
Routebeschrijving Haastrecht – Gouda 

Deze Op Verkenning beschrijft een wandeling waarvan de lengte varieert van 14 tot 21 km.  
De lengte hangt er van af of de wandeling binnen of buiten het broedseizoen wordt gemaakt, en voor 
welk eindpunt wordt gekozen.  
De wandeling begint bij de bushalte Haastrecht – Kleine Betuwe. De wandeling eindigt bij de 
bushalte Haastrecht – Bredeweg, Centrum of Camping Streefland , of bij station Gouda. 
 
Afhankelijk van welke route wordt gekozen is deze onverhard voor 70 à 80 %. 
Het broedseizoen duurt van 1 maart tot 1 juli.  
 
Er is horeca in Haastrecht, Vlist, een halve km voorbij Vlist en in Gouda. 
 
De kortste route tijdens het broedseizoen : https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2386200 
De kortste route buiten het broedseizoen: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2386203  
De langste route tijdens het broedseizoen: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2386216  
De langste route buiten het broedseizoen: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2386209  

 
 1) Stap uit bij de bushalte Kleine Betuwe, net voorbij Haastrecht. Neem de eerste zijweg 
rechts: Zijdeweg. Na ongeveer 500 meter LA:  Tiendweg. Na bijna 1,5 km RA bij 
knooppuntpaal 39:  Benschopperboezem. Pad over de kade volgen tot fietspad, fietspad 
oversteken en route schuin naar links vervolgen. Pad maakt nog een bocht. Bij knooppunt 27 
RA. Weer even RA, dan LA over brug. Rechtuit door het weiland. Vlak voor Vlist even RA,dan 
LA , route komt uit op de Oost Vlisterdijk. Daar LA. Dijk ruim een km. volgen. Tussen huizen 
nrs. 31 en 33 fietspad RA nemen, over brug. Aan de overkant even LA, dan RA Julianaplein. 
Eerste straat LA. Nog steeds Julianaplein. Wordt Bernhardstraat. RA Beatrixstraat. LA Willem 
Alexanderstraat. Wordt fietspad: Geerpad. Bij bocht schuin RA: Bergvlietsekade. Kade met 
bochten volgen tot Bilwijkerweg.  
 
2)  Vanaf hier de keuze LA of RA. 
Buiten het broedseizoen   LA. Al snel RA, pad evenwijdig aan de weg. Verderop RA. Na + 500 m. even 
LA, dan weer RA. Pad komt na een km. uit op Korte Tiendweg.  
Voor korte route: RA, een paar honderd meter tot park aan de rand van het dorp. Na een paar 
honderd meter RA het park uit , Lijsterstraat.  Wordt Merelstraat. Bij Liezeweg even LA, dan RA, 
Bisdom van Vlietstraat .Bij Concordiaplein LA, tot bushalte.  
Voor lange route:   Tiendweg volgen tot camping. Daar RA. Via camping naar de provinciale weg. 
Daar is de bushalte Camping Streefland. 
Doorlopen naar Gouda:  Provinciale weg 2 km. volgen. Bij elektriciteitscentrale schuin RA, Zuider 
IJsseldijk. Eerste zijweg RA, Waaiersluis. Smal sluisje oversteken. Eerste pad LA, Jaagpad van Ooijen.  
Jaagpad komt na een bocht naar rechts uit op de Goejan Verwelledijk. Na de brug aan de linkerhand 
splitst de weg zich. Daar RA, Fluwelensingel. Eerste pad links, ter hoogte van de molen RA. Even 
verder LA, dan RA Spieringstraat.  Door het parkje achter kerk, dan LA langs de kerk. Bijna voorbij de 
kerk: RA, Kerksteeg. Markt oversteken, Hoogstraat, later Kleiweg volgen. Brug oversteken, Schuin LA, 
Vredebest, tot bij station.  
 
Tijdens  het broedseizoen  RA, Bilwijkseweg. Weg buigt LA en RA. Bij T-splitsing LA, Bredeweg.  
Voor korte route: weg volgen tot bushalte Bredeweg of doorlopen tot centrum en daar de bus 
nemen.  
Voor lange route: Bredeweg volgen aan de linkerkant, bij Bergvlietlaan LA. Bij Pinksterbloem RA. 
Maakt bocht naar L, R en weer L. Dan RA, Klaver. Komt uit op de Korte Tiendweg. Daar LA. Verder 
vanaf  
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