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Bergvliet, Vlist en Lange Vliet
We maken - met dank aan Maurice Kruk - een prachtige Zuidhollandse poldertocht
tussen Haastrecht en Vlist. Echt een wandeling voor wandelaars die het geen probleem
vinden om over een hek te klimmen, over een smal overstapje langs een watergang te
stappen of over een smal pad op een flink begroeide houtkade te lopen. Ook na regenval
is het flink soppen in de weilanden. Over een oude Tiendweg lopen we Haastrecht uit en
dwars door de weilanden ervaren we de weidsheid van de Hollandse polderluchten. De
route volgt enkele kilometers lang de ruige Bergvlietse houtkade, begroeid met elzen en
essen. De kade ligt op de kop van de lange cope-ontginningen vanuit Vlist. Halverwege
deze kade bestaat de mogelijkheid om buiten het broedseizoen via het
Kraamvrouwenpad de route in te korten, maar we missen dan de horeca in Vlist. Na het
vervolg van de houtkade komen we via het Geerpad in Vlist bij de Vlist. We volgen het
slingerende riviertje even om vervolgens weer door de polder door te steken naar het
Schutterspad, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het laatste deel van de tocht
gaat over halfverharde paden opnieuw langs de Vlist en langs het nieuwe natte
natuurgebied Hooge Boezem met de prachtige Boezemmolen nr. 6 als toegift.

versiedatum: 31-07-2016

Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je in de richting van de kerk en je neemt de eerste weg
linksaf, Bredeweg. Weg naar rechts negeren. Op driesprong rechtsaf en direct
Zwarteweg naar links negeren. Je volgt dan de Liezeweg. Nu op een driesprong linksaf.
Dan neem je de eerste weg naar rechts. Weg naar rechts negeren. Bij het bordje
Roerdompstraat op driesprong rechtdoor. Je passeert een speeltuin aan je linkerhand. Je
gaat een houten bruggetje over en tussen houten hekken door. Je komt uit op een
schelpenpad. Hier ga je linksaf. Pad naar rechts negeren. Je loopt in de richting van een
picknickbank. Bij die bank met het pad mee naar rechts. Direct daarna linksaf langs een
metalen draaihek, een houten brug over en direct rechtsaf. Nu rechtdoor, een
karrenspoor met knotwilgen aan weerszijden. Je loopt over een Tiendweg. Na ca. 350
meter na een klein moestuintje aan je linkerhand ga je bij een paaltje met een rode pijl op
een gele ondergrond linksaf naar houten hekken. Je gaat door een klaphekje en je volgt
een kade met aan je rechterhand een strook bos en aan je linkerhand een sloot. Aan het
eind van de kade schuin rechts naar het hek. Hier overheen klimmen en rechtdoor. Je
komt bij knooppunt 78. Hier linksaf richting 77 in richting van een houten hek. Na dat hek
rechtsaf, nu sloot aan je rechterhand. Zo'n 500 meter steeds rechtdoor. Dan ga je een
klaphekje door, meebuigen naar links. Je gaat opnieuw door een klaphekje en nu steeds
rechtdoor over het grasland met parallel een asfaltweggetje aan je rechterhand.
Doorlopen tot voor een brede watergang. Hier ga je rechtsaf het houten hek over naar de
asfaltweg.

2. Op de weg iets naar links en direct weer rechtsaf langs houten hekken en een bordje
'Bilwijk', over gras met aan je rechterhand een brede vaart. Na ca. 300 meter meebuigen
naar links en dan op een Y-splitsing rechts aanhouden. Je gaat voorzichtig over een
smalle planken omloop langs de watergang heen. Daarna volg je een smal ruig pad
tussen elzen en essen. Dit is de Bergvlietse houtkade die je 1,5 km steeds blijft volgen.
Dan kom je uit bij een hek en knooppunt 79. (Voor de korte route ga je hier linksaf over
een brugje en door een klaphekje. Je volgt het Kraamvrouwenpad 1,3 km door het
weiland tot het eind. Via overstapjes het hek over en je komt uit op een asfaltweg. Hier ga
je rechtsaf. Nu de eerste weg linksaf de brug over en direct rechtsaf over de
Oostvlisterdijk. Na huisnummer 12 aan je linkerhand ga je bij knooppunt 26 linksaf het
weiland in. Zie verder bij * onder punt 4).

