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TeVoet Jubileumroute 14 Woerden (U) 

Favoriete route van Fred Triep 
Wandeling door het stadscentrum van Woerden met het stadpark Bredius en daarna door de 

weilanden ten noorden van Woerden en over de dijk van de Grecht. 

 
Startpunt:  NS-station Woerden. 
Alternatief (als je met de auto komt): Bij Boerderij de Boerinn. Daar is parkeergelegenheid. 
Lengte: 17 km. De route kan ingekort worden. Ca 55% onverhard.  
Honden zijn niet welkom op deze wandeling.  

Broedseizoen: Tijdens het broedseizoen zijn zowel het Lignepad als de grasdijk langs de Grecht 

gesloten. De wandeling is dan niet te lopen.  

Horeca: In het centrum van Woerden en bij boerderij De Boerinn. 
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Routebeschrijving   
 

Knooppuntenlijn: 87 - 89 - 46 - 48 - 21 - 28 - 27 - 24 - 26 - 16 - 69 - 70 - 71 - 23 - 18 - 17 - 99 - 35 - 

94 - 34 - 36 - 47 - 32 - 37 - 46 - 89 - 87 

 

Verlaat het station Woerden aan de centrumkant. Loop vanaf het station rechtdoor over het voetpad 

langs de weg. Vanaf hier volgt u de zeskantige ANWB bordjes met daarop de tekst Grechtroute. Ga 

bij het einde van de weg op de T- splitsing, rechtsaf de Oudelandseweg in. Even verder gaat u linksaf 

het Brediuspark in. In dit park is de route aangegeven met een geel- rood- geel markering. 

Als u uit het park komt, komt u uit op de Provinciale weg (De Kruipin, N405). Ga een brug over. 

 

Route door het weiland: Ga meteen naar links de 's Gravesloot  in. Na enkele meters gaat u rechtsaf 

over een klein dammetje en een hek het weiland in. U volgt nu het Lignepad. Dit weilandpad loopt 

parallel aan de N405, maar op een behoorlijke afstand ervan af. Na enige tijd stuit u op een sloot, die 

u alleen maar kunt passeren via een éénpersoons pontje, dat u kunt overtrekken. Ga via dit pontje 

het slootje over. Mocht u dit pontje te eng vinden, dan kunt u naar links buigen en langs de sloot 

verder lopen. Even verderop kunt u alsnog via een dammetje naar rechts. U komt bij een boerderij 

uit (BoerInn), waar u koffie of thee kunt drinken. 

Vanaf hier neemt u de de verharde weg naar de N 405. Hier linksaf over het fietspad. 

 

Alternatief (groene lijn op de kaart): Bij de N 405 gaat u linksaf over fietspad. Bij knooppunt 26 kunt 

u desgewenst linksaf gaan naar boerderij De Boerinn (café).  

 

Vervolg gezamenlijke route: U volgt het fietspad naar het dorp Kamerik, waar het een parallelweg 

(Mijzijde) vormt langs de N 405. Volg de Mijzijde tot het dorpje Kanis met de grote kerk. U volgt nu 

de Kamerikdorp route, die nauwelijks aangegeven wordt. Voorbij de kerk gaat u linksaf een klaphekje 

door. U volgt nu een weilandpad. Verderop zijn grote delen van het weilandpad verhard met 

betonplaten. Volg dit weilandpad ongeveer 2 km. U komt op de dijk van de Grecht uit. Ga de dijk op 

(onder het schrikdraadje door) en ga op de dijk linksaf.  

 

U loopt nu over de Grechtroute en u kunt weer gebruik maken van de zeskantige ANWB-bordjes, die 

helaas spaarzaam opgesteld staan. 

Opgelet: Er is een probleem bij de passage langs een boerderij (Grechtkade 5) aan de Grecht. 

U wordt aangeraden de omleiding te volgen. Volg bij deze boerderij de route, die aangegeven 

is met "Groene Hartpad". 

 

Bij de jachthaven linksaf ‘s Gravensloot. Eerste weg rechts  Jozefs Israelslaan. Volg deze over 

ongeveer achthonderd meter. U kruist daarbij de Rembrandtlaan. Vóór de brug over de Oude Rijn 

gaat u linksaf de Leidsestraatweg in. Volg deze straat tot de Singel, ga de brug over de Singel over en 

loop bij de Westdam om de kleine haven. Sla twee keer rechtsaf, rondom het haventje en ga bij de 

Singel linksaf en volg de Emmakade. Na een brug aan uw rechterhand (bij de Chrysanthstraat) heet 

de kade Nassaukade. Volg de kade, u maakt een bocht naar links, de kade heet nu Prins Hendrikkade. 

De straat buigt uiteindelijk van de Singel af naar links en komt uit bij de Rijnstraat bij het Klooster. Ga 

rechtsaf de Rijnstraat in, loop langs Kasteel Woerden en u komt uit op de Oostdam. Waar de 

Oostdam overgaat in de Oudelandse weg, gaat u rechtsaf. Even later staat u weer voor het station. 

Dit is het eindpunt van uw wandeling. 

 

http://www.deboerinn.nl/

