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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
station Woerden
Stationsplein-Noord 6
3445 AD Woerden
Coördinaten: 52°5’9” N   4°53’36” E

Horeca:
In centrum

Boerderij de Boerinn
Mijzijde 6
3471 GM Kamerik

Eetcafé De Herberg
Van Teylingenweg 48
3471 GC Kamerik

1. Vanaf linker voorkant van stationsgebouw RD, volg Stations-
weg. Weg naar links negeren en verderop met linkerbocht brug 
over richting kerk (Oostdam). Aan einde via een van zebra’s RD, 
winkelstraat (Voorstraat). Na 40m, tegenover huisnr 85, LA 
(Berchsteeg) en voor kerk RA (links ziet u kasteel Woerden).  
Bij huisnr 75 met flauwe rechterbocht meegaan (Rijnstraat).  
40m daarna, naast huisnr 44, LA (Romeinsteeg). Aan einde RA 
(Havenstraat, staat verderop). Kort daarna, tegenover huisnrs 
2G-2S, RA (Dirck van Cleeffsteeg). Op kruising RD (Gemene 
Buursteeg). Aan einde LA. Aan einde pleintje RD oversteken en 
RD (Westdam), rechts van weg lopend zebra over, rechts ziet u 
gebouw Westdampark. 20m vóór brug RA, parkwandelpad met 
links singel, met rechterbochtje meegaan en daarna brugje over. 
Blijf paden langs brede singel (l) volgen, onderweg bij bankje LA 
brugje over. U komt uit op pleintje met volières, dat pleintje 
oversteken en voor singel LA.

2. Na Wilhelminaschool LA, brug over, en direct daarna RA (Burg. 
H.G. van Kempensingel). Na rechterbocht op 1e pad LA en na 
groen brugje op kruising RA. Na 40m op 1e pad LA, houten brugje 
over en park in. Kort daarna op kruising met asfaltpaden RD, links 
ziet u open boomgaard en rechts gras- en daarna sportveld met 
speeltoestellen. Daar, 10m na linkerbochtje, vóór lantaarnpaal LA, 
asfaltwandelpad waarmee u die boomgaard links van u passeert. 

Wilt u het ware Veenweidegevoel eens ondergaan? Dat kan met deze 
wandelroute! Buiten het vogelbroedseizoen kuiert u een paar kilometer 
letterlijk dwars door de weilanden en steekt u een 10m brede wetering met 
behulp van een zelfbedieningsvlotje over. 

Na Kamerik en een kilometertje asfalt wandelt u over onverharde paden 
dwars door de vogelrijke veenweiden. Met de terugweg kuiert u over het 
Jaagpad langs de Oude Rijn, in tegenovergestelde richting als van de 
NS-wandeling alhier.

17 - Veenweidegevoel

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1111/7777
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Tijdens het vogelbroedseizoen kan deze route deels niet  
gelopen worden: u volgt dan een alternatief.

http://routefabriek.nl/routekaart/1111/7777
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Let op!, na 1km bij wandelpaal 73 RA, pad met rood/wit-marke-
ring over bomenrijke kade. Na 1½ km, na brugje, RA, brede 
asfaltweg. Weg komt langs gemaal en maakt bij huisnr 1a/1b 
rechterbocht. Aan einde LA (Leidsestraatweg). Na 100m (dat is 
ruim voor spoortunnel) RA, brug over, en direct! daarna RA, volg 
jaagpad langs Oude Rijn. Blijf dit jaagpad van 5km volgen: 
onderweg onder fietsbrugje door, pad wordt na 2½ km bij Limes-
brug asfaltpad en steekt daar weg (Geestdorp) RD over. Daar 
waar u kerk van Woerden in zicht krijgt nadert u einde van 
jaagpad. Daar LA (Stationsweg) naar station.

Loop pad (verderop kade tussen 2 waters) uit. Aan einde RA en na 
10m LA, brugje en overstapje over (wilgenlaantje) en bij damme-
tje aan andere kant van sloot verder gaan. Aan einde voor brede 
sloot RA, breed graspad. Na overstapje links aanhouden, rechter-
bocht volgen en aan einde op fietspad langs Oudelandseweg LA. 
Na 30m opnieuw LA ('s-Gravensloot). Sta daar even stil, lees 
volgende aandachtig en neem (een wijs) besluit: u wandelt straks 
een paar km letterlijk dwars door weilanden (mogelijk grazen daar 
wat koeien) en moet een 10m brede wetering middels een zelfbe-
dieningsvlot oversteken (met ijs is daar een omleiding). Heeft u 
hier allemaal geen trek in, dan RA en volg ANWB-fietswijzers naar 
Breukelen/Kamerik. Dit alternatief moet u ook volgen tijdens het 
vogelbroedseizoen (van 1 maart tot 15 juni). Bij * in gedeelte 4 
bent u weer op de route. 

3. Het weilandtraject: Na 40m RA (Klompenpad), loop weiland in. 
Na 1km voor slootje LA, betonplatenpad, en verderop via brug 
langs andere kant van slootje verdergaan. Na 300m, naast brede 
slootovergang en bij wandelknooppuntpaal 27, RA. Verderop 
steekt u middels zelfbedieningsvlot brede wetering over (met ijs 
of kapot vlotje lukt dat niet, kijk naar links, u ziet brug waar u 
over kunt om aan overkant te komen). 30m na oversteek op 
betonplatenpad RA en klaphek door. Verderop bij uitkijktoren 
brugje met klaphek over, voor silo RA, volg linkerbocht over erf 
van De BoerInn (met terras aan water!), loop oprijweg uit.  
Aan einde voor Kamerikse Wetering LA.

4. Na ruim 500m, * t.h.v. kerk in Kamerik, via ophaalbrug met 
rechter U-bocht naar andere kant van wetering en na 20m LA 
(Kerkstraat). Voor kerk RA en direct na hek daarvan LA, grind-
wandelpad. Na brugje RA en aan einde LA. Op kruising RA en in 
rechterbocht LA, richting Breukelen (Lindenlaan). Op kruising RA 
(Meidoornlaan). Aan einde ook RA (Eikenlaan). Na linkerbochtje 
fietspad langs Spruitweg blijven volgen. Na een kleine km bij 
Aw8115 RA, weg RD oversteken, en na wat bochtjes, bij 
Aw63902, LA (Hollandse Kade).  
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