
 
 

Inleiding 
Een wandeling door een Hollands landschap met rechte sloten, grazende koeien en volop kades en 

dijken 

Kaart 

 

Route 
1. Loop vanaf het station richting het centrum van Leerdam. Ga bij het eerste watertje rechtsaf 

de Meent op en loop door naar een drukke weg. Aan de overkant van de weg ligt een 

Tiendweg 

2. Ga rechtsaf en volg de weg over het spoor. Ga op de rotonde na het spoor rechtdoor een 

wandelpad op. Je loopt op een mooie kade het Reigerspad. Je komt in een wat bochtig 

opgezet wijkje maar houdt steeds links aan. Bij een groenstrook neem je een pad linksaf 

tussen de huizen door en loop je naar de weg. Deze weg heet Recht ter Leede 

3. Ga rechtsaf de Recht ter Leede op volg deze ongeveer 50 meter en ga rechtsaf een kade 

langs het water op (de Lichte kade) Deze kade volg je geruime tijd tot aan een verharde weg 

4. Je gaat linksaf de verharde weg op Deze weg heet Hoge Eind 

5. Ga bij een bankje rechtsaf een fietspad op de Zijlkade, volg deze ook enige tijd 

6. Hier heb je een keuze, wil je koffie oid ga dan rechtsaf de Huibertse Kade op, steek het water 

over en ga linksaf 

7. Volg de verharde weg en ga rechtsaf een kade op met een fietspad de Zijdekade 

8. Loop deze door tot de verharde weg van Hei en Boeicoop. Ga rechtsaf en loop door tot de 

Schaapskooi, hier is koffie verkrijgbaar 

http://stroomwaarts.net/


 
 

9. Loop bij de schaapskooi naar achteren (dat voelt wat vreemd maar is een gewoon 

wandelpad. Dit mooie wandelpad volg je door het weiland tot het erf van een 

boerderijcamping (ook hier mag je gewoon doorlopen) 

10. Je komt op een verharde weg en gaat die rechts op, je komt nu op het punt bij 7 en gaat 

opnieuw de Huibertse kade op. Je kunt hier kiezen om over het grasdijkje of het verharde 

pad te lopen. Volg dit fietspad/dijkje geruime tijd tot je bij het Merwedekanaal uitkomt. 

11. Feitelijk willen we rechtdoor lopen maar het kanaal zorgt dat we om moeten lopen. Loop 

rechtsaf naar de brug 

12. Ga na de brug direct linksaf en volg het fietspad langs het Merwedekanaal nu aan de andere 

zijde 

13. Bij een oud gemaal kun je rechtsaf een grasdijkje op. Volg deze dijk geruime tijd , hij maakt 

een knik naar rechts 

14. Bij een paar bruggetjes ga het linkerbruggetje op en loop je over en kade met bomen richting 

de snelweg 

15. Ga bij de snelweg rechtsaf en bij de tunnel linksaf loop rechtdoor tot bij het 

drinkwaterstation. Aan de overzijde is een bushalte 

16. Loop eventueel door naar het centrum, door  eerst rechts te gaan en vervolgens een 

voetgangerstunnel on de provinciale weg door. Daarna rechtdoor naar de kerk van Lexmond. 

Hier zijn een aantal bushaltes met frequente verbinding naar Utrecht of Rotterdam 

Horeca en overnachten 
• Aan het begin in Leerdam is volop horeca te vinden 

• Halverwege is er een koffiemogelijkheid bij de schaapskooi  (zie de openingstijden op 

https://www.natuurcentrum.nl/contact/ons-natuurcentrum/) 

• Aan het einde is er enige horeca in Lexmond (niet op zondag) 

• Overnachten kan in Leerdam en in Meerkerk 

Samenvatting 
Afstand 21 

Beginpunt Station Leerdam 

Eindpunt Bushalte Lexmond 

Verharding Grotendeels onverhard 
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