
Stolwijk– 08-10-2022 

RS80 – Jaargang 2022 – 2023 

Serie 43 – tocht 2 (422) 

Parkoersbouwer: Jan Kamer 

Afstand: 25 en 15 km  

Startlocatie: Horecagelegenheid VV Stolwijk, Sportlaan 38 2821 XV Stolwijk 

Openbaar Vervoer: Trein: Gouda Perron A - Ariva Bus 497 ri Schoonhoven Uitstappen halte 
Dorp, Stolwijk 

Auto: A12 – afslag 10 Moordrecht-Gouda - N457 ri Moordrecht/ Gouda - N207 ri Moordrecht/ 
Gouda/ Bergambacht – N207 ri Moordrecht/ Bergambacht – N207 ri Stolwijk/ Bergambacht – 
Stolwijk LA Borden RS80 tot start. Als het parkeerterrein vol staat, parkeer dan even in de 
buurt. 

Parkeren 
Parkeren kan op het parkeerterrein bij vv Stolwijk. Is het parkeerterrein vol, rij dan even door 
naar de nabijgelegen wijk, daar is voldoende parkeerruimte. Parkeer wel op een toegestane 
parkeerruimte anders loop je het risico een bekeuring te krijgen. 

Terugblik Schiedam: De weersverwachting was niet best en dat was te merken, we hebben 
weinig wandelaars gezien op de route wat erg jammer was want het was een prachtige route! 
Maar ja, je hebt niet alles in de hand! Hopelijk kunnen we voor deze wandeltocht meer 
wandelaars een mooie route aanbieden, hij is echt de moeite waard. 

Beschrijving wandeltocht 
Stolwijk is bekend uit 1320. Reeds in diezelfde eeuw werd 
daar een kerk gebouwd. Deze kerk is regelmatig herbouwd: 
de eerste kerk werd in 1489 door Woerdenaren verwoest, en 
haar opvolger brandde in 1867 bijna geheel af. De daarna 
herbouwde kerk werd in 1946 weer afgebroken en 
vervangen door weer een nieuw kerkgebouw. De 45 meter 
hoge en scheve toren bij de Kerk is het markantste gebouw 
in Stolwijk. 
Stolwijk is heel bekend vanwege haar boerenkaas, bij een 
aantal boeren bedrijven wordt er nog steeds deze lekkere 
kaas bereid. 
 
Stolwijk is het hart van de Krimpenerwaard en is omringd 
door uitgestrekte veenweidepolders, dit is historisch land van 
lange smalle kavels doorsneden door vele sloten. 
Onze route volgt een kade omringt door wilgen en elzen en 
gaat dan bij wknp 76 rechts af en dan een flink deel over een 
smal weiland richting Haastrecht en na wknp 78 gaan we 

links af en zien we Haastrecht liggen. In het natuurgebied waar we net doorheen zijn gegaan, 
wemelt het in het seizoen van vele soorten weidevogels en het gebied is in de broedtijd dan 
ook gesloten voor wandelaars. 
 
We komen nu via de Overtuin van het museum Bisdom van Vliet aan in Haastrecht. In deze 
tuin komen we langs het grafmonument van Johan en Paulina Bisdom van Vliet en van 
Paulina’s hond Nora. 
Haastrecht is met nog geen 4500 inwoners voor ons gevoel een dorp. Maar de plaats kreeg al 
in 1396 stadsrechten en is dus officieel een stad. Het is een mooi plaatsje in de 
Krimpenerwaard met Oudhollandse geveltjes, een oud stadhuis (1618), de mooie Sint 



Barnabaskerk en de ophaalbrug over de IJssel. Tot 1 januari 1966 moest er in Haastrecht nog 
tol worden betaald om de brug over de Hollandse IJssel over te gaan. Daarmee behoorde deze 
ophaalbrug tot een van de laatste oude tolbruggen in Nederland.  
We vervolgen de weg door het dorp over de Hoogstraat en komen bij het museum gemaal De 
Hooge Boezem. Dit gemaal werd tot in de jaren 90 gebruikt om het overtollige water uit het 
riviertje de Vlist in de Hollandse IJssel te malen.  
Iets verder is er links een mooi bewaard Hofje van Zijl van den Ham, dat vroeger bestemd was 
voor de huisvesting van "behoeftigen"  
We lopen het stadje uit en gaan bij de rotonde richting Vlist, langs de  Sint Barnabaskerk met 
naast de ingang een Maria kapelletje welke we even kunnen bezoeken. 

