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TeVoet Jubileumroute 26 Haastrecht (ZH-U)
Route van Eeffien Huizing.
Zie voor het ‘verhaal’ achter deze wandeling de Bijlage ‘Duizendjarige Kades’.
Lengte van de route is 14 km, waarvan ruim 90% onverhard, de broedseizoen-variant ( van 1
maart tot 1 juli) is 11 km lang en ruim 80% onverhard.
Start- en eindpunt: Concordiaplein Haastrecht (achter knp 89 bij TOP Haastrecht)
OV: Syntus lijn 107 (Gouda- Utrecht) en 106 (Gouda-IJsselstijn) (n.o.z) vanaf NS station Gouda.
Uitstappen halte Centrum Haastrecht.
Lijn 106 loopt langs de Vlist. Dit biedt de mogelijkheid om halverwege bij knp 85 de wandeling te
onderbreken.
Horeca: Volop in Haastrecht centrum en bij de Hollandse IJssel.
Honden: niet toegestaan.
Goede wandelschoenen zijn noodzakelijk

Routebeschrijving

(voor broedseizoen-variant: zie onderaan routebeschrijving)

Knooppunten: 89-78-77-79-85-26-20-27-30-28-39-29-89
Knp 89. Op het Concordiaplein voor het gezondheidscentrum langs, weg oversteken en de Bisdom
van Vlietstraat in. Aan het eind, schuin RD Merelstraat. Rechtdoor tot aan een wit bruggetje dat
toegang geeft tot het Haastrechtse Bos.
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Het Haastrechtse Bos is eigenlijk de Overtuin van het Museum Paulina Bisdom van Vliet.
https://bisdomvanvliet.nl
Het 19e eeuws patriciershuis is gebleven zoals het was toen zij in 1923 overleed. In de Overtuin ligt
zij ook begraven.
LA. Laan volgen tot aan uitgang. RA. Je bent nu op de doodlopende Korte Haastrechtse Tiendweg.
Direct na het bos zie je links en rechts de kades van de Boezem van Bergambacht. Tiendweg volgen
tot aan links klaphekje.
Klaphekje door en het in 2014 geopende weilandpad volgen naar knp 78.
De zo ontstane verbinding tussen de Tiendweg en de Schenkelkade was een suggestie van TeVoet.
Knp 78. Aan het eind klaphekje door LA en RA en kade volgen.
Klaphekjes door.
Knp 77. Parallel aan de weg lopen (i.v.m de kwetsbaarheid van het gebied achter elkaar en zo
dicht mogelijk bij de weg) totdat de brede kade doodloopt op de Bergvliet. Rechts het hek over, de
weg oversteken en klaphekje door dat toegang geeft tot natuurgebied Bilwijk. (Je kunt hier een
rondwandeling maken.) Graskade volgen tot aan hek. Langs hek en de Bergvlietkade op en
doorlopen tot knp 79. Ga voordat je linksaf gaat even kijken bij het vlonderpad recht voor je.
Houtkades zijn waterkeringen in het veenweidegebied op de grens van twee ontginningsblokken.
Het kavelpatroon links en rechts is verschillend. Rond 1100 werd er vanuit de Vlist begonnen met
de ontginning. Er werden 2 x 24 blokken met hoeven uitgezet. 24 aan elke kant van de Vlist. De
Bergvlietkade was de achterkade van de ontginning aan de westzijde van de Vlist. Elke
grondeigenaar was ook eigenaar van het stukje kade dat in het verlengde lag van zijn kavel. Dat is
zo gebleven tot 2013 toen de kade is aangekocht als wandelpad. Eén eigenaar wilde geen afstand
doen. Daar ligt nu het vlonderpad.
Het water rechts is de Bergvliet. Deze is in 1341 gegraven om het water uit de zuidelijker gelegen
polder Bergambacht af te laten wateren op de Hollandse IJssel.
Knp 79. LA weiland in. Je loopt nu over het Kraamvrouwenpad. Dit is niet het originele pad. Dat lag
in het perceel rechts. RD tot knp 85 en de West-Vlisterdijk.
Knp 85. Op de West-Vlisterdijk (bushalte) RA direct daarna LA over de Vrouwenbrug en weer RA
de Oost-Vlisterdijk op tot knp 26.
