleen in 1687 
iemand opgehangen!). Terug naar het 
Onderlangs en dit steeds rechtdoor 
blijven volgen tot aan de rand van Elst. 
Bij het einde van het onverharde pad 
op de hoek van de Molenweg links. Hier 
kom je op de hoofdroute zoals beschre-
ven bij de Wintervariant. 

Volg vanaf dat punt de Wintervari-
ant tot op het landgoed Zuylestein: 
zie daar waar je die variant moet 
verlaten. 

Vervolg zomervariant op landgoed 
Zuylestein: Nadat je bij het bruggetje 
rechtdoor ben gegaan het pad volgen 
naar de Lekdijk; daar bovenop naar 
rechts. 

De Lekdijk: een verwarrende naam, 
want deze loopt hier langs de Beneden-
rijn. Pas ca 7 km verderop bij Wijk bij 
Duurstede buigt de Rijn af en gaat als 
Kromme Rijn en Oude Rijn via Utrecht, 
Woerden en Leiden naar Katwijk, waar 
hij in de Noordzee eindigt; de hoofd-
stroom gaat verder als Lek.. Het gevolg 
van een doorsteek door de oeverwal bij 
Wijk van Duurstede in de 2de eeuw vCr 
en het afdammen van de Rijn daar in 

de 12de eeuw nCr.Na ca 300 m (kort 
na Huis De Ark) linksaf, de Amerongse 
Bovenpolder in. De wandeling voert nu 
door het westelijk deel van de Ame-
rongse Bovenpolder. Dit deel is droger 
dan het oostelijke deel omdat het ver-
der van de Heuvelrug ligt, waardoor en 
minder kwelwater ontspringt. Dit dro-
gere land trekt veel amfi bieën, kleine 
zoogdieren, insecten en weidevogels.

Direct na het hek het pad schuin naar 
rechts tot het einde. In deze richting niet 
gemarkeerd, maar redelijk zichtbaar, 
iets verhoogd. Kritisch punt: op het 
stuk dicht langs de Rijn moet je bij de 
alleenstaande paal op N 510 59.222/
E 50 26.858 (met aan de zijkant een 
rode pijl voor de tegenliggers) haaks 
naar links. Daarna steeds over de 
bruggetjes; aan het eind rechtdoor naar 
de Rijnsteeg, de weg van het dorp naar 
de pont.

Op de Rijnsteeg even naar links, dan 
rechts langs de zuidelijke en oostelijke 
slotgracht van het Kasteel naar het begin 
van de wandeling. 

Met dank aan Barbara en Ernst Hart 
voor het aanreiken van de route.

Door: Jos van der Heide
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Het colofon van Lopend Vuur verraadt niet, dat hij alle touw-
tjes van dit tijdschrift in handen heeft. Je kunt het alleen 
zien aan het redactieadres in Gorinchem. Rien van den Berg 
heeft zeven jaar Lopend Vuur geredigeerd en stopt ermee. 
Waarom? Zeven is het getal van de volledigheid. Je hebt alles 
wel een keer gezien en meegemaakt. Het wordt een herhaling 
en dat is niet goed voor de creativiteit.

Hoe het begon
Ik spreek hem in zijn huis in Gorinchem, 
de stad waar hij is opgegroeid en nog 
woont. Wat was zijn eerste wandelerva-
ring? Zijn vader nam hem en zijn broer 
Bert mee naar Woudrichem. Ze staken 
over met een voetveer (de veerman 
roeide de boot) naar Slot Loevestein en 
daar wandelden ze een rondje. 
Zijn moeder en zijn zusjes bleven 
thuis. Later gingen ze met z’n drie-
en van tijd tot tijd een dag wan-
delen in Zuid-Limburg, routes van 
Natuurmonumenten. Wandelen in 
de buurt? Nee, dat gebeurde niet, 
wel fi etsen. 
Rien’s wandelwereld werd in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
verruimd door een abonnement 
op “Op Lemen Voeten” en boek-
jes als “Nederland in 12 dag-
wandelingen”. Hij werd vanaf het 
begin markeerder van het Pelgrim-
spad, het stuk tussen Woudrichem 
en Aalst en is dat nog steeds. Hij 
meldde zich zo’n 20 jaar geleden 
aan als lid van TeVoet en werd 15 
jaar geleden actief in het Wande-
loverleg Zuid-Holland. Zeven jaar 
geleden ging hij met pensioen 
en nam de redactie van “Lopend 
Vuur” over van Harry Benschop. 

Lopend Vuur en de website van 
TeVoet
Drie verschillende uitgevers heeft Rien 
mee gemaakt. Toen hij begon was 
Lopend Vuur zwart-wit, alleen de omslag 
was in kleur. Peter Both heeft geholpen 
een uitgever te vinden die voor minder 
geld het blad in full colour uitbracht. 
Maar die ging failliet. Dus nu wordt het 
blad gedrukt bij een derde uitgever. Die 
wordt elk jaar fors duurder, dus er moet 
weer gezocht worden… 
Zeven jaar geleden had TeVoet nau-
welijks een website. Er is door een 
professional een website gebouwd. 

Rien heeft naast zijn redactiewerk voor 
Lopend Vuur die website bijgehouden 
en voorzien van informatie. 
De inhoud van het tijdschrift, daar 
gaat het om. Voor Lopend Vuur kreeg 
Rien gevraagd en ongevraagd, soms 
wel soms niet, stukken tekst uit het 
hele land. Er is geen vast netwerk van 

correspondenten en dat maakt het lastig 
om het tijdschrift samen te stellen. Het 
is altijd een verrassing wat en hoeveel 
kopij wordt aangeleverd. Lopend Vuur 
is bedoeld om de leden van TeVoet te 
informeren over wat de vereniging doet 
aan belangenbehartiging en wat er is 
bereikt. Daarnaast is het leuk lezers te 
attenderen op mooie, onverharde wan-
delingen. Dit was voor hen soms een 
eye opener, merkte hij uit de reacties. 
De beschrijving van twee derde van de 
wandelingen maakte hij zelf. Broer Bert 
wandelde mee en maakte de kaartjes. 

Een leven na Lopend Vuur
Rien stopt met de redactie van Lopend 
Vuur, maar hij zal zich echt niet vervelen. 
Naast het Wandeloverleg Zuid-Holland 
van TeVoet en het Pelgrimspad heeft hij 
ook ander vrijwilligerswerk om handen. 
Hij onderhoudt voor SBB de eenden-
kooi Waardenburg en de bosjes er 
omheen. Met de Natuur- en Vogelwacht 
Vijfheerenlanden snoeit hij, voor het 
behoud van het landschap, bij particu-
lieren hoogstam fruitbomen en knot hij 
in de winter wilgen. Rien reist altijd met 
het openbaar vervoer en is actief in het 
reizigersoverleg namens Rover. 

En dan heb ik natuurlijk de vraag, wat is 
jouw favoriete wandeling in Nederland? 
In zijn antwoord klinkt zijn jeugdervaring 
door, want zijn meest geliefde wandelre-
gio is Zuid-Limburg en de Voerstreek. 

En over die overstapjes bij Aalst, wil hij 
dat prachtige verhaal nog eens vertel-
len? Rien begint te glunderen. Hij vertelt: 
Het Pelgrimspad bij Aalst liep over een 

autoweg bovenop een dijk, vol 
vrachtverkeer. Het was heel akelig 
om er te lopen. Naast de dijk lag 
een oude grasdijk, eigendom van 
SBB en het Waterschap Rivieren-
land. Hij is gaan informeren of 
daar niet gewandeld kon worden. 
Dat kon wel, maar dan moesten 
er overstapjes gemaakt worden 
over een hek en daar was geen 
geld voor. Rien is die overstapjes 
toen gaan organiseren. TeVoet 
gaf een subsidie voor het hout. 
Recreatie maatschappij Uiterwaar-
de wilde wel een medewerker 
en timmermateriaal zoals zware 
boren uitlenen. Rien, broer Bert 
en Michiel Broekman hebben 
toen zelf met de medewerker de 
overstapjes gemaakt. En nu kun 
je je niet meer voorstellen, dat je 
vroeger over die verkeersweg liep. 

Zeven jaar Lopend Vuur, dat is een 
hele tijd. Het tijdschrift veranderde 

van zwart-wit naar een kleurrijke “glossy” 
met mooie foto’s. De lezers bleven op 
de hoogte van het verenigingsnieuws 
en watertandden bij de beschrijving van 
wandelingen dichtbij huis of verder weg, 
als het maar zoveel mogelijk over onver-
harde paden ging. Heel veel daarvan is 
te danken aan de inspanning van deze 
persoon, Rien van den Berg, die een 
mooi en lezenswaardig tijdschrift heeft 
gemaakt; het gezicht van TeVoet intern 
en naar buiten. Namens alle lezers dank 
ik hem daarvoor.

