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Praktische informatie:

Afstand: 20 km.
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Gouda Goverwelle
Willensplein 1, 2807 PA Gouda
Coördinaten: 52°0'52" N   4°44'31" E

Horeca:
Restaurant 't Vaantje
Korssendijk 32
2811 HK Reeuwijk

`t Reeuwijkse Hout
Reeuwijksehoutwal 4, 
2811 NW Reeuwijk

1. Verlaat perron in oostelijke richting via trap naar beneden en 
ga daar LA. Na zo’n 100m, bij bord 'Goudse Hout' weg RA over-
steken en aan overkant LA (Achterwillensebocht). Aan einde RA 
en over P-plaats naar infopaneel. Vanaf daar 10m naar rechts, 
LA volg halfverhard wandelpad met kort daarop brugje en daarna 
links aanhouden. Na 50m fi etspad oversteken, na rechterbochtje 
brugje over gevolgd door linkerbochtje. Na 10m RA en na rechter-
bocht LA. Na stuk of acht brugjes aan einde LA. Aan einde van 
landweg LA, smal asfaltwegje. Na 200m op kruispunt RA ophaal-
brugje over (Korssendijk), links passeeert u CR ’t Vaantje. Let op: 
100m na volgende ophaalbrug (2010) LA, kort paadje naar plas 
en gelijk weer RA, brede grasstrook langs plas en evenwijdig aan 
weg waar u zojuist vanaf kwam. Aan einde RA, asfaltwegje en na 
10m LA, weg met iets verderop een haakse rechterbocht (Ree). 
Bij ophaalbrugje RD blijven gaan, smaller auto-arm asfaltwegje. 
Na kleine km maakt dit wegje scherpe linkerbocht. 
Bij ophaalbrugje RA (Nieuwenbroeksedijk).

2. Na 1km aan einde bij Aw21214 LA (Oukoopsedijk), bij een 
betonnen brug RD en 30m daarna (vlak voor boerderij) naar links 
en volg Kippenkade van bijna 1km. Na laatste stukje grasbaan 
overstapje over en dijk op. Daarop LA en na metalen klaphek LA, 
smal asfaltwegje (Gravekoopsedijk). Na 1km bij Ap24302 RA, as-
fi etspad (Abessinië), na 200m volgt linkerbocht langs grote plas.

In tegenstelling tot de vele andere wandelroutes die hier te vinden zijn, is 
deze wandeling heel anders: over auto-arme asfaltweggetjes, een oude, 
smalle, lommerrijke veenkade van bijna een kilometer lang en een hoge 
grasdijk maakt u kennis met het veel rustigere oostelijke deel van dit 
gebied en de aangrenzende polders. 

Na de noord- en westzijde van de plassen wandelt u door het Goudse Hout 
en langs een heemtuin weer naar het station. Vindt u de wandeling wat te 
lang? Kijk op het kaartje: u kunt haar naar eigen inzicht wat inkorten. 
Bedenk daarbij wel dat de weg door Sluipwijk op een mooie dag erg druk is.

14 - Reeuwijkse Plassen

Honden: niet toegestaan

GPS-track en topografi sche kaart: 
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 43
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Na ca 1½ km bij Ap24301 RD en kort daarna in rechterbocht LA, 
smal paadje naar strand en loop dat langs waterlijn helemaal uit. 
Rechts passeert u paviljoen 'Het Reeuwijkse Hout'. Aan einde van 
strand over fi etspad verder gaan. Verderop wordt dit halfverharde 
brede weg, slingerend langs plas met na linkerbocht lang recht 
stuk tussen 2 plassen. Aan einde daarvan RA, brugje over gelijk 
wederom RA, smal asfaltwegje. Na weg van rechts RD blijven 
gaan, uw weg is nu wat breder.

3. Wat verderop passeert u links klein zwembad achter bomen.
Op hoek daarvan (tegenover huisnr 9a) LA en blijf deze weg 
(Treebord) met alle bochten mee door bebouwing een fl ink stuk 
volgen, onderweg op Y-splitsing met Wederik links aanhouden en 
nergens afslaan. Aan einde (kort na brug), bij Aw4003 RA en na 
paar meter ophaalbrugje over. Vlak voor grote brug LA (Notaris 
d’ Aumerielaan). Aan einde wordt dit fi ets/voetpad en daar RD, 
links ziet u grote plas. Na 1km bij Aw71360 met linkerbochtje mee 
brugje over. Direct na volgend brugje, nog 20m vóór rotonde, 
schuin LA (gele pijlen op wegdek) en bij Aw71361 RD (Platteweg).

4. Let op: tegenover huisnr 41-3, 'De Veenakker', RA (Harle-
kijnpad). Na 50m, direct na sloot RA langs die sloot, volg smal 
grasspoor met na paar meter linkerbocht en loop dit helemaal uit 
(staat gras hier ondoordringbaar hoog, dan even terug en over 
evenwijdig bochtige fi etspad naar kruising en daar LA*). Op kruis-
punt met fi etspad LA. Op kruispunt RD *en gelijk met bocht mee 
naar rechts. Aan eind van dit pad LA, fi etspad. Kort daarna RD, 
volg voetpad aan rechterzijde, wat verderop ziet u rechts Heem-
tuin 'Het Goudse Hout' (een bezoekje waard en met paar heerlijke 
bankjes!). Daar voorbij met rechterbochtje langs sloot blijven. 
Wat verderop na linkerbochtje RA (dus niet naar brugje voor u!). 
Aan einde LA, brug over, weg oversteken en aan overkant bij 
Aw15847 LA, asfaltwegje. Loop dit helemaal uit en kort na 
rechterbocht bent u na kilometertje bij station.
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