
 
 

Inleiding 
We beginnen direct met een prachtig deel, de Rijssekade. Een mooie groene kade, heel bijzonder 

opgebouwd uit twee kades. Daarna de Zouweboezem ook een kenmerkend stukje Hollandse 

historie. Daarna mooie vergezichten en een prachtige Tiendweg tot aan een historisch 

vestingplaatsje Nieuwpoort (niet van de slag bij..) 

Kaart 

 

Route 
1. Vanaf het tankstation lopen we parallel aan de provinciale weg naar de rotonde. Echter deze 

laten we links liggen. We gaan rechtdoor een landbouwweg op de Driemolensweg. Na 

ongeveer 100 meter is er een breed pad naar rechts (bij een prullenbak en een bord) de 

Rijssekade Deze kade volgen we geruime tijd, een erg mooi pad met heel bijzonder een 

dubbele kade. Hier zijn ’s zomers nog wel eens verschillen in maaifrequentie. De ene kade 

staat het gras (en de brandnetels) tot op heuphoogte terwijl de andere kade (de rechter) wel 

goed gemaaid is. 

2. Aan het einde van de kade ga je over een bruggetje naar links richting de molens. Volg het 

pad alsmaar rechtdoor, je houdt de Zouweboezem aan je rechthand en volgt deze onder de 

snelweg door. Steeds rechtdoor gaan 

3. Waar het pad uitkomt op een straat bij een boekwinkel ga je rechtsaf de Tolstraat in. Deze 

volgen naar het centrum van Meerkerk 

4. Op het pleintje met de cafés maakt de weg een bocht naar links wij gaan hier min of meer 

rechtdoor de Burgemeester Slobstraat in. Deze volgen tot aan een kruispunt 

5. Op het kruispunt naar rechts omhoog lopen (Blommendaal) en de snelweg (A27) oversteken 

6. Aan het einde van de brug linksaf slaan en naar beneden lopen (Parallelweg). Na ongeveer 

300 meter bij volkstuintjes gaan we rechtsaf een rustige weg op de Noordseweg. Deze 

geruime tijd volgen tot in het buurtschap Den Dool. De straat heet hier Botersloot. 
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7. Bij de brug over het riviertje deze oversteken en rechtsaf gaan de Noordzijde op. Deze wg 

volgen. Je hebt hier de keuze verhard lopen of over een graspad rechts van de verharde weg. 

Ook hier een maaifrequentie die tot gevolg kan hebben dat lopen door het gras 

problematisch is. Je komt op een kruispunt uit maar kunt hier nog steeds rechtdoor lopen 

over een mooie kade. Deze zigzagt door een open polderlandschap.  

8. Je komt uit bij een Eendenkooi waar je naar rechts wordt geleid richting Nieuwpoort. Deze 

aanwijzing volgen.  Op de verharde weg bij het drinkwaterstation rechtdoor lopen een 

verharde weg op gaan de Langesteinweg. 

9. De eerste weg naar links ingaan dit is een Tiendweg (bord verboden voor auto’s). De 

Tiendweg is hier een mooi en rustig pad, deels verhard en biedt mooie doorkijkjes naar een 

oud cultuurhistorisch landschap. 

10. In de bebouwde kom van Nieuwpoort bij een bejaardenhuis gaan we rechtsaf de 

Nieuwpoortseweg op. Deze volgen we tot in de oude kern van Nieuwpoort een aardig 

vestingstadje. 

Horeca en overnachten 
 

• Horeca aan het begin van de route in de oude kern van Lexmond.  

• Verder is er in Meerkerk een aantal cafés en restaurants.  

• Ook in Nieuwpoort aan het einde is horeca aanwezig 

• Op de route zitten diverse Bed en Breakfasts in Noordeloos 

• In Nieuwpoort zitten meerdere Bed en Breakfasts 

• In Schoonhoven (overvaren) is een hotel 

Samenvatting 
Afstand 21 

Beginpunt Lexmond Rotonde Oude Rijksweg en Lakenveld 

Eindpunt Nieuwpoort Bushalte Dorp 

Verharding Deels onverhard 
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