TeVoet Jubileumroute 09 Reeuwijkse Plassen (ZH)
Favoriete route van Harm Bodewes
Wandeling door rustig deel van de Reeuwijkse Plassen en het achterliggende polderland tot aan de
Enkele Wiericke. Vooral aan het einde van de middag en ’s avonds lopen wij hier graag. Dit is een van
de mooiste wandelingen in het Zuid-Hollandse polder/plassengebied.
Startpunt: Twaalfmorgen Reeuwijk (bij knp 44, kleine parkeerplaats) of in Driebruggen met aanloop
van ca 1 km heen en terug. Driebruggen is gemakkelijk bereikbaar vanaf de A12.
Of op de fiets ieder knp in de route, zelf beginnen wij meestal bij knp 87.
Met openbaar vervoer is dit niet bereikbaar.
Lengte: 12 km. Onderweg moet je regelmatig over een hekje klimmen en soms staat er vee in de wei.
Verhard/onverhard/Verkeer: Ca 50% onverhard, de rest over relatief rustige wegen behalve in het
weekend bij mooi weer. De Nieuwbroeksedijk, Hortemansdijk en Lecksdijk kunnen druk zijn met
auto’s en veel fietsers. Deze wegen zijn samen met Oukoopsedijk en Bosmankade verhard met
autoverkeer. Het Wierickepad kan een druk fietspad zijn (scholieren, recreanten). De rest is
onverhard.
Honden kun je beter niet meenemen ivm de weidevogels, het vee en de fietsers.
Horeca: Geen, bij mooi weer staat Mario vaak met zijn ijscokar bij kp 16.

Routebeschrijving vanaf knp 44
Onverharde kade naar knp 27, naar links Oukoopsedijk richting knp 11, na een paar 100m naar links
weggetje naar huizen Heerlijkheid Wiltenburg, vervolgens vóór de huizen naar rechts richting poort
Heerlijkheid Wiltenburg.
Doorlopen naar knp 11, vandaar naar knp 16 (Nieuwenbroeksedijk), knp 87 (Hortemansdijk)
Bij knp 87 naar rechts naar knp 26 (Zoetendijk), vervolgens over de Bosmankade naar knp 76.
In de Surfplas zitten, afhankelijk van het jaargetijde en tijdstip van de dag zitten soms
honderd duizenden vogels
Bij knp 76 naar links Lecksdijk op naar knp 37.
Strook tussen Lecksdijk en surfplas is beschermd ivm o.a. ringslangen.
Bij knp 37 rechtsaf (Gravekoopsedijk) naar knp 35, rechtsaf de Prinsendijk ri knp 57.
Bij knp 57 rechtsaf (Kippenkade) naar knp 15, daar links over Wierickepad naar knp 51.
Onderweg passeer je een eendenkooi.
Bij knp 51 rechtsaf ri knp 13 over de Prinsendijk, en verder naar knp 59.
De Prinsendijk loopt langs de Enkele Wiericke. Aan de andere kant van de polder Lande Weide
ligt de Dubbele Wiericke. Samen zijn de onderdeel van de Oude Hollandsche Waterlinie, die
hier op zijn smalst is.
Knp 13 is bij de molen. (Het paaltje is weggehaald door bewoner.)
Bij knp 59 rechtsaf over bruggetje weiland in naar knp 77 .
Bij de Steinse Hoeve (bij knp 77) mag je de stal bekijken. Staatsbosbeheer heeft hier een
kantoortje.
De weg oversteken en verder route vervolgen naar knp 44, het eindpunt.