Knp 26 (tussen huisnr. 12 en 14). Hier begint het Boerenlandpad, dat op initiatief van TeVoet in
samenwerking met de Stichting Het Groene Hart en de toenmalige gemeente Vlist tot stand
kwam.
Via een trap in het talud het weiland in. Eind perceel RA bruggetje over. Links aanhouden dam/hek
over. Steeds RD lopen met het water aan je rechterhand tot aan het bruggetje. Bruggetje over. RA
Je bent nu aangekomen aan het einde van de ontginning van de polder Vlist Oostzijde. Tot aan knp
28 volgen we de achtergrens van deze ontginning. Het is tevens de grens tussen Zuid-Holland en
Utrecht. De Utrechtse kant is pas later ontgonnen. De verkaveling staat haaks op die van Vlist.
Knp 20. Meteen weer LA, grote brug over en weer LA.
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Knp 27. Hek over en Schenkelkade volgen en weer hek over naar knp 30. Als je lopend op de kade
achterom kijkt, kijk je recht op de toren van Polsbroek.
Knp 30. Fietspad naar links buigend ongeveer 200 m volgen tot knp 28.
Knp 28. Rechtsaf een hek over en direct weer RA een graskade op. Deze kade buigt na 40 m scherp
naar links. Je loopt nu op de kade van de oude Benschopper Boezem. Na 1.5 km kom je bij knp 39
en op de Tiendweg tussen Haastrecht en Oudewater.
Tiendwegen komen alleen voor in de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard, de Alblasserwaard en de
Vijfherenlanden. Ze zijn waarschijnlijk opgeworpen als achterkades voor de eerste ontginningen en
lopen min of meer parallel aan de ontginningsassen. Dat is hier de Hollandse IJssel. Deze eerste
ontginning is waarschijnlijk begin 11e eeuw gestart vanaf de Hollandse IJssel. De kavels lopen
haaks op de rivier en lopen in dezelfde richting door tot aan de polder Vlist Oostzijde.
Knp 39. Op Tiendweg linksaf tot aan wandelboom en knp 29.
Knp 29. RA. En bijna direct weer LA. Je komt nu in de Hooge Boezem achter Haastrecht. Langs het
hek en halfverhard pad volgen tot fiets/wandelpad.
Deze boezem kent een lange geschiedenis op het gebied van waterbeheer. Nu is het een
natuurgebied van Het Zuid-Hollands Landschap, dat tevens bij calamiteiten dienst kan doen als
waterberging. Deze boezem werd in de 15e eeuw aangelegd. De Vlist fungeerde toen als lage
boezem en zeven windmolens zorgden ervoor dat het water uit de Vlist via de Hooge Boezem en de
Oosterse sluis in de Hollandse IJssel werd overgeslagen. Vanaf de 19e eeuw hielp een stoomgemaal
hierbij. Thans museum (www.gemaalhaastrecht.nl). In de 19e eeuw verdwenen ook de molens,
alleen de zesde molen bleef staan. Deze gerestaureerde werkende molen is eigendom van ZHL.
Op fietspad RA, bruggetje over en meteen RA tegelfietspad op. Komt uit in de Beatrixlaan. RD tot
appartementencomplex. LA en meteen weer RA. Trottoir volgen tot de pastorie. Weg oversteken
en je bent weer bij knp 89.

Broedseizoenvariant 11 km.
Knooppunten: 89-86-23-26-20-27-30-28-39-29-89
Knp 89. Steek de straat over naar de RK kerk en volg het trottoir. Na scholen en
appartementencomplex LA en meteen weer RA. Beatrixlaan volgen. Aan het eind links
tegelfietspad op. LA het witte bruggetje over. Je komt nu in de Hooge Boezem achter Haastrecht.
Na 150 m. LA klaphekje door. Halfverhard pad volgen. Hek langs en op T splitsing RA. En rechtdoor
graskade (Zijdeweg) volgen.
Knp 86. Bij de Vlist aangekomen rechtdoor, de Vlist volgen.
Knp 23. De Vlist blijven volgen tot knp 26. Vanaf hier de beschrijving van de oorspronkelijke
wandeling vanaf knp 26 volgen.

