
 
 

 

 

 

Plagroute 

Wandelen door de Berkenwoudse Driehoek 

8,5 km (verkorte route 3,5 km) 

Struinen door weilanden en over smalle kades ‒ de Plagroute is gemaakt voor avontuurlijke 
wandelaars. Bovendien valt er onderweg van alles te ontdekken. Op plekken waar de 
weilanden zijn afgeplagd, zijn ruige rietranden en bloemrijke hooilanden ontstaan. Hoe dat er 
uitziet? Trek stevige schoenen aan en ga op pad!  

 

 

 

Start  Parkeerterrein Wellepoort (P1), hoek Schaapjeszijde en Wellepoort te Berkenwoude. 

Markering  Een klein deel van de route is blauw gemarkeerd. Zie verder de routebeschrijving. 

Bereikbaarheid Auto: N210, afslag Berkenwoude. In centrum rechtsaf, Dorpsstraat, later Kerkweg.  
Na 1,5 km haakse bocht naar rechts en naar links. Na 1 km haakse bocht naar links. 
Bij volgende bocht links parkeren. (Navigatie: nabij Wellepoort 3, Berkenwoude). 
Bus: buslijn 196 rijdt tussen metrostation Rotterdam Capelsebrug en treinstation 
Gouda. Stap uit bij halte Terlouw in Ouderkerk aan den IJssel. Volg de dijk (rivier 
rechts), na 250 m linksaf, Nesse Tiendweg. Route oppakken bij de Tiendweg. 

Honden   Honden aan de lijn (let op de bordjes).  

Rolstoelen  De route is niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.  
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Loop vanaf parkeerplaats Wellepoort (P1) naar de weg en dan linksaf het halfverharde pad op 
(Ouderkerkse Landscheiding). Ga na 150 m links het pad op en volg de blauwe markeringen.  

 

 Rechts een ruige rietrand, verderop een hoog opgeschoten bosje. Ze vallen meteen op tussen de eindeloze 
weilanden van de Krimpenerwaard. Hoe ze hier komen? In 2003 heeft het Zuid-Hollands Landschap de 
bovenlaag van de weilanden afgeplagd om ruimte te maken voor nieuwe natuur. En met succes! Blijf even 
staan om te luisteren: talrijke bos- en rietvogels – de nieuwe bewoners – zingen om het hardst. 

 

De graskade eindigt bij een verharde kade. Hier kun je linksaf voor een kijkje bij projectgebied 
Nooitgedacht (rechterhand). Wandel dan terug en vervolg de blauwe route. 

 

 Het pad is nauwelijks zichtbaar, maar je mag gewoon wandelen in proefproject Nooitgedacht. Bij de eerste 
stap merk je dat de grond wat trilt: dit komt door het veen in de ondergrond. Ook hier is de vruchtbare 
bovenlaag afgegraven en groeien nu plantensoorten die houden van voedselarme grond.  

 

 Links van de kade gaat een pad naar een bankje met uitzicht op nog een plagproef. Achter de sloot 
groeien nu zeldzame soorten als teer guichelheil en vleesetende zonnedauw.  

 

 In de verte ligt een bijzonder bos: een eendenkooi. De bomen beschutten een waterplas waar vroeger 
wilde eenden werden gevangen. Die verdwenen daarna in de braadpan.  

 

 Piiew piiew piiew. In de winter is het geluid achter de vogelkijkwand niet te missen. Maar van welke vogel 
komt het? Een blik door de gaten leert dat het een eend is met een opvallende oranjebruine kop. Officieel is 
het een smient, maar de bijnaam fluiteend is waarschijnlijk gemakkelijker te onthouden. In het voorjaar zie je 
op de weilanden grutto’s en tureluurs. Ook de grutto is eenvoudig te herkennen: die roept zijn eigen naam. 

 

Het graspad komt uit bij Ouderkerkse Landscheiding. De blauwe markering van de korte route gaat 
rechtsaf terug naar de startplaats. De lange route gaat linksaf: volg de kade tot het einde, dan door 
het klaphek en rechtsaf, door het weiland. Aan het einde over het hek en op het asfalt rechtsaf 
(Tiendweg). Ga bij de kruising rechts parkeerplaats Schaapjeszijde (P2) op. Volg hiervandaan de 
smalle kade parallel aan de Schaapjeszijde, onder meer via een bruggetje, terug naar de startplaats.  

 

 De Ouderkerkse Landscheiding loopt schuin door een verder kaarsrecht landschap. Waarom? In de 
middeleeuwen lag hier nog een moerasbos. Toen de ontginners met schop en kruiwagen hier 
landbouwgrond van maakten, vormde deze kade de achtergrens van de nieuwe percelen. Het hout van de 
bomen en struiken gebruikten de boeren in de kachel of voor gereedschappen. Nu is dit een paradijs voor 
vogels als roodborst, kneu en verschillende mezensoorten.  

 

 Ook de watergang links is eeuwenoud. In deze Berkenwoudse 
Boezem werd overtollig water uit de polder verzameld en dan via 
molens in de rivier gemalen. Let halverwege goed op: aan de 
andere kant van het water zie je de resten van zo’n molen. 

 

 Weidevogels houden van open grasland waar ze een vijand 
kunnen zien aankomen. En ze willen een zachte grond om met 
hun snavel naar wormen en insecten te zoeken. Favoriet bij de 
grutto is de emelt, de larve van de langpootmug. Enig idee 
hoeveel hij er op één dag kan wegwerken? Meer dan duizend! 
Weidevogels zijn dus ook nog eens erg nuttig.  

 

 

Lekker gewandeld? Bekijk onze andere 
wandelingen op: www.zhl.nl/routes  

Het Zuid-Hollands Landschap 

beschermt de natuur in een drukke 

provincie. Zo kunt u blijven genieten van 

prachtige natuurgebieden, waarin van 

alles te ontdekken en te beleven is. Voor 

dit belangrijke werk zijn we afhankelijk 

van uw steun. Helpt u mee? 

www.zhl.nl/steun-het-landschap 

Routebeschrijving 
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