
 
 

Inleiding 
Vanuit Schoonhoven, een mooi oud Hollands stadje met een prachtige binnenstad lopen we over 

kades en via een mooi Kerkepad naar Polsbroek. Er is een Tiendweg in Schoonhoven maar die ligt 

uit de richting en sluit niet aan op deze route. 

Kaart 

 

Route 
1. Vanaf het busstation aan de Spoorsingel (let op er is ook een halte aan de provinciale weg) ga 

je de Spoorsingel op, deze gaat over in de Nieuwe Singel, je houdt het water aan je 

rechterhand. 

2. Waar de singel een bocht maakt en je over een brug gaat ga ja aan de overkant linksaf de 

Nassaukade op. Je steekt de provinciale weg over en loopt aan de overkant verder over een 

fietspad langs het water, houdt het water aan je linkerhand. Je loopt Cabauw in een echt 

lintdorp. Loop door tot aan de kerk, steeds met het water links van je 

3. Na de kerk ga je linksaf en steek je een brug over. Ga ongeveer 25 meter rechts en dan 

linksaf een Kerkepad op. Loop het kerkepad af totdat hij een klein knikje naar links maakt bij 

een begroeide kade (de Achterkade). 

4. Ga deze kade rechtsaf op. Je volgt deze kade geruime tijd, loopt door bij de kruising maar 

gaat bij een ijzeren brug linksaf het water over.  

5. Het pad is wat moeilijk te zien want je loopt door grasland, volg het spoor naar het dorp 

Polsbroek. Het pad zigzagt een klein beetje maar blijf gewoon richting dorp lopen 

6. Je komt aan in Polsbroek op een verharde weg, je steekt het water over en je gaat rechtsaf 

en  loopt een paar meters door tot aan een kade aan je linkerhand. 

http://stroomwaarts.net/


 
 

Horeca en overnachten 
• In Schoonhoven is een hotel en zijn er een paar Bed en Breakfasts 

• Polsbroek heeft een Bed en Breakfast 

• Horeca onderweg is beperkt, wel volop in Schoonhoven 

Samenvatting 
Afstand 11 Km 

Beginpunt Schoonhoven Busstation 

Eindpunt Polsbroek Benedeneind Zuid (bij de 
buurtbushalte) 

Verharding Deels onverhard 

 

http://stroomwaarts.net/