Door: Ettjen Modderman

Rien van den Berg, 
zeven jaar Lopend Vuur.
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De wandelingen
Het startpunt is vanaf de parkeerplaats 
aan Statenland / Utrechtse Straatweg bij 
de bushalte tegenover het zwembad. 
Hier steekt u de Provinciale weg over ( 
voorzichtig drukke weg) en gaat linksaf 
. Na circa 100 meter ziet u een marke-
ring( blauwe pijl op oranje ondergrond) 
naar rechts en gaat tussen twee huizen 
door de Tiendweg op. Deze houtkade/
tiendweg bijna 5 km uitlopen tot aan 
knooppunt 40 en daar op de Hoenkoop-
se Rijweg rechtsaf naar knooppunt 90. 
Eerst tot aan de Provinciale weg N228 
en daar rechtsaf het fi etspad op. Na 400 
meter linksaf bij ANWB bord Hekendorp. 
(voorzichtig bij oversteken). Hier kunt u 
eventueel op bus 107 van Syntus richting 
Utrecht stappen en dan bij het startpunt 
in Oudewater uitstappen. Een wandeling 
van 6 km.

Fietspad uitlopen tot aan de ophaalbrug 
over de Hollandse IJssel. Aan de overkant 
van de brug staat knooppunt 90. U kunt 
in Hekendorp iets gaan drinken door een 
stukje rechtdoor te lopen en bij de weg 
linksaf te gaan en dan ziet u bij de sluis 
het café Goejanverwelle. 

De route vervolgt u door terug te gaan 
naar de ophaalbrug en daar bij knoop-
punt 90 linksaf naar knooppunt 59 te 
gaan wandelen . Een prachtig pad langs 
de Hollandse IJssel. Dit pad is bijna 4 
km lang. Bij knooppunt 59 kunt u via de 

Noord IJsselkade rechtdoor gaan naar 
Oudewater, knooppunt 54 en vandaar 
via de Molenwal naar knooppunt 72 en 
via de Molenstraat komt u bij de Provinci-
ale weg en linksaf weer bij het startpunt. 
Een wandeling van 11 km. 

Bij knooppunt 59 gaat u linksaf naar 
knooppunt 57, eerst door een woonwijk, 
Papenhoefl aan, en daarna zigzaggend 
door een natuurgebied. U volgt de oranje 
bordjes met de blauwe pijl. Bij knoop-
punt 57 gaat u rechtsaf naar punt 55, 
eerst over de Ruige Weide en steekt de 
Jonkheer Vierbergerweg over. (oppas-
sen drukke weg). Hier moet u een kort 
stukje linksaf tot u rechts een pad ziet dat 
achter het industrieterrein loopt. Op deze 
kade loopt u naar knooppunt 55 en daar 
rechtdoor naar punt 58. Op de kade gaat 
u na 500 meter rechtsaf een bruggetje 
over een natuurgebied in tegenover het 
industrieterrein/woonwijk. Er zijn in dit 
gebied weinig markeringen maar alsmaar 
rechtdoor. Bij twijfel zo veel mogelijk links 
aanhouden tot u weer op een verharde 
weg komt. Op die weg met een bocht 
mee naar rechts en dan het 1e weggetje 
linksaf. Bij punt 58 gaat u rechtsaf op de 
Noord Linschoterweg richting Oudewater 
alsmaar rechtdoor richting knooppunt 
78. U wandelt langs het riviertje de 
lange Linschoten naar de stad en via de 
Kromme Haven, Donkere Gaard en Korte 
Havenstraat naar punt 78. Daar gaat u via 
de Havenstraat naar punt 54 en daarna 

via de Molenwal naar punt 72 . Daar 
wandelt u door de Molenstraat naar de 
Provinciale weg en daar linksaf naar het 
startpunt, de parkeerplaats of de bushal-
te. Een wandeling van 15 km. 

Indien u nog iets wilt drinken, zijn er 
meerdere mogelijkheden in het centrum 
van Oudewater. Vooral op de Markt te-
genover de Waag zijn verschillende leuke 
horecagelegenheden. 

Meer informatie over het wandelnetwerk 
rond Oudewater/Lopikerwaard/Utrecht 
West vindt u op de website van 
www.recreatiemiddennederland.nl

Oudewater, stad met lange historie
Oudewater heeft ruim 10.000 inwoners, 
die verspreid wonen over de kernen 
Oudewater, Snelrewaard, 
Hekendorp en Papekop. 

De oorsprong van de naam Oudewater 
is niet bekend. Het meest waarschijnlijk 
is dat het een verbastering is van 'oude 
(uiter)waarden'. Het ontstond omstreeks 
1100 in een meanderbocht daar waar 
de Lange Linschoten samenkomt met 
de Hollandse IJssel. Oudewater was 
door zijn ligging op de grens van Holland 
en het Sticht (Utrecht) een belangrijke 
grensvesting. De stad verkreeg rond 
1265 stadsrechten. Oudewater nam op 
19 juli 1572 met elf andere steden deel 
aan de Eerste Vrije Statenvergadering in 
Dordrecht. In deze vergadering werd de 
basis gelegd voor de Staat der Neder-
landen onder 'leiding' van het Huis van 
Oranje. De stad werd als reactie hierop 
op 7 augustus 1575 door een Spaans 
Leger uitgeroeid, volgens de overleverin-
gen wisten slechts drie inwoners deze 

Een TeVoet wandeling vanuit Oudewater en omge-
ving. In de Lopikerwaard en het natuurgebied ten 
noorden en ten oosten van de stad. De wandeling 
kan bestaan uit 3 afstanden: 6, 11 en 15 km.

In en rondom 
Oudewater, 
een wandeling door 

prachtige en unieke natuur.

ROUTE

ROUTE

LOPEND VUUR
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slachting te overleven die bekendstaat als 
de Oudewaterse Moord.

Oudewater was in de zestiende en 
zeventiende eeuw een belangrijke pro-
ducent van touw. De omgeving produ-
ceerde daartoe de grondstof hennep. 
De inwoners van het stadje heten tot op 
vandaag Geelbuiken, omdat de touwsla-
gers gelige gedroogde hennepvezels om 
hun buik wikkelden. Oudewater heeft 

een touwmuseum De Baanschuur.

Oudewater heeft veel monumenten. 
De binnenstad is voor een groot deel 
beschermd stadsgezicht. Bekend zijn:
De Waag, die sinds de 16e eeuw dienst-
doet als heksenwaag.
•  Grote of Sint-Michaëlskerk uit de 15de 

eeuw, een driebeukige hallenkerk met 
zadeldaktoren uit circa 1300.

•  Stadhuis van Oudewater met gevel in 

renaissancestijl, uit 1588.
•  Hervormde begraafplaats Oudewater, 

waarvan het toegangshek en het mau-
soleum de status van rijksmonument 
hebben.

•  Borstbeeld van Swiebertje, de zwerver 
uit de NCRV-televisieserie, dat in 2003 
werd onthuld door de acteur die deze 
rol speelde: Joop Doderer. In het stadje 
en omgeving waren destijds veel bui-
tenopnames voor de serie gemaakt.

Door: Peter Both

De eerste reden is mijn inziens onzinnig, 
want er zijn al prima mogelijkheden om 
naar Zandvoort te fi etsen, o.a. over de 
oude trambaan, die parallel loopt aan 
het beoogde tracé, de tweede reden is 
achterhaald, zoals nu blijkt, namelijk: het 
fi etspad komt er niet en de natuurbrug 
is allang gerealiseerd. 
Harry Hobo en Kees Piel, fanatieke te-
genstanders van het fi etspad richtten de 
Stichting Natuurbelang op en al in 2009 
werd een protestmars georganiseerd 
met duizenden wandelaars. Harry riep 

de hulp in van het WONH (wandelover-
leg Noord Holland). Jeroen Jacobse, se-
cretaris van het WONH nam vanuit die 
functie deel aan een klankgroep waar 
voor en tegenstanders in participeerden.

Jarenlange strijd
Het werd een jarenlange strijd met 
inspreken bij gemeenteraadsverga-
deringen in Amsterdam, maar helaas, 
zelfs het gloedvol voordragen van een 
gedicht van Roland Holst: "het is maar 
beter stille dingen stil te laten” mocht 

niet baten. Alleen Jonas van Lammeren 
van de Partij voor de dieren toonde 
oprechte belangstelling. Uiteindelijk is 
Harry Hobo de enige die zich is blijven 
verzetten en ongelofelijk maar waar, het 
is hem gelukt!!!
Na jaren procederen, (het heeft hem 
heel veel geld gekost en ook de provin-
cie Noord Holland is honderdduizenden 
euro's kwijt), maar ER KOMT GEEN 
FIETSPAD. De belangrijkste argumenten 
van Hobo: een fi etspad is desastreus 
voor de kwetsbare fl ora en fauna, be-
dreiging voor de zandhagedis, de nauwe 
korfslak, het grijs duin en droog duinbos. 

Dus niet eens de bedreiging voor de 
rust van de wandelaar! En daar moet ik 
dan toch even erg om lachen!

