Benschop
Hartje Groene Hart
Je loopt door het gebied tussen de Hollandse IJssel en de Lek: middenin het
rivierengebied, maar je zult geen grote rivier zien. Je beleeft wel het Groene Hart op zijn
best: uitgestrekte weilanden, doorsneden door sloten en vaarten, zwartbonte koeien en
mooie oude boerderijen. Je loopt bijna de hele tijd langs water; door weilanden die
boeren hebben opengesteld voor wandelaars en over met bomen begroeide achterkades.
Het meest noordelijke gedeelte van de route gaat door het nieuwe natte natuurgebied
Willeskop. Dikke kans dat je daar een of meer zilverreigers zult zien!

Routebeschrijving
1. Vanaf parkeerplaats bij Recreatielandschap Rosenboom naar de weg toe lopen en daar
LA. RA over het eerste bruggetje en LA, langs de andere kant van het water lopen. Ter
hoogte van Más Mik passeer je kp. 45. Hier RD, water nog 400 m volgen tot kp.38. Dan
LA richting kp. 42, Adriaan van Vlietbrug over en RD over een hek klimmen. Je loopt door
een stuk weiland langs een boerderij, gaat dan RA over een dam en vlak daarna buigt het
onverharde pad naar links. Sloot aan je linkerhand volgen, door het weiland. Vlak voor
het einde van het weiland LA over een dam en meteen RA. Je komt uit bij een metalen
brugje. Daarachter is kp. 42.
2. Bij kp. 42 RA, kade langs de Achterwetering volgen. Nabij de watertoren kom je bij kp.
34. Daar de weg oversteken ri. kp. 35. Vlak daarna links aanhouden, het asfaltweggetje
af en de graskade op, Achterkade. Iets verderop passeer je een hek. Je volgt ruim 1,5 km
deze kade en komt dan bij kp. 35. RA ri. 36, over bruggetje. Je loopt op een smal
asfaltpaadje (Kerkepad). Je komt uit op een weg. Daar RA, meteen LA over een brug
naar kp. 36.
3. Bij kp. 36 LA ri. 59 (maar voor RUSTpunt bij Landwinkel De Noordzijde hier RA, 600m).
Iets verderop bij tweede kp. 36 RA, via overstapje over een hek en langs bord
'wandelroute Pieterspad'. Je loopt door gras langs een sloot aan je rechterhand. Na 200
m langs nog een hek, sloot RD volgen. 750 m verder over een hek en een brugje,
daarachter betonpad kruisen. Aan het eind van het weiland bereik je via een hoog
metalen brugje kp. 59. Daar RA ri. 79. Je loopt op een graspad op een kade. Na 400 m
LA over dam en daarachter aan het einde RA. Twee maal langs een klaphek om een
betonpad te kruisen, daarachter kom je op een vrij drukke verkeersweg.
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4. Deze weg oversteken. Dan moet je over of langs nog een hek. Daarachter voor het water
RA en het water naar links volgen. Je loopt dan tussen twee wateren tot een brug. Vlak
voor kp. 70 ga je LA over die brug met een hek, daarachter RA. Je loopt nu op een kade
met rechts een vaart en links een grote plas. Na iets minder dan 2 km kom je op een
kruising van graspaden bij een uitkijktorentje uit bij kp. 69.
5. LA ri. kp. 73. Je passeert een hek, daarna RD over of langs nog een hek, daarna RA. Je
loopt over een kade met aan beide kanten water. Je gaat over een houten brug en komt
600 m verder bij kp. 73. Daar RA, langs een hek en RD over graskade. Je gaat over een
brugje, daarachter bij kp. 68 LA ri. 67. Als je bij kp. 67 bent ga je RA ri. 49. Daarna ga je
over een hekje en door een weiland met aan je rechterhand een sloot. Na 700 m ga je
over een dam, RD. Aan het einde achter een houtwal RA over een betonpad. Iets
verderop LA via een overstapje over een hek. Aan het einde op de weg bij kp. 49 RA,
water aan je linkerhand. Bij kp. 86 LA, over een houten brugje en aan de overkant
nogmaals LA. Iets verder verschijnt rechts Recreatielandschap Rosenboom, het
beginpunt van deze route.
Praktische informatie
Lengte
18 km
Startpunt
Recreatielandschap Rosenboom, Benedeneind Zuidzijde 283A te Benschop
Parkeren
Parkeerterrein bij Recreatielandschap Rosenboom, Benedeneind Zuidzijde 283A te
Benschop
OV
Bushalte Benschop, Manschot van Connexxionlijn 106 uit Gouda en Nieuwegein.
Horeca
Benschop, Gasterij De Toren (bij startpunt) bij Recreatielandschap Rosenboom,
Benedeneind Zuidzijde 283A, open za en zo, in winterseizoen alleen zo,
www.recreatielandschaprosenboom.nl.
Polsbroek, RUSTpunt bij landwinkel De Noordzijde, Noordzijdseweg 189,
www.landwinkelpolsbroek.nl
Honden
Niet toegestaan
Achtergrondinformatie
a Lopikerwaard
De polder bij Benschop is ongeveer vanaf het jaar 1200 ontgonnen. De grond in deze
streek werd destijds door de bisschop van Utrecht ter ontginning uitgegeven. De
contracten waarin dit werd geregeld heetten 'copen'. 'Benschop' betekent 'het
ontginningsgebied van Benno'. De ontginning vond plaats vanaf wegen waarlangs de
woningen en boerderijen werden gebouwd loodrecht het veen in. De kavels hadden vaste
maten: 1250 x 113 meter, ofwel ruim 14 hectare. De verkaveling is nog steeds
ongewijzigd: vanaf het Benedeneind in Benschop is het 1250 meter lopen tot je de
Zuidzijdse Kade bereikt, die dwars op de kavels loopt, precies halverwege Benschop en
Lopik. Aan beide kanten van deze kade lopen de vaarten waarop de weilanden aan beide
kanten afwateren.