Bij het zwembad gaan we de brug over en komen in het “nieuwe” natuurgebied De Hooge 
Boezem. In het verleden was dit een waterberging waar het water door 7 Boezemmolens uit de 
Vlist werd gemalen. Van de 7 molens is de 6e molen overgebleven en gerestaureerd.  
De 6e molen en de Hooge Boezem zijn samen een waterstaatkundig monument. Op deze plek 
kun je nog zien hoe het water uit de Vlist werd opgemalen naar de Hooge Boezem. Van daaruit 
werd het polderwater vroeger bij laag water geloosd op de Hollandse IJssel.  
In de 19e eeuw ging dat niet meer en werd het gemaal De Hoge Boezem als stoomgemaal 
gebouwd. 

Nu is het een waterberging welke dient om bij extreem hoog water, water uit de Hollandse 
IJssel tijdelijk op te slaan. In het voorjaar is het een prachtig gebied met vele soorten vogels die 
er broeden en foerageren. We lopen verder langs de Vlist en voorbij de polsstok verspring 
schans, hier worden veel wedstrijden gehouden tussen de springers uit Friesland en Holland. 
Langs het riviertje heb je veel oude boerderijen staan en kan je aan de ene kant van de weg de 
schoonheid van het oude riviertje de Vlist en aan de andere kant het uitgestrekte 
polderlandschap bewonderen. 

De 25km lopers gaan in de “bebouwde kom” nog een stukje rechtdoor tot de Koeneschans (dit 
was een onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie). Na het plaatsje Vlist te zijn gepasseerd 
gaan over een fietspad richting Stolwijk en lopen over de landelijke Schoonouwenseweg met 
wat boerderijen. De 25 km lopers gaan eerst nog links af en gaan via een gras pad (Reekade) 
tenslotte ook richting Stolwijk en sluiten even aan bij de 15 km lopers. De 15 km lopers gaan 
rechtsaf via de Tentweg met de vele bruggetjes aan je rechterhand richting Stolwijk, en via de 
Vlietsraat komt het eindpunt in zicht. 

De 25 km lopers gaan na de Provincialeweg te zijn overgestoken verder over de 
Koolwijkseweg om daar aan het eind via een fietspad uit te komen bij de  Benedenheulseweg 
en gaan dan richting Stolwijk via de rustige smalle zijde (rechts) van de Benedenkerkseweg 
over de monumentale ophaalbruggen verder, maken nog een klein rondje om de kerk met de 
scheve toren en dan komt voor de lopers het eindpunt in zicht. 

Ik hoop dat men heeft genoten van deze mooi poldertocht. 
Jan Kamer 

Meer informatie over deze omgeving is te vinden op o.a. de website van  
 Oudstolwijck.nl 
 Streekarchief Midden-Holland  
 Streekmuseum Krimpenerwaard  
 Historische vereniging Haastrecht  
 Museum Bisdom van Vliet  
 Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht  
 zuidhollandslandschap.nl/gebieden/koeneschans 
 pbholland.com/index.php/vlist/ 
 https://www.indekrimpenerwaard.nl/kom-doen/wandelen 

 
Individuele wandeltocht vanuit Stolwijk 
Bent je om welke reden dan ook niet in staat om de wandeltocht vanuit Stolwijk te lopen op 8 
oktober 2022 en wil je dat op een ander moment doen? Dan kun je je inschrijven vanaf 8 



oktober 2022 16.00 uur t/m zondag 23 oktober 2022 voor onze individuele wandeling via 
www.wandel.nl en www.rs80.nl  inschrijvingsprocedure. 