Renée van der Haar

Geen fi etspad door de Amsterdamse waterleidingduinen.
De Amsterdamse waterleidingduinen komen meestal in het nieuws 
door de aanwezigheid van duizenden damherten, waar mensen 
voor of tegen zijn, maar sinds 2009 woedde er een hevige strijd om 
een fi etspad. Een fi etspad door de duinen om vanuit Amsterdam 
op een mooie manier naar Zandvoort te fi etsen en om subsidie te 
kunnen krijgen voor een natuurbrug over de Zandvoortse laan.
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Routebeschrijving
Vanaf station Nijverdal naar het stations-
plein (niet naar de Centrumzijde). Daar 
linksaf en aan het eind rechtsaf, Oranjes-
traat in, je kunt dan meteen rechts een 
parkje in, pad parallel aan de Oranje-
dreef volgen. Aan het eind Koersendijk 
kruisen. Meester Ponsteenlaan volgen 
op tegelpad. Na bank met prullenbak 
rechtsaf onverhard pad in, pad naar links 
en rechts negeren en na ongeveer 50 
meter op T splitsing linksaf. Pad naar 
rechts vervolgen, waterplas steeds aan 
je rechterkant houden.

Bij wandelroutepaal (KNP) F61 linksaf. 
Rechtdoor op viersprong, Peerebooms-

weg. Bij knp F60 linksaf onverharde 
Kosteeweg in die later verhard wordt. 
Voorrangsweg oversteken, de Reestweg 
in, die later onverhard wordt. Rechtdoor 
onverharde Hellendoornsebergweg in. 

Het pad klimt, steeds rechtdoor. Bij Y 
splitsing (met bord grondwaterbescher-
mingsgebied) linksaf (bord doodlo-
pende weg). Bij T splitsing rechtsaf. Op 
viersprong bij knp F44 linksaf Klinken-
beltweg. Rechtdoor de asfaltweg naar 
beneden onder het spoor door volgen 
en de N35 kruisen. Rechtdoor bij pad-
denstoel 20060 (richting Schaapskooi) 
en bij paddenstoel 20114 rechtsaf naar 
de Schaapskooi. Het pad buigt bij de 

schaapskooi naar rechts. Bij paal F81 
linksaf door beukenbos. Op T splitsing 
linksaf (groene pijl). Op volgende T 
splitsing rechtsaf en kort daarna op 
viersprong rechtdoor. Rechtdoor tot T 
splitsing, je bent op de hei. Hier linksaf 
en daarna het eerste pad rechtsaf (route 
met paarse pijl).

Je gaat weer over de hei, het pad loopt 
omhoog. Bij F80 rechtdoor. Bij vier-
sprong linksaf stijgend pad (paarse pijl). 
Bij F79 rechtdoor, bij F77 linksaf. De 
weg buigt naar rechts en even later de 
weg naar links volgen (paarse pijl), weg 
naar rechts/half rechtdoor negeren.
Bij T splitsing linksaf (onverharde weg 
met geasfalteerd fi etspad). Bij de eerste 
weg rechtsaf (Sprengenberg). Deze 
route is afgesloten van half maart tot 15 
juli! Je klimt omhoog, op de top zijpaad-
je naar rechts negeren, steeds rechtdoor. 

Aan je rechterkant zie je in de verte huis 
Sprengenberg liggen. De weg gaat weer 

Sallandse 
heuvelrug
Mooi wandelen op de stuwwallen dankzij de IJstijd

TeVoet wandelde van Nijverdal naar Holten. Er loopt een NS 
wandelroute tussen deze plaatsen, maar TeVoet koos een 
andere route, die meer over de heidevelden gaat en door het 
gebied van de Sprengenberg gaat. Een deel van de route is af-
gesloten van 15 maart tot 15 juli in verband met het balts- en 
broedseizoen van de korhoenders.

Bijen halen honing uit de heide
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Door: Rien van den Berg

naar beneden. Op een T splitsing ga je 
linksaf, je gaat weer stijgen. Na de top 
(ongeveer 150 meter verder) rechtsaf. 
Kort daarna rechtdoor (weg naar rechts 
negeren). Op T splitsing linksaf (je ver-
laat het gebied van de Sprengenberg). 
Klein paadje negeren, bij zitbank (paarse 
pijl) rechtsaf. Bij paal M21 rechtdoor, 
steeds rechtdoor. Bij paal M23 op T 
splitsing rechtsaf. Ruiterpad naar links 
negeren. Bij knp M21 linksaf (pad gaat 
omhoog). Steeds rechtdoor, op splitsing 
links houden, bij paal M48 linksaf, bij 
paal M49 rechtsaf, bij paal M44 linksaf. 
Even later met de weg naar rechts mee. 

Verderop bij knp M45 rechtdoor en na 
enige tijd rechtdoor asfaltweg, bij knp 
M46, kruisen. Je gaat de Erica weg in. 
Steeds rechtdoor tot je voor een akker 
rechtsaf het Bergpad in gaat. Aan het 
eind op T splitsing, klinkerweg linksaf, 
weg oversteken en de Enkweg in met 
bordje eigen weg (maar is opengesteld), 
tot de Beukenlaan. Rechtsaf de Beuken-
laan in en je loopt zo naar het station 
van Holten.

Kenmerken van de wandeling
TeVoet liep de route wee keer op een 
mooie winterdag tijdens de Kerstva-
kantie en in augustus toen de heide 
bloeide. Beide keren is het een mooie 
wandeling. We zagen veel terreinen 
met vossebessen, ook wel rode bosbes 
genoemd. De bessen zaten er in de 
winter nog aan, in de zomer bloeiden 
de struiken. Daarnaast staat het gebied 
bekend om de jeneverbesstruiken. Rond 
de parkeerplaatsen kan het op mooie 
vrije dagen druk zijn. Het gebied rond 

de Sprengenberg (het mooiste gebied 
naar onze mening) ligt vrij ver af van de 
parkeerplaatsen en is dus relatief rustig. 

Op een heldere dagen heb je een 
fantastisch uitzicht vanaf de toppen over 
de omgeving. De korhoenders, die hier 
nog voorkomen, hebben het zwaar. Een 
aantal heidegebieden zijn met elkaar 

verbonden (door bomenkap) in de 
hoop dat het leefgebied wordt vergroot. 

Er zijn ook een aantal korhoenders 
uit Zweden hier uitgezet, met helaas 
slechte resultaten. Het lijkt erop dat het 
korhoen voor Nederland als verloren 
moet worden beschouwd.

OM TE LOPEN
De route is 18 km lang. De route is bijna 
geheel onverhard. Door de hoogteverschil-
len en doordat een deel van de route door 
rul zand gaat, is de route zwaarder dan de 
afstand zou suggereren. Daarvoor krijg je 
echter een bijna onhollands landschap met 
hoogteverschillen, stilte en weidsheid. De 
gelopen route gaat niet langs horeca. Aan 
het eind is tegenover het station van Holten 
een grand café als beloning voor de tocht. 
Bij Staatsbosbeheer is een kaart van het Na-
tionaal Park Sallandse Heuvelrug te krijgen in 
de schaal 1:25.000. De ‘pijltjes’ wandelingen 
zijn hierin opgenomen. De wandelknoop-
punt nummers van het routenetwerk Twente 
ontbreken hier echter op.

Let op: de route kan niet het hele jaar ge-
lopen worden. Het deel van de route bij de 
Sprengenberg is afgesloten van half maart 
tot 15 juli!
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Wandelend Nederland staat er best goed voor. Al kunnen we een hele jaargang Lopend Vuur 
vullen met verslechteringen, wandelen is populair bij het grote publiek, talloze clubs organi-
seren wandelingen en diverse overheden dragen ook hun steentje bij.

Wat gebeurt er in Zuid-Holland
Zo is de provincie Zuid-Holland behoor-
lijk actief. Ja, ook met verdubbeling van 
autowegen waardoor barrières ontstaan 
en meer bebouwing met als gevolg dat 
open gebied stukje bij beetje verdwijnt. 
Maar deze keer staan we stil bij het 
alsmaar groeiende weefsel van wandel-
netwerken dat inmiddels bijna de gehele 
provincie dekt. Geen geringe prestatie, als 
je bedenkt dat Zuid-Holland de dichtst-
bevolkte provincie is en het wandelen 
bijna altijd stedelijk gebied raakt – en 
veel beleidsmensen denken dat wan-
delen iets is dat je ver weg in de natuur 
doet. De afgelopen jaren is het Zuid-Hol-
landse buitengebied bijna overspoeld 
met knooppuntenpalen en merktekens 
van elf verschillende wandelnetwerken. 
En het is nog niet af, dus de wandelaar 
staat nog uitbreiding te wachten. Hoe is 
allemaal zo gekomen?

Een paar jaar geleden maakte de Regio 
Zuid-Holland van TeVoet een wandelrou-
teplan. Het was een grofmazig wandel-
plan met vrijwel uitsluitend onverharde 
paden, precies zoals TeVoet dat het liefst 
ziet. Dat wandelplan kwam op een gun-
stig moment: wandelen stond politiek in 
de aandacht, er was behoefte aan meer 
uniformiteit in markering en de provincie 
wilde haar inwoners de mogelijkheid 
bieden dichtbij huis te recreëren. Niet 
per se onverhard, maar wel nabij en 
laagdrempelig, want ook voor incidentele 
wandelaars moet een route simpel te 
vinden zijn. 