Deze kade en andere kades verderop de wandeling zijn tegenwoordig ruig begroeid met
planten en bomen, een aardig contrast met de strakke weilanden.
b Watertoren
De watertoren aan de Damweg, precies halverwege Polsbroekerdam en Cabouw, staat
markant vrij in het landschap. De 47 meter hoge toren is gebouwd in 1936 en heeft twee
betonnen reservoirs met een inhoud van totaal 400 kubieke meter. Watertorens verliezen
steeds meer kun oorspronkelijke functie in de watervoorziening en krijgen dan veelal een
nieuwe bestemming, maar deze staat onveranderd.
c Polsbroekerdam
Deze buurtschap bestaat uit een lint van vaak mooie oude boerderijen aan weerszijden
van de centraal gelegen vaart. De buurtschap gaat in westelijke richting ongemerkt over
in Polsbroek en in oostelijke richting in Benschop.
Curieus is dat in de 19e eeuw twee religeieuze splintergroepen hier een tijdelijk
onderkomen vonden: het 'zwavelstokkengeloof' van de schipper Stoffel Muller (17711833) en het 'Jannegiesgeloof', een groep rond Jannetje Hoosten (1860-1919). De eerste
groep leefde van de verkoop van zwavelstokken (lucifers), wat gepaard ging met het
verkondigen van hun geloof. De overheid maakte ze het leven bijna onmogelijk, waardoor
ze werden opgejaagd van de ene plaats naar de andere. Van 1818 tot 1820 kregen ze
onderdak bij een Polsbroekerdamse boer.
d Natuurgebied Willescop
In het jaar 2002 is hier weiland omgevormd tot een waterrijk natuurgebied van 115
hectare. Ongeveer een derde werd water, een derde moeras en een derde is nu
bloemrijk grasland. Mede dankzij deze variatie in vochtigheid zijn zowel flora als fauna
veel gevarieerder geworden. Je ziet er planten als rietorchis, gele lis en koekoeksbloem
bloeien en het barst er van de watervogels: diverse eenden- en ganzensoorten en 's
winters heel veel smienten. En de watervogels trekken weer roofvogels zoals
slechtvalken.

Route en tekst van deze route zijn gemaakt door Ad Snelderwaard, zie voor meer info
www.adsnelderwaard.com. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart,
gps-track en beelden te vinden op Wandelzoekpagina:
www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/benschop/17185/ . Ik ben benieuwd naar je reactie
op deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
www.wandelzoekpagina.nl of op adsnelderwaard@xs4all.nl.

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Wandelen door oneindig laagland'. In deze
wandelgids staan 15 wandelingen van wandelauteurs Rob Wolfs en Ad Snelderwaard
door Nêerlands rivierenland. De wandelgids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

