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1. Loop vanaf rotonde Nieuwpoort in en ga al binnen 50m bij 
wandelnetwerkknooppuntpaaltje (hierna kp genoemd) 27 RA naar 
25, volg naar links grasweg langs sloot en daarna graskade langs 
brede vaart (l). Na kleine km en hek kruising met asfaltweg RD, 
volg na weer zo'n hek graskade richting molens. Na hek aan einde 
op asfaltwegje bij 1e molen bij kp25 LA naar 15, volg wegje langs 
molen en Dieselgemaal Langerak. Na bochtjes om huis bij kp15 
RA naar 23, graskade richting volgende molen. Daar om die molen 
heen lopen (let i.v.m. stand van wieken op richtingbordjes en 
openstaand hekje), na asfaltweg bij kp23 RA naar 24 brug over 
(Smoutjesweg).

2. Aan einde drukke weg oversteken en aan overkant op as-
faltwegje met straatnaambordje Nieuwpoortseweg 2-3-4 LA.  
Na bijna 100m bij kp24 RA naar 39, volg halfverharde kade en 
blijf deze flink stuk volgen. Onderweg maakt kade bochten en ziet 
u links vaak brede boezem. Na 2½ km bij kp39 RA naar 38, volg 
na hek graslandrand langs sloot. Aan einde van grasland kruising 
met veepad RD, betonbrug over, volg na hek graslandrand met 
links sloot. Bijna aan einde van grasland schuin naar rechts 2 

De Alblasserwaard ligt in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland en 
vormt het zuidelijk deel van het Groene Hart. Het is een uitgestrekt veen-
weidegebied met oneindige polders, grote en kleine rivieren, kanalen en 
afwateringsboezems. Karakteristiek zijn de vele (vaak onverharde) kaden 
en tiendwegen langs en tussendoor watergangen en sloten. 
 
Twee derde van deze 'Grashoppertocht' komt over graskaden, veepaden  
en kilometers lang dwars door weilanden. Onderweg komt u langs twee 
prachtige molens en langs het boerenlintdorp Goudriaan. Daar is ook 
horeca. 
 
Maak deze wandeling liever niet tijdens of kort na een langdurige  
regenperiode,wantdanishetdoordeweilandenflinksoppengeblazen. 
Aan het einde maakt u een leuk kort ommetje langs de vestinggracht en 
stadswal van het vestingstadje Nieuwpoort.

Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
Rotonde Provincialeweg/Nieuwpoortse-
weg  / nabij Nieuwpoortseweg 80
2965 AW Nieuwpoort
Coördinaten: 51°55'6'' N   4°52'2" E

Horeca:
Eetcafé De Dam
Buitenhaven 1, 2965 AD Nieuwpoort

Restaurant het Raadhuis
Smoutjesweg 3, 2977 AR Goudriaan

Theetuin De Winde
Achterland 4

2964 LA Groot Ammers

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1616/404
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overstapjes over, volg rode pijlen, klein grasland schuin overste-
ken naar hek en overklimmen. Op asfaltwegje met kp38 RA naar 
32 (hier naar links is theetuin) en wat verderop bij kp32 LA naar 
29 (Essenweg). Aan einde op Peppelweg RA, wat verderop ziet u 
rechts boerderij 1a en let dan op: 150m daarna bij 2 betonbrugjes 
die u links ziet LA 1e betonbrugje over. Na hek graslandrand met 
rechts sloot volgen. Aan einde, strak voor opslag van boerenbe-
drijf LA, 2 dammen met hekken over en daarna RA grasland over 
naar hek en overklimmen. Op asfaltwegje met kp29 RA naar 28 
en wat verderop bij kp28 LA naar 78 (Haarsteeg). Direct na 
groene loods van manege Arina's Hoeve RA, volg 2 bochtjes, LA 
(misschien even zoeken) betonbrug over en na hek op grasstrook 
RA. Rechts ziet u sloot en blijf daar, met onderweg 2 hekken, 
langs. Na 2e hek nog even RD, voor sloot LA, volg graslandrand 
langs die sloot, rechts ziet u wilgenbos, onderweg even naar links 
dam over. 
 
3. Aan einde van grasland hek door, weg RD oversteken en na 
betonbrugje op smalle bomenrijke kade met kp78 RA naar 13. 
Loop deze kade van bijna 2km helemaal uit, ook daar waar u links 
industriegebied ziet. Aan einde naar rechts weg oversteken, aan 
overkant op fietspad LA en wederom weg oversteken naar GSM-
mast. Daarvoor LA, gelijk RA en volg omhoog gaand asfaltpad 
richting hoge dijk. Bijna boven, na lantaarnpaal 4 (met wit/
rood-markeringpijls naar links) op asfaltpad LA, bij kp16 RA naar 
12 trap op. Op dijk RD via trap weer naar beneden, volg graspad 
met verderop wit brugje. Loop brede grasweg langs vestinggracht 
helemaal uit, onderweg maken beide wat bochten. Aan einde over 
basaltblokkentrap vestingwal opklimmen, boven niet pijltje volgen 
maar LA, na rechterbocht LA over betontrapje naar beneden en 
langs wal verdergaan. Na opening in wal die wal schuin opklim-
men en daarover verdergaan. Bij ronde stenen met bank RA, volg 
graskruin van wal. Waar u op recht stuk links baai ziet naar rechts 
wal afdalen en op naastliggend evenwijdig asfaltpad verdergaan. 
Aan einde RA en negeer wat verderop straat naar links.  
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Op 1e hoek van oude Raadhuis LA (Binnenhaven), rechts ziet u 
grachtje en blijf daarlangs. Aan einde voor stadswal RA brugje 
over en daarna bij kp17 LA naar 26, volg straat door walopening. 
Blijf Nieuwpoortseweg flink stuk volgen, onderweg bij kp26 RD 
naar 27. Na flauwe rechterbocht ziet u rotonde met bushalte.