De provincie heeft een helder uit-
gangspunt: Zuid-Holland zorgt voor het 
opzetten van de wandelnetwerken, laat 
aannemers de palen en markeringen 
neerzetten en zorgt voor website, kaarten 

en informatiepanelen. Samenwerkende 
gemeenten moeten het daarna gaan on-
derhouden: kapotte paaltjes vervangen, 
routeverbeteringen maken, enzovoorts. 
Daarover hebben we het straks. 
Hof van Delfl and was een van de eerste 
netwerken die gereedkwam. Wie de 
rustige ruimte van het noorden of oosten 
van Nederland gewend is, vraagt zich na-
tuurlijk af hoe je in hemelsnaam tussen 
drukke autoroutes, spoorlijnen en water-
wegen een leuke wandeling kunt maken. 
De inwoners van dit kloppend hart van 
Zuid-Holland weten wel beter: dankzij de 
drukte is er ook in het weekend frequent 
openbaar vervoer en op veel plaatsen 
kun je gewoon vanuit de stad het wan-
delgebied in lopen. 
Op de website www.wandelen123.nl 
staan de verschillende wandelnetwerken. 
In de regio Leiden, het gebied tussen 
Gouda, Rotterdam en Zoetermeer en 

Zelf wandelroutes 
uitzetten met knooppunten
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de Hoekse Waard is het wandelnetwerk 
nog in ontwikkeling. Voor de rest dekken 
de netwerken de volledige provincie. Tot 
zover het goede nieuws. Want ondanks 
al het enthousiasme van de provincie, de 
formidabele sommen geld die erin gesto-
ken zijn en de handige kaartjes vallen er 
nog wel wat kritiekpuntjes te noemen. 

Verhard of onverhard
De papieren kaarten geven met stippel-
lijnen aan welke paden onverhard zijn. 
Niet alleen wij van TeVoet vinden dat 
nuttig, sommige wandelaars hebben 
juist liever wat steviger grond onder de 
schoenen en prefereren de graskades te 
mijden. Laten ze dat dan vooral voor-
af kunnen uitzoeken. En al is het niet 
overal correct (het smalle asfaltjaagpad 
langs de Oude Rijn tussen Woerden en 
Alphen aan den Rijn staat ten onrechte 
als onverhard aangemerkt), het is goed 
dat er een begin is gemaakt met het aan-
merken van onverhardheid. Die kaarten 
zijn overigens nogal verschillend: in de 
beginperiode werden handzame kaartjes 
op A8-formaat (52x74 mm) gemaakt, 
zodat je de hele Krimpenerwaard in je 
portemonnee kon opbergen. De kaarten 
van de Rijn- en Veenstreek en de Alblas-
serwaard/ Vijfheerenlanden, verschenen 
in 2017, zijn fl inke lappen papier. Mooi 
overzichtelijk, minder handzaam. 

Een web aan websites
Wandelen123 is behalve een website 
voor de voorbereiding thuis ook een 
handige app voor onderweg. Grote 
wandelnetwerken met soms meer dan 
200 knooppunten werken met twee-
cijferige knooppuntnummers, zodat 
hetzelfde nummer twee of drie keer in 
een netwerk voorkomt. Op de kaart geen 
probleem, want wie in de Alblasserwaard 

loopt, ziet vanzelf 
het verschil 
tussen nr 43 bij 
Nieuw-Lekkerland, 
Giessen-Ouder-
kerk, Goudriaan 
en Leerbroek. 
De app had daar 
vorig jaar nog 
problemen mee, 
maar kan inmid-
dels met terugke-
rende nummers 
uit de voeten en 
geeft telkens het 
juiste knooppunt. 
Jammer genoeg 
toont de kaart 
van de app geen 
onderscheid 
tussen verhard en 
onverhard.

De app laat routes plannen, telt afstan-
den tussen knooppunten op en geeft 
met de gps-functie aan waar je bent. Hoe 
handig de app ook is, veel wandelaars 
vinden dat een smartphone een priegel-
scherm heeft en missen het overzicht 
van een grote kaart. Zonder groot scherm 
mét internetverbinding laat dat probleem 
zich niet oplossen. 
Een grote misser is de veelheid aan web-
sites. In het kader staan alle sites voor de 
Zuid-Hollandse wandelnetwerken: 9 sites 
voor 11 netwerken en wat algemene 
websites. Da’s misschien wel vanzelfspre-
kend voor de websiteontwerper die wat 
nieuws gaat maken, maar niet voor de 
Zuid-Hollander die in zijn eigen provincie 
wil gaan wandelen. We hebben in het 
kader alle websites op een rij gezet.

Tot slot het onderhoud
Een wat cynische wandelaar vertrouw-
de me toe dat het politici alleen gaat 
om lintjes doorknippen: het openen 
van een nieuw wandelnetwerk. Wat er 
daarna gebeurt… is naar modern politiek 

gebruik ‘gedecentraliseerd’. Dat doet de 
provincie niet meer zelf maar is goed 
voor andere organisaties, zoals gemeen-
ten, Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten. Zij moeten ervoor zorgen dat 
de markering in het veld op orde blijft, 
dat het netwerk blijft samenhangen, dus 
dat er een alternatief komt als een oude 
route onmogelijk wordt, of juist een extra 
schakel als zich een nieuwe mogelijkheid 
voordoet. Onduidelijk hoe dat moet gaan 
als gemeenten wandelen niet even be-
langrijk vinden. Spannend wordt het ook 
als de gemeenten Zederik en Leerdam 
naar de provincie Utrecht gaan: blijft het 
wandelnetwerk dan in stand? TeVoet is 
heel benieuwd hoe het allemaal over 
een jaar of vijf werkt. Dan moet blijken 
dat een grote investering in wandelrou-
tes ook een investering in recreatie en 
waardering van het landschap op langere 
termijn wordt.

Over de provinciegrens
Zuid-Holland grenst aan Noord-Holland, 
Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en 
Zeeland. Maar lopen de wandelnetwer-
ken door? Nee, want het zijn provinciale 
netwerken, dus automatisch houden ze 
bij de provinciegrens op. Sluiten ze aan 
op netwerken van de buurprovincie? 
Noord-Holland is nog niet zover, dus daar 
is het antwoord nee. Het Pelgrimspad 
van Wandelnet is het enige wat daar nu 
de grens over gaat, maar het drie pro-
vinciënpunt met Utrecht is een leeg deel 
van de kaart. Het Utrechtse Woerden en 
Montfoort zijn beter aangehecht, maar 
dat kan ook de verdienste van Wandelnet 
zijn, dat het Utrechtse veenweidegebied 
in dezelfde app ‘Wandelen123’ heeft. 
Richting Noord-Brabant gaat een pontje 
van Gorinchem naar Woudrichem, maar 
zelfs het Pelgrimspad loopt daar niet 
door. Dan is de Waal nog een barrière 
van formaat; aan de overkant van de 
lodderige Linge is in de Tielerwaard geen 
knooppunt te ontdekken. 

Door: Kees Rotteveel

Websites
• www.zuid-holland.nl/wandelen
•  www.heerlijk-buiten.nl/routes/wandelknooppunten in

- Krimpenerwaard
- IJsselmonde
- Hof van Delfl and
- Voorne-Putten-Rozenburg
- Gouwe Wiericke

• www.drechtsteden.nl/de-drechtsteden.wandelroutenetwerk
• www.bollenstreek.info/wandelen
• www.goeree-overfl akkee.nl/wandelen
• www.rijnenveenstreek.nl
•  www.wandelenindepolder.nl (Alblasserwaard/Vijfheerenlanden)
• www.duinhorstweide.nl/de-routes
•  www.struinenenvorsen.nl (plattelandslandsroutes, inclusief gps)
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Routebeschrijving
Van de bushalte Scholtenhagen naar 
de stoplichten lopen, onder de grote 
weg door fi ets-/voetgangerstunnel 
lopen, richting de Watermolen. Direct 
na tunneltje linksaf en meteen rechtsaf 
vóór plas. 1e pad linksaf. Op T splitsing 
bij kinderboerderij rechtsaf en dan 2e 

pad linksaf (rood en groene pijlen), half 
verhard.
Op T kruising vóór voetbalvelden rechts-
af, asfalt fi etspad. Doorlopen tot de 
Scholtenhagenweg. Hier is even rechts 
een parkeergelegenheid. 
We gaan linksaf en steken weg over, 
park in. Paadje langs het water, parallel 

aan de weg. Verlaat het park, ga over 
parkeerplaats en ga weer een voetpad 
in. Op T splitsing linksaf, rechts zijn hoc-
key velden. Volgende T splitsing rechtsaf, 
weer Scholtenhagenweg, rechtdoor bij 
paddenstoel 24409, nog steeds Schol-
tenhagenweg. Doorlopen tot brug en bij 
wandelknooppunt (knp) Y84 onderlangs 
langs de Buurserbeek gaan lopen.
Bij knp Y86 linksaf de brug over en dan 
rechtsaf zandweg met fi etspad. Bij knp 
Y87 rechtdoor en bij Y88 rechtsaf en 
direct links pad langs sloot (markering 
Schipbeekpad, wit-blauw). Verderop ga 
je rechtdoor waar de sloot naar rechts 
gaat. Het bos in. Op viersprong rechtsaf, 
Schipbeekpad volgend. 
Aan het eind op T splitsing linksaf 
(rechts zie je een beek). Bij knp Y98 
rechtdoor en rechts aanhouden (je 
verlaat het Schipbeekpad). 150 meter 
verder schuin rechtsaf, je verlaat de 
groene pijl. Het pad kronkelt, komt langs 
de gereconstrueerde Markerlandweer, 
een oude verdedigingswerk. Op T 
splitsing linksaf. Het pad buigt voor een 
weiland naar links. Op T splitsing rechts-

Wandeling 
rond de 

Buurserbeek 
en door het 

Haaksbergerveen

ROUTE

ROUTE

LOPEND VUUR

Oostendorper watermolen

Bijzonderheden tijdens de wandeling
•  Markerlandweer: in 2009 is een deel van de Markerlandweer hersteld. Dit was een verste-

vigde wal, waarvan de oorsprong teruggaat naar de Middeleeuwen. Het was bedoeld om het 
woon- en weidegebied te beschermen, vee binnen te houden en wild erbuiten te houden.

