
TeVoet Odewandeling Hollandse Ijsselpad,   Van Oudewater naar Haastrecht 

Ook in 2023 organiseert TeVoet weer een serie Odewandelingen: begeleide wandelingen in het kader 
van de campagne Ode aan het Onverhard Wandelen, de campagne waarmee TeVoet samen met 
Wandelnet het belang van het onverhard wandelen extra onder de aandacht wil brengen. 

Deze Odewandeling zal plaatsvinden: 

Op zaterdag 29 april 2023 van 11.00 – ca 15.00 u 

Deze Odewandeling voert langs de rivier de Hollandse IJssel door de Lopikerwaard van Oudewater naar 
Haastrecht. 
De wandeling begint op parkeerplaats Molenwal naast het zwembad  in Oudewater (bushalte Molenwal) 
en heeft een lengte van ca 13 km. We starten om 11.00 u vanaf de parkeerplaats en wandelen eerste 
door het oude centrum van Oudewater.  

Enkele praktische zaken: 

- Deelname staat open voor iedere belangstellende en is gratis; de catering is voor eigen rekening 
(we komen onderweg langs een café, restaurant, maar breng eventueel je eigen spullen mee!). 

- Oudewater heeft ieder half uur een busverbinding met Utrecht, Gouda (bus 107) 
- De wandeling eindigt in Haastrecht (ca. 15.00 uur) met elk half uur een busverbinding naar het 

startpunt Oudewater of naar station Gouda ( bus 107). 
- Draag stevige wandelschoenen en je moet in staat zijn over een paar hekken te klimmen. Zorg 

afhankelijk van de weersverwachting voor gepaste regenkleding! 
- Honden mogen niet mee op deze wandeling. 
- Onderweg zijn er lunchplekken afhankelijk of je zelf iets meebrengt of ergens wilt lunchen.  In 

Hekendorp is langs de Dubbele Wiericke een leuk cafe waar veel wandelaars en fietsers een stop 
maken 

- Aan deze wandeling kunnen maximaal 30 mensen deelnemen. 

Aanmelden is tot 23 april mogelijk bij : ptboth@hotmail.com                                                                           
Geef je telefoonnummer op voor het geval er op het laatste moment wijzigingen zijn! 

Meer informatie over de Odewandeling Hollandse IJsselpad: 
Ruim 75% van de route van Oudewater naar Haastrecht is onverhard. We wandelen eerst door 
Oudewater, een prachtig oud stadje met de nodige monumenten aan de Hollandse IJssel. Vervolgens 
over een oud Jaagpad langs de Hollandse Ijssel naar Hekendorp. Hier ziet u het smalste stuk van de Oude 
Hollandse Waterlinie. 
Onderweg komen we door een uniek natuurgebied De Hooge Boezem achter Haastrecht, waar veel 
water-, zang- en weidevogels zitten. En langs een parchtige , nog werkende, watermolen.  
We eindigen in Haastrecht bij een oud tramstation langs de rivier een leuk restaurant met een terras is.  
Haastrecht is bekend om zijn oude ophaalberug, het museum Bisdom van Vliet met zijn fraaie Overtuin 
en het oude stadhuis van 1612.  

Meer informatie over het Hollandse Ijsselpad, dat van Klaphek bij Vreeswijk tot aan Krimpen aan de 
IJssel loopt, vindt u uitgebreide informatie over wat u onderweg allemaal tegenkomt op: 
https://www.routesinutrecht.nl/routes/2752066315/hollandse-ijsselpad 