3. Hier ga je rechtdoor over de houten vlonder richting knooppunt 11. Na de vlonder
rechtdoor, je volgt weer krap 1 km de Bergvlietse houtkade. Je komt uit bij een houten
hek. Hier via een voetgangerspassage langs heen en dan kom je bij knooppunt 12 uit op
een fietspad. Op het fietspad linksaf richting 84. Dit fietspad uitlopen. Aan het eind linksaf,
klinkerweggetje. Je loopt Vlist binnen. Op een driesprong bij fietswegwijzer rechtdoor.
Met de weg meebuigen naar rechts, Julianaplein. Dan aan het eind linksaf. Hierna aan
het eind rechtsaf. Je komt uit op de Westvlisterdijk. Hier ga je linksaf. Even daarna bij de
bushalte rechtsaf de weg oversteken. Je gaat de witte brug over. Aan de overkant
rechtdoor tussen witte metalen hekken door. Op asfaltweg linksaf. Naar
knooppuntnummer 26. Je loopt over de Oostvlisterdijk. Deze blijf je ongeveer 1 km
volgen.

4. Na huisnummer 13 ga je bij knooppunt 26 rechtsaf het weiland in richting 20. *Vlak
voor het eind van het grasland rechtsaf over een houten bruggetje. Je komt in een ander
grasland. Daar ga je links. Je passeert een houten hek en je gaat dan ruim 1 km steeds
rechtdoor met een watergang aan je rechterhand. Doorlopen tot je uitkomt bij een houten
brug met een leuning aan je rechterhand. Over het water heen, je komt uit op een
graskade tussen twee watergangen. Hier rechtsaf en direct weer links via een houten
omleiding langs een metalen hek een volgende brug over. Je komt uit op een graskade
bij een informatiepaneel over de Schutterskade. Daar ga je rechtsaf langs een bankje. Nu
voor een volgend houten bruggetje linksaf, graspad. Na een paar bochten loop je over
een graspad met aan je linkerhand hout en aan je rechterhand grasland. Dit pad 1,4 km
steeds volgen. Aan het eind links aanhouden naar een picknickplek met een
informatiebord van Staatsbosbeheer over de Lopikerwaard. Je loopt naar een halfverhard
pad.

5. Daar ga je linksaf. Na ca. 300 meter een brug over en het pad naar rechts vervolgen.
Na ca. 1 km opnieuw een brug over en pad vervolgen. Je komt langs een terrein voor
polsstokhoogspringen en je volgt daar het asfaltpad naar rechts. Je komt uit op een
asfaltweg. Hier rechtsaf. Verderop wordt het weer een halfverhard pad. Na ca. 500 meter
bij knooppunt 86 rechtdoor, Boezemmolenpad in de richting van de molen. Op een
splitsing vlak voor de molen rechts aanhouden over het halfverharde pad. Nu ruim 500
meter doorlopen tot de brug over de Vlist. De brug over en bij de weg direct schuin rechts
aanhouden, een tegelvoetpad. Dit pad met bochten volgen. Je komt uit op een
klinkerweg, hier rechts aanhouden. Zijwegen naar rechts negeren. Doorlopen tot het eind
en daar linksaf, Julianalaan. De Bredeweg oversteken en dan de eerste weg rechtsaf,
Jan de Waardsingel. Aan het eind linksaf. Nu op een kruising rechtsaf, Brede Weg. Aan
je rechterhand passeer je de TOP met parkeerplaats. Doorlopen tot het eind. Daar
rechtsaf en je bent weer terug bij de bushaltes.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Bushalte Haastrecht Centrum.
Parkeren
Parkeerplaats bij TOP Haastrecht , Concordiaplein, 2851 Haastrecht.
Openbaar vervoer
Bushalte Haastrecht centrum, lijn 106 en 107 van/naar station Gouda. Onderweg in Vlist
bushaltes Vrouwenburg en Vlisterstee, lijn 106.
Lengte van de wandeling
15 of 13 km. De kortere route via het Kraamvrouwenpad is tijdens het broedseizoen van
15 maart tot 15 juni afgesloten.
Horeca onderweg
In Haastrecht vlakbij het startpunt diverse horecagelenheden. Onderweg in Vlist aan de
route de Vlisterstee, http://www.vlisterstee.nl/ en even verder van de route af Café Vlist,
http://www.cafedevlist.nl/home.html.
Percentage verhard-onverhard/halfverhard: 30%-70%.
Honden
Op deze route zijn honden niet toegestaan.

Toegankelijkheid
Het Vrouwenkraampad is in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni afgesloten.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-haastrecht/15319/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