•  Buurserbeek: ooit voeren hier schepen over. De beek zorgde voor het ontstaan van Haaks-
bergen. De beek is gekanaliseerd, maar kent wel de nodige bochten wat voor afwisseling 
zorgt in de wandeling.

•  Oostendorper watermolen: een dubbele watermolen, waar lijnzaadolie en granen worden ge-
malen. Is nog steeds in gebruik door een stichting, die de molen in stand wil houden. Bepaal-
de tijden open voor het publiek. Bij de Oostendorper watermolen is een horecagelegenheid.
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af (je bent weer op de groene route). 
Verderop rechtdoor, waar de groene 
route naar links gaat. Pad versmalt en 
gaat naar links. Je gaat een trap en een 
bruggetje over. Rechtsaf, even langs 
de beek en daarna linksaf. Volgende T 
splitsing rechtsaf, mountainbike volgen. 
Bos uit en linksaf, zandweg met fi etspad.
Bij paddenstoel 20026 linksaf Haaks-
bergsebinnenweg. Op Y splitsing 
paddenstoel 24403 rechtsaf Postweg. 
Rechtdoor blijven gaan (groene route 
gaat naar links). Postweg wordt Veen-
rietweg. Waar de weg een klinkerweg 
wordt, tegenover een boerderij, linksaf 
en rechts een hek door. Je loopt langs 
een heideveld. Pad naar links negeren, 
rechtdoor (blauw, groene pijlen). Op 
Y splitsing op heide rechtsaf (blauw, 
groene pijlen). Bij knp Y92 linksaf. Op 

viersprong rechtsaf, je verlaat de pijlen, 
zandweg met fi etspad. Op viersprong bij 
paddenstoel 23068 rechtdoor Krakeels-
weg. Vóór viersprong rechtsaf een klein 
paadje in. Aan het eind op T splitsing 
linksaf, zandweg met fi etspad. Op vier-
sprong rechtdoor, je ziet bord Veenriet-
weg. Op viersprong rechtdoor, Watermo-
lenweg kruisen. Zandweg met fi etspad 
gaat over in asfaltweg. Op T kruising 
linksaf, asfaltweg. Bij knp Z54 rechtsaf, 
Hanebulterweg, asfaltweg. Op vijfsprong 
bij paddenstoel 63529 Turfweg in, zand-
weg met fi etspad. Zandweg verdwijnt bij 
huis, fi etspad gaat SBB terrein Haaks-
bergerveen in. Bij knp Z57 linksaf, bocht 
nemen. Volg het pad door het veen, 
negeer mountainbike route naar rechts. 
Passeer een hut aan je linkerkant (met 
informatie over fl amingo’s). Bij padden-
stoel 63530 rechtdoor. Bij paddenstoel 
67964 rechtdoor richting fi etsknooppunt 
83. Links aanhouden, pad komt er van 
achteren bij. Bij paddenstoel 24422 
rechtdoor asfaltweg, bij paddenstoel 
24423 linksaf Onlandsweg, asfaltweg. 
Als de Hanebulterweg erbij gekomen is, 

ga je de eerste zandweg naar links in, 
zandweg met fi etspad. Op T splitsing 
rechtsaf, asfaltweg, wordt zandweg met 
fi etspad. Aan het eind van de Groene 
Plasweg linksaf en dan meteen rechtsaf, 
asfaltweg. Naar de brug lopen. Vóór de 
brug linksaf langs de Buurserbeek gaan 
lopen, grasweg. Bij knp Z53 rechtdoor, 
grasweg blijven volgen. Bij knp Y82 
rechtsaf de brug over en linksaf, langs 
de beek. Bruggetje over de watergang 
van de molen over en bij knp Y83 
linksaf. Bij knp Y84 rechtsaf, Scholtenha-
genweg. Bij ingang ’t Stien ’n Boer links 
en meteen rechts ommetje Het Möll’n 
pad. Dit pad komt uit op Laarveldsweg. 
Hier rechtsaf en even verder linksaf op 
de asfaltweg. Nu eerste weg links met 
bord Haackey 40D. Vóór clubgebouw 
rechtsaf, voetpad, asfalt. Parkeerplaats 
over en volgend voetpad ingaan, ingang 
Volkspark. Voor bruggetje park verlaten, 
weg oversteken en fi ets- en voetpad vol-
gen, die je naar de autoweg voert, waar 
het tunneltje is. Aan de overkant vind je 
links of rechts de bushaltes.

Door: Rien van den Berg

OM TE LOPEN
Vanaf de bushalte is de route 23 kilometer 
lang. 

Verkortingsmogelijkheden: 
bij paddenstoel 23068 kan je linksaf gaan de 
Rekkenseweg in, op viersprong rechtdoor, 
volgende viersprong nogmaals rechtdoor. Op 
T splitsing linksaf, je komt dan bij knp Y82 uit. 
Volg nu weer de beschrijving vanaf Y 82, de 
route wordt dan 14 kilometer lang. Je mist dan 
wel het Haaksbergerveen. Je kan ook de afkor-
ting nemen en dan de oostelijke route nemen, 
dan kom je op 18 kilometer uit. Automobilisten 
verkorten ook de route door bij de Scholtenha-
genweg te parkeren.
Horeca bij de Oostendorper molen. De route 
is grotendeels onverhard, wat op het kaartje als 
groen is weergegeven.
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Route-beschrijving
Vanaf de natuurpoort ga je richting 
wandelknooppuntpaal 84. De Dommel 
voor het eerst over, langs de molen. Bij 
wandelknooppuntpaal (knp voortaan 
afgekort) 84 rechtdoor zandweg met 
fi etspad in. Bij knp 63 linksaf (is voorbij 
een parkeerplaats). Je ziet opnieuw de 
Dommel aan je linkerkant. Het pad buigt 
naar rechts. Voor de plas ga je linksaf 
(volgt markering van lange afstandspad 
(LAW)). Daarna houd je driemaal rechts 
aan. Vóór asfaltfi etspad linksaf zandweg 
op. Bij knp 8 rechtsaf richting knp 7.
Bij knp 7 rechtdoor richting knp 67. 
Eerste pad links (wandelroutenetwerk 
(wrn)) volgen. Daar waar het wrn 
richting het bos gaat, dit verlaten en 
rechtdoor over de hei gaan. Je komt ook 
bij knp 67 uit. Hier linksaf richting knp 5. 
Het netwerk volgen (rechts pad volgen). 
Bij knp 5 linksaf richting knp 68. Rechts 
aanhouden, grote plas aan je rechter-
hand houden. 
Fietspad (asfalt) oversteken. Heuvel op 
en bovenop rechts aanhouden. Daar 
waar je weer bij het fi etspad komt, pad 
naar links ingaan. Je komt op een brede 

zandweg. Hier rechtsaf, zandweg gaat 
parallel aan het eerder genoemde fi ets-
pad lopen en komt even op klinkerweg 
uit. Waarna de zandweg rechts van het 
fi etspad gaat lopen.
Bij knp 91 rechtdoor richting knp 69. Bij 
knp 69 linksaf richting knp 59 bos in. Op 
viersprong rechtdoor (wrn volgen), vol-
gend viersprong idem. Dan paadje naar 
links ingaan, vóór een akker (je verlaat 
het wrn). Vóór fi etspad rechtsaf zandweg 
in, die parallel met fi etspad loopt. Bij 
knp 97 linksaf richting knp96, je verlaat 
het fi etspad. Door klaphek gaan, terrein 
Natuurmonumenten Dommeldal.
Brug over gaan en rechtsaf langs de 
Dommel. Bij knp 96 linksaf, dan rechtsaf 
richting knp 74. Zandweg gaat bij huizen 
over in asfaltweg (je bent in Schaft). 
Bij knp 74 rechtsaf richting knp 73. Bij 
knp 73 linksaf richting knp4 (klinker-
weg, Abdijweg). Bij knp 4 bij rotonde 
rechtdoor richting knp 72. Rechts vind 
je een bushalte mocht je al weer terug 
gaan naar Valkenswaard (je hebt dan 8 
kilometer gelopen). 
Tweede weg linksaf (wegen pal achter 
elkaar), wrn volgen, zandpad. NB: de 