Volgende wandeltocht 
5 november 2022 – Rhoon – 423e wandeltocht 
Sporthal Rhoon, Stationstraat 12, 3161 GH Rhoon. 

Via het viaduct over de Groene Kruisweg loop je door het pittoreske Rhoon naar de Rhoonse 
Grienden en de Johannapolder, altijd mooi om door deze natuurgebieden te lopen. Dan komen 
we aan bij SV Poortugaal voor de eerste horecarust.  

Daarna maakt de 25 km een extra lusje langs de Oude Maas naar Hoogvliet en loopt door de 
groene rand van Hoogvliet. Daarna gaat de route door Poortugaal en nog even over de dijk 
terug naar de Horecarust bij SV Poortugaal. 

Samen met de 15 km gaat de route onder langs de dijk. We lopen door Poortugaal en gaan 
daarna het natuurgebied Valckesteinse Bos in. 

Dankzij Staatbosbeheer en Natuur en recreatieschap IJsselmonde hebben we in één keer 
toestemming gekregen voor de gebieden Rhoonse Grienden, Johannapolder en het 
Valcksteinse Bos en deze keer mogen we in tegenstelling tot het Abtswoudse Bos wel pijlen 
zoals we gewend zijn. Het zijn mooie gebieden om doorheen te lopen. Na het Valckesteinse 
Bos lopen we naar de finish. 

In Rhoon krijgen we parkeerbegeleiding dankzij Buurtpreventie Albrandswaard. Zij hebben dit 
drie jaar geleden ook voor ons naar grote tevredenheid gedaan.  

Jubileumtocht Leidschendam 
In Leidschendam hebben we RS80 sjaals uitgedeeld. We hebben er nog een aantal over die 
klaar liggen bij de start in Stolwijk. Wil je er nog eentje hebben, dan kan dat zolang de voorraad 
strekt. 

Bestuursleden gezocht 
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die ons bestuur willen versterken. Er kan er 
eentje doorgroeien naar de functie van voorzitter. Zou u ons willen ondersteunen in een 
bestuursfunctie? Neem dan contact op met Ineke Gerritsjans 06 – 2384 2661. We hebben een 
enthousiast team dat graag door wil gaan met organiseren. 

Vrijwilligers gezocht 
Vind je het leuk om te wandelen en eens te helpen bij één van onze wandeltochten dan ben je 
van harte welkom.  

Parkoersbouwers 
Voor Woerden hebben we een nieuwe parkoersbouwer gevonden die de komende jaren routes 
vanuit Woerden voor ons gaat maken. Rob Mans heeft zich aangemeld en wat zijn wij daar blij 
mee. Hij heeft ook de route vanuit Sassenheim gemaakt die voor 4 maart 2023 op het 
programma staat.  

Naast Woerden zijn er meer plaatsen waar we nog heel graag tochten willen organiseren. Voor 
Rene Burger is het waarschijnlijk ook de laatste keer dat hij een route voor ons heeft gemaakt. 
Hij heeft dat jaren voor ons willen doen en heeft de routes vanuit Vlaardingen / Schiedam voor 
zijn rekening genomen. Ken je deze omgeving of iemand die een route voor ons wil maken 
vanuit Vlaardingen of Schiedam? Het is een puzzel, maar enorm dankbaar werk.  

Kent u de omgeving goed in een ander gebied in de randstad en lijkt het je leuk om een route 
voor ons te maken? Geef voor Vlaardingen/ Schiedam of een ander gebied in de randstad een 
seintje aan Ineke Gerritsjans coordinator@rs80.nl of bel even 06 – 2384 2661. 

Aansprakelijkheid 
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico. Het 
bestuur noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of 
veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen. 
Indien voor een deelnemer medische en/of ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de 
daaraan verbonden kosten voor rekening van de betrokkene. 