eerste weg linksaf is het oude spoor-
wegtracé van de spoorlijn Valkenswaard 
– Neerpelt.
Zandpad en wrn naar rechts volgen. Bij 
knp 72 rechtdoor richting knp 71. Op 
viersprong rechtsaf, wrn volgen. Op knp 
71 richting 68, klinkerweg. Linksaf op T 
splitsing asfaltweg (Abdijweg). Na een 
bocht kan je rechts van de asfaltweg 
gaan lopen op een paadje langs de weg. 
Je loopt langs het ommuurde terrein van 
de Achelse kluis. 
Op een viersprong kan je rechtsaf gaan 
om in het publieke deel van de Achelse 
Kluis een trappist bier of iets anders te 
gebruiken.
Linksaf ga je de Petrus van Eijnattenlaan 
in. Neem het eerste pad naar links, 
met bord van Staatsbosbeheer (SBB). 
Aan het eind van het pad ga je rechtsaf 
door een klaphek, een weiland over. 
Rechtdoor langs een bosstrook (bij veel 
water op de grond, kan je even door 
een klaphek, meteen links en weer over 
de draad om je weg te vervolgen. Na 
een uitzichttoren, ga je weer door een 
klaphek en rechtsaf (wrn volgen).
Daarna de eerste weg linksaf (wrn en 

Rondwandeling door het stroomgebied 

van de Dommel en de 

Tongelreep

ROUTE

ROUTE

LOPEND VUUR

Deze rondwandeling voert de wandelaar door het natuurreservaat De Malpie, langs de 
Dommel, door het gebied van de Tongelreep en langs het klooster Achelse Kluis dat in België 
en Nederland ligt. Startpunt is de natuurpoort De Malpie waar een parkeerplaats en horeca is 
(P op de kaart). Eerst loop je door een zandgebied met heide, de Malpie. Als je voor Schaft weer 
bij de Dommel komt, zijn er weilanden. Ook na de Achelse Kluis loop je weer door (soms natte) 
weilanden, waarna je weer vóór Bruggerhuizen op het zand komt. In de Malpie kom je langs 
verschillende vennen. De Achelse Kluis is op een publiek deel na niet open voor bezichtiging. 
Daar je in een grensgebied loopt, zijn verschillende delen zeer rustig qua omgevingslawaai. 
Het Grenslandpad en het Brabants Vennenpad lopen over delen van de beschreven route.
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wit/rode markering). Bij knp 69 rechtsaf 
richting knp 40 (brede bosweg). Bij knp 
40 linksaf richting knp 41. Op viersprong 
linksaf (je verlaat het wrn). Pad met 
bocht naar rechts volgen. Op viersprong 
rechtdoor. Volgende viersprong recht-
door smal pad in (loopt langs de bos-
rand). Op viersprong rechtdoor (steeds 
langs de bosrand). Op T splitsing linksaf 
(steeds langs de bosrand. Volgende 
T splitsing linksaf (het wrn gaat naar 
rechts). Steeds langs de bosrand. Daar-
na eerste weg rechts, zand/grasweg, 
weer langs de bosrand (SBB bord). Op 
viersprong linksaf zandweg met fi etspad, 
weer langs de bosrand. Zijweg naar 
rechts negeren. De weg gaat nu door 
weilanden lopen.
De weg wordt bij huisnummer 8 een 
asfaltweg. Bij knp 21 rechtdoor richting 
knp 47. Op T splitsing verlaat je de straat 

Bruggerhuizen en ga je rechtsaf een 
asfaltweg in. Je gaat over de Tongelreep. 
Op T splitsing linksaf en vervolgens 
meteen rechtsaf, wrn volgen, onverhard 
pad. Bij knp 47 linksaf richting knp 48 
(je loopt links van de plas, volgt het 
wrn). Aan het eind linksaf, wrn volgen, 
je loopt weer over de oude spoorlijn. Bij 
knp 48 rechtdoor richting knp 77. Op 
viersprong, asfaltweg rechtsaf (je verlaat 
het wrn).
Dan de eerste weg linksaf Koppeldijk, 
asfaltweg. Op T splitsing linksaf, Maas-
trichterweg, over het fi etspad naast de 
weg lopen. Dan de eerste weg rechtsaf, 
zandweg (je zit weer op het wrn). Pad 
gaat naar rechts, op knp 65 linksaf 
richting knp 62. Op knp 62 linksaf naar 
knp 37. Na knp 37 weer richting knp 
84, waarna je weer bij de parkeerplaats 
Natuurpoort komt.

OM TE LOPEN
De beschreven wandeling is ongeveer 20 kilo-
meter lang. Horeca is o.a. bij de Natuurpoort 
De Malpie, in Schaft en in de Achelse Kluis. 
Op hoogtijdagen kan het zeer druk zijn in de 
Achelse Kluis. De horeca is zelfbediening en 
er kunnen meer dan 500 mensen een plaats 
vinden.
Voor de wandelaars die met het OV komen. 
Vanaf bushalte Luikerweg (B op de kaart), loop 
je even terug richting Valkenswaard, neem de 
eerste weg rechts, Deelshurk. Bij knp 4 rechtsaf 
de Molenstraat in richting knp 37, waarna je bij 
Natuurpoort De Malpie, Molenstraat 211 komt. 
Dit is ongeveer 1 km lopen.
Voor een groot deel loopt de route over 
een wandelroutenetwerk, een kaart van het 
netwerk kan handig zijn. Daarnaast is het 
wandelroutenetwerk online te bekijken.

Door: Rien van den Berg
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Bijdrage van TeVoet
Te Voet heeft er een bijdrage aan 
geleverd door advies te geven en deel 
te nemen aan de controle van het 
wandelnetwerk. Omdat de gemeente 
Kaag en Braassem graag wilde, dat de 
ondernemers ook een graantje zouden 
meepikken van de wandelaar, had men 
twee “shoppingroutes” bedacht. Die be-
gonnen bij de TOP aan de Woudse Dijk 
en gingen veelal over verharde wegen. 
Als vertegenwoordiger van Te Voet heb 
ik het belang van de wandelaar voorop-
gesteld en een alternatief bedacht. 
Mijn argumenten waren:
- Shoppen doe je in de stad en de 
wandelaar gaat geen kilo’s kaas in zijn 
rugzak meesjouwen.

- Bovendien is het niet handig om de 
wandeling te beginnen bij een restau-
rant, waar je slechts terecht kunt van 
donderdag t/m zondag na 12 uur.
Er is naar mij geluisterd en het resultaat 
is: Van ’t boerenland-Zuid 

De route
Langs de Woudwetering, de vaarroute 
van de Oude Rijn naar de Braasse-
mermeer, zien we de Dorpskerk van 
Woubrugge. Het is een waterstaatskerk
Waterstaatskerk is de benaming voor 
Nederlandse kerkgebouwen die tussen 
1824 en 1875 met fi nanciële steun van 
de landelijke overheid werden gebouwd. 
Het ontwerp en de bouw van dergelijke 
kerken was onderhevig aan de goedkeu-
ring en controle door ingenieurs van het 
ministerie van Waterstaat. Op de kerk-
muur is een gedenksteen aangebracht 

ter gedachtenis van Jan de Bakker, pas-
toor in Jacobswoude (een oude naam 
van Woubrugge), die tot de Reformatie 

overging en daarom verbrand werd in 
1525.
We lopen over het jaagpad langs de 
Woudwetering en gaan dan het akker-
land in.(35).
De polder Vierambacht is een droog-

Dorpskerk van Woubrugge

Van ’t boerenland-Zuid: 
15 of 18 km rond 

Woubrugge

ROUTE

ROUTE

LOPEND VUUR

De boerenlandroute loopt langs knooppunten van het wandel 
netwerk Rijn en Veenstreek, dat in februari 2017 is geopend.
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makerij: het water is weggemalen en 
er vindt akkerbouw plaats op de diepe 
kleigronden.
We staan even stil bij de aspergeplan-
ten. Een bord vermeldt, dat er voor één 
hectare aspergeplanten 750 gram zaad 

nodig is en dat de prijs van 1 kilo zaad 
wel op kan lopen tot 4500 euro! We 
lopen verder tussen de bieten en de 
tarwe, de uien, de spruiten en de mais 
en komen dan op de Woudse Dijk langs 
de Braassemermeer. (42).De Woudse 
dijk is aan het einde van de achttiende 
eeuw gebouwd, toen de oude dijken 
rond de Braassemermeer doorgebroken 
waren. Langs de dijk is een TOP, een 
Toeristisch Overstap Punt, waar je pauze 
kunt houden. (46).
We stappen weer verder langs de akkers 
en zien nog de oude bewegwijzering 
van de Krakeelroute, maar de provinci-
ale weg, de N207, wordt verbreed tot 
vier banen en dan mag de wandelaar 
niet meer oversteken, daarom lopen we 
door tot de verharde weg.(39). Bij de 
bocht steken we de weg over en gaan 
het weiland in.
Dit stuk  van de route maakt deel uit 

van de Varkenskade, een oude ver-
binding tussen de Ridderbuurt en het 
kerkje bij Ter Aar. Vroeger was het echt 
een kade, gemeenschappelijke grond, 
waar varkens hun kostje bij elkaar schar-
relden. Na vier uur ’s middags loopt 
de stier los en dan is het wandelpad 
gesloten!
Op de Ridderbuurt aangekomen, (17) 
een mooi oud weggetje met fraaie, 
oude boerderijen gaan we linksaf. 
Wie 15 km wil wandelen, gaat hier 
rechtsaf, loopt de Ridderbuurt uit, onder 
het tunneltje door, rechtsaf en even later 
linksaf langs de rand van de bebouwing 
over het fi etspad. (28, 29, 33).
De lange route van 18 km leidt ons over 
het fi etspad door een groenstrook van 
Alphen a/d Rijn (16, 15, 26, 27, 29).
N.B.: De route is het mooiste in de zo-
mer als de gewassen op het land staan, 
de aardappels bloeien en het graan rijpt.

Door: Lia Trimp

OM TE LOPEN
JVia de knooppunten 34, 33, 35, 38, 42, 45, 
46, 41, 39, 17, 28, 29, 33, 34: 15 km
Bij 17 linksaf naar 16, 15, 26, 27, 29 
verlenging tot 18 km.
Horeca: bij de start in Woubrugge, bij de 
bakker en restaurant Disgenoten en bij de 
TOP (Toeristisch Overstap Punt): restaurant 
De Dijck aan de Woudse Dijk.
Parkeren: rond de kerk of bij Disgenoten
Openbaar vervoer: bus vanaf Alphen a/d 
Rijn richting Leiden naar halte Kruisweg/ 
brug in Woubrugge

Contributie 2018
Over enkele weken wijzigt het kalender-
jaar 2017 in 2018 en gaan we dus aan 
een nieuw verenigingsjaar beginnen. Een 
nieuw kalenderjaar betekent ook dat de 
jaarlijkse contributie van € 17,50 betaald 
moet gaan worden. Vele leden heb-
ben de goede gewoonte om een extra 
bedrag over te maken, hetgeen uiteraard 
zeer op prijs gesteld wordt. In 2017 was 
dat een totaal extra bedrag van bijna 
€ 1.600. In het begeleidend schrijven 
(adresdrager) bij deze Lopend Vuur 
zijn de gegevens inzake de contributie 
en bankrekeningnummer opgenomen. 
Omdat de contributie aan het begin 
van het jaar verschuldigd is verzoeken 
wij u dringend voor 31 januari 2018 de 
contributie onder vermelding van uw 
limaatschapsnummer over te maken.

ANBI
Zoals bekend is onze Vereniging vanaf 
1 januari 2016 door de Belastingdienst 
erkend als een Vereniging het “Algemeen 
Nut Beogende” en kunnen contributies 
en giften als gift bij de aangifte Inkom-
stenbelasting – uiteraard als u aan de 
fi scale voorwaarde voldoet – worden 
afgetrokken.

Periodieke gift
Er is echter een mogelijkheid om contri-
buties en giften altijd geheel af te trek-
ken van uw inkomen als u aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. Dit is een zoge-

naamde periodieke gift. Hier onder ziet 
u een uittreksel van de Belastingdienst 
inzake het begrip periodiek gift.
U hebt een periodieke gift als:
•  U doet de periodieke gift aan een alge-

meen nut beogende instelling (ANBI), 
bijv. Vereniging TeVoet.

•  de gift bestaat uit een recht op vaste 
en gelijkmatige periodieke uitkeringen. 
Dat betekent dat u verplicht wordt elk 
jaar hetzelfde bedrag aan de instelling 
of vereniging te betalen.

•  U deze bedragen minimaal 5 jaar 
achter elkaar overmaakt naar dezelfde 
vereniging

•  U hebt de periodieke gift vast gelegd 
in een schriftelijke overeenkomst voor 
minimaal 5 jaar.

•  De vereniging levert u geen tegenpres-
tatie voor de gift. 

•  De gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of 
het overlijden van een ander, bijvoor-
beeld uw broer of uw partner. U moet 
wel bij het vastleggen van de gift een 
keuze maken of u de uitkeringen laat 
stoppen bij uw eigen overlijden of bij 
het overlijden van die ander.

Let op:
•  Contributies en giften betaald voor de 

datum van de ondertekende overeen-
komst tellen niet mee.

•  Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar 
achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u 
werkloos, invalide wordt of komt te 
overlijden? Dan mag u de gift alleen als 

periodieke gift aftrekken, als in uw over-
eenkomst was opgenomen dat u geen 
gift meer geeft als uw inkomen daalt. 
Stond dit niet in uw overeenkomst? 
Dan kunt u de giften die u hebt gedaan 
wel als gewone gift aftrekken.

Indien u over wilt gaan tot het verstrek-
ken van een periodieke gift, dan kunt 
u het formulier downloaden via www.
belastingdienst.nl , in het zoekvenster 
ingeven “formulier periodieke giften”, klik 
op “een periodieke gift laten vastleggen”, 
klik in vakje rechts op “Overeenkomst 
periodiek giften” en daarna onder down-
loaden op “periodieke gift in geld”. Het 
formulier is zowel met de computer als 
met de pen in te vullen, let op de hokjes 
voor “eindigen bij”.. Na het invullen 
stuurt u het formulier aan penningmees-
ter TeVoet P.C. Hooftlaan 111 te 3351 EL 
Papendrecht die het verenigingsgedeelte 
invult, het formulier kopieert en aan u 
terug stuurt.

Denk er aan als u vanaf 2018 dit 
formulier wilt gebruiken u het ingevuld 
gestuurd moet hebben aan de penning-
meester voordat u uiterlijk 31 januari 
2018 uw contributie betaald.

Uit praktische overwegingen wordt het 
minimumbedrag voor deze overeen-
komst gesteld op € 25,00.

Nico van Delft

Van de penningmeester:
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Nummer Pagina Naam wandeling Startplaats Eindplaats Provincie Lengte 
route

percentage 
onverhard

Honden 
toege-
staan

beperkingen 
broedsei-
zoen e.d.

2017 -2 8
Wandeling door het Korenbur-
gerveen

Winterswijk Wnterswijk Gld 17 km 95% nee nee

2017 -2 12 Rondwandeling Kollumer Waard
Dokkumer 
Nieuwe Zijlen

Dokkumer Nieu-
we Zijlen

Fr
17 - 25 

km
70% nee ?

2017 -2 14 Duinen en Valleien bij Oostvoorne Oostvoorne Oostvoorne ZH 17 km 75% ? ?

2017 -2 16 Rondwandeling Vorden Vorden Vorden Gld 18 km 75% ? ?

2017 -2 20
Munnikenland weer goed te 
belopen (link www.afstandmeten.
nl/index.php?id=2032393)

Woudrichem Woudrichem NB 10 90% ? ?

2017 -1 5
Crezeepolder: wandeling 1 
Westoever

Hendrik Ido 
Ambacht

Slikkerveer ZH 8 km 50% ? ?

2017 -1 5
Crezeepolder: wandeling 2 een 
rondje 

Hendrik Ido 
Ambacht

Hendrik Ido 
Ambacht

ZH
14 - 16 

km
50% ? ?

2017 -1 5
Crezeepolder: wandeling 3 rondje 
Crezeepolder 

Ridderkerk Ridderkerk ZH 5 km 100% ? ?

2017 -1 6 Rijn- en Veenstreek Rijnsaterwoude Rijnsaterwoude ZH 23 km 49% nee ja

2017 -1 8
Breukelen naar Vleuten via knoop-
punten

Breukelen Vleuten U 15 km ? ? ?

2017 -1 12
Langs Rijn, Waal en Pannerdens 
Kanaal

Millingen Millingen Gld 18 km 80% nee ja

2017 -1 17 Luistenbuul Ameide Ameide ZH 9 km 60% nee ?

2017 -1 18 Rondwandeling Zuidvelde Zuidvelde Zuidvelde D 22 km 90% ? ?

2017 -1 20 Wandeling Eijsden - Slenaken Eijsden Slenaken L 19 km 75% nee ?

2017 -1 22 Tiengemeten Tiengemeten Tiengemeten ZH 12 km 90% ja nee

2016 -3 6
Veluwse wandeling van Ermelo 
naar Garderen (link: www.afstand-
meten.nl/index.php?id=1828393)

Ermelo Garderen Gld
16 - 25 

km
95% ? ?

2016 -3 12 Rondje Zoeterwoude Zoeterwoude Zoeterwoude ZH 20 km 50% nee ja

2016 -3 14 Rondwandeling Bergen Bergen Bergen NH 21 km 95% ja ticket kopen

2016 -3 18
Groot Friesland pad - Workum naar 
Sneek

Workum Sneek Fr 32 km ? ja nee

2016 -2 6

Langs strand en duin (NB; kaart 
niet meer beschikbaar) link: 
www.afstandmeten.nl/index.
php?id=1785503

Hoek van 
Holland

Den Haag ZH
19 - 24 

km
70% ja nee

2017 -2 12
Wandeling van Woerden naar 
Noorden

Woerden Noorden U 20 km 50% nee ja

2016 -2 16
Rondwandeling door Nationaal 
Park de Groote Peel

Ospel Ospel L 17 km 99% ja ja

2016 -2 18
Wandeling uit Haastrecht door 
Krimpener- en Lopikerwaard

Haastrecht Haastrecht ZH
10,5 - 15 - 

19 km
80% nee ja

2016 -2 22 Rondwandeling Ommen Ommen Ommen Ov 19 km 85% ? ?

2016 -1 6
Rondje door het noorden van 
Midden-Delfl and

Schipluiden Schipluiden ZH 14 km 55% nee ja

2016 -1 14
Langs de Maasheggen, van Cuijk 
naar Boxmeer

Cuijk Boxmeer NB 18 km 55% nee nee

2016 -1 18
Grauwe klauwier en ander moois 
in het Bargerveen

Zwartemeer Zwartemeer D
19 - 21 

km
95% ja nee

2016 -1 22
Wandeling over de dijken in de zak 
van Zuid Beveland

s Gravenpolder Heinkenszand Z 18 km 65% ja nee

2015 -3 6 Van Dieren naar Rozendaal Dieren Rozendaal Gld 18 km 80% ? ?

2015 -3 10
Montfoort, uitgangspunt voor 
wandelingen

Montfoort Montfoort U 9 - 13 km 40% ja nee

2015 -3 12
Rondwandeling vanaf Oldenzaal 
over de Twentse bergen

Oldenzaal Oldenzaal Ov 20 km 70% ? ?

2015 -3 16 Rondwandeling vanaf Rolde Rolde Rolde D 18 km 90% ja nee

2015 -3 20
Wandeling van Schin op Geul naar 
Noorbeek

Schin op Geul Noorbeek L 20 km 76% ? ?

2015 -2 6
Waden door het landschap aan de 
rand van de Zijpe

Burgerbrug Burgerbrug NH 13 km ? nee nee

Overzicht gepubliceerde wandelroutes in 
Lopend Vuur
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2015 -2 10
Wandelen in de Hoekse Waard, de 
Groot Koninkrijk route

s Gravendeel s Gravendeel ZH 18 km 80% ? ?

2015 -2 12 Door "de Stille Kern" bij Zeewolde Zeewolde Zeewolde Fl 16 km 90% ? ?

2015 -2 16 Rondwandeling vanaf Norg Norg Norg D 16 km 90% ? ?

2015 -2 18
De Umfassungsweg, een mooi 
rondje over het landgoed Twickel

Delden Delden Ov 9 km 80% ? ?

2015 -2 20
Wandeling door het Nationaal Park 
Meinweg

Herkenbosch Herkenbosch L 19 km 90% ? ?

2015 -1 5
Door het Groene Hart van de 
Rijnmond

Vlaardingen Delft ZH
24 - 25 

km
60% nee ja

2015 -1 8 Van Norg naar Appelscha Norg Appelscha D 22 km 75% ? ?

2015 -1 12
Rondwandeling bij Achtmaal: let 
op routebeschrijving is veranderd, 
zie website

Achtmaal Achtmaal NB 17 km 85% ? ?

2014 -3 8
Rondwandeling vanaf Café les 
Deux Ponts in Oudendijk

Oudendijk Oudendijk NH 21 km 50% ? ?

2014 -3 14
Hekendorp, een prima wan-
delstartpunt voor de Lopikerwaard

Hekendorp Hekendorp U
10 - 19 

km
? ? ?

2014 -3 20 Wandeling Mook Molenhoek Mook Mook L 16 km 95% ? nee

2014 -2 8 Mergelland en Voerstreek Sint Geertruid Sint Geertruid L
12 - 16 

km
? ? ?

2014 -2 12
Wandeling van Arkel naar Leerdam 
door het stroomgebied van de 
Linge

Arkel Leerdam Gld 18 km ? ? veer apr-nov

2014 -2 14
Wandelroute 200 jaar Zeeuws 
Vlaanderen

Nieuw-Namen Hulst / Koewacht Z
10 - 27 

km
? ? ?

2014 -2 22 Wieringen 15 jaar later Den Oever Hippolytushoef NH 19 km 60% ? ?

2014 -2 24 Wandelen rond de Swalm Swalmen Swalmen L 15,5 km 90% ? ?

2014 -1 8
Het gebied van de Maasheggen, 
een prachtig landschap

Vierlingsbeek Boxmeer L 16 km 80% ? ?

2014 -1 12
Struinroute langs de eendenkooi, 
de Hertogwetering en over de 
Groene Dijk

Megen Megen NB 14 km 75% ? ?

2014 -1 14 Langs de rand van Flevoland Kraggenburg Vollenhove Fl 16 km 60% nee ?

2014 -1 18 Rondwandeling vanuit de Rijp De Rijp De Rijp NH 22 km 50% nee ja

2013 -3 8

Wandelen langs weilanden, over 
landgoederen en door lanen in 
het buitengebied van Utrecht en 
De Bilt

Utrecht / 
Groenekan

Utrecht / Groe-
nekan

U 14,5 km 30% ja nee

2013 -3 12 Anders langs de Maas Macharen Grave NB 25 km 50% ? ?

2013 -3 18 Rond(je) Leerdam Leerdam Leerdam ZH 20 km 50% ? nee

2013 -2 6
Route Hemmen Dodewaard naar 
Wolfheze

Dodewaard Wolfheze Gld 22 km 90% ? nee

2013 -2 10
Knooppuntensysteem Wadden-
wandelen

Vierhuizen Wierhuizen Gr 18 km 80% ? ?

2013 -2 12 LAW 14 (in aanleg) Radboudpad Veendam Oude Pekela Gr 20 km 75% ? ?

2013 -2 16
Veel onverhard tussen Assen en 
Rolde

Assen Assen D 15 km ? ? ?

2013 -1 6
Wandelen langs de oude Rijn-
strangen

Zevenaar Zevenaar Gld 14 km 80% ? ?

2013 -1 12 LAW 14 (in aanleg) Radboudpad Schipborg Veendam D 20 km 90% ? ?

2013 -1 14 Wandelroutenetwerk Walcheren Koudekerke Koudekerke Z 15 km 50% ? nee

2012 -3 12 LAW 14 (in aanleg) Radboudpad Een Schipborg D 25 km 70% ? nee

2012 -3 16
Wandelen over groene kades in de 
Vijfheerenlanden

Zijderveld Leerdam U 17 km 50% ? ?

2012 -2 13 Merwede-route Dordrecht Dordrecht ZH 22 km 46% ? ?

2012 -2 16
Te voet wandelroute van 
OudePekela naar Bourtange in 
Oost-Groningen

Oude Pekela Bourtange Gr 27 km 70% ? ?

2012 -1 12
Route wandelnetwerk Ommen 
Witharen - Ommen

Witharen Ommen Ov
17 - 19 

km
? ? ?

2012 -1 16
Wandelroute Wilnis - Wilnis over 
een oude spoordijk

Wilnis Wilnis U 17 km ? ? ja

2012 -1 18
Reeuwijkse Plassen en de Wiericke 
verbonden

Gouda Hekendorp ZH
13 - 20 

km
? ? ?

Nummer Pagina Naam wandeling Startplaats Eindplaats Provincie Lengte 
route
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onverhard
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beperkingen 
broedsei-
zoen e.d.
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Activiteitenkalender

 Vereniging TeVoet: onverhard natuurlijk!

Zaterdag 13 januari 2018
Nieuwjaarswandeling rond 
Hazerswoude.
De wandeling is ongeveer 16 km en 
voor de helft onverhard door de 
weilanden over boerenlandpaden.
We starten bij Jeu de Boer op de 
Galgweg 5, 2391 MV, in Hazerswou-
de-Dorp om 11 uur. 
(Jeu de Boer is goed te bereiken per 
bus: lijn Gouda- Leiden, halte Lange 
vaart, aan de Gemene weg te 
Hazerswoude, uitstappen.)
Na anderhalf uur lopen kunnen we 
bij café Klein Giethoorn koffi e, thee of 
chocolademelk drinken en/of een kopje 
soep nuttigen.

Bij Jeu de Boer sluiten we af met de 
gebruikelijke borrel.

Opgave voor 10 januari bij: Lia Trimp, 
e-mail: cp.trimp@casema.nl, 
tel. 0172 214565

Vrijdag tot en met zondag 2 tot en 
met 4 maart 2018
Fiets- en wandelbeurs in de Jaarbeurs 
in Utrecht

Het is niet altijd mogelijk om wandelingen in het blad tijdig aan te kondigen. Kijk geregeld op 
onze website voor aankondigingen van wandelingen: www.tevoet.nl 
We zetten hier o.a. wandelingen van het wandelcafé Leiden en Hans Hartmann wandelingen op.

Foto Kees Rotteveel

Het bestuur 
en de redactie 
wenst alle leden 
en lezers een 
mooi wandeljaar 

2018 toe!
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