
 
 

Inleiding 
Het landschap tussen Gouda en Woerden is Hollands. Plat, waterrijk, rechte sloten, smalle 

percelen en een mooie Tiendweg. Daarbij een stukje oude waterlinie bij de Enkele en Dubbele 

Wiericke. 

Kaart 

 

 

Route 
1. Bij de trap van station Goverwelle loop je naar het noorden in de richting van de Reeuwijkse 

plassen (dus de bebouwing uit) 

2. Zodra de weg een bocht naar links maakt gaat er een smalle kade naar rechts langs oude 

huizen de Achter Willenseweg, deze ingaan en volgen, je gaat onder het spoor door en loopt 

door een parkje langs de rand van de bebouwing van Gouda. In de verte zie je de Tiendweg al 

liggen 

3. Op een kruising van paden ga je linksaf de Steinse Tiendweg op. Dit is een langgerekt pad 

omzoomd door een paar bomen met hekjes dwars door de polder. 

4. Zodra je op een T Splitsing met een verharde weg komt ga je linksaf deze verharde weg op 

(Opweg). Loop even verder onder het spoor door 

5. Ga op de eerste T splitsing rechtsaf en loop langs huizen aan een vaart (Dubbele Wiericke). Je 

gaat een bruggetje over er is wat kleine industrie Op een gegeven moment krijg je aan je 

linkerhand een grasdijk. Deze op gaan 

6. Waar de grasdijk langs de Wiericke linksaf buigt deze volgen en langs dit water blijven lopen 
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7. Bij een graskade naar rechts (met een bord) deze rechtsaf op gaan. Verderop zie je de 

kenmerkende begroeiing van een kade waar je naartoe loopt.  De kade geruime tijd volgen 

tot een verharde weg. 

8. Het fietspad langs deze weg linksaf opgaan. De weg heet Tuurluur. Verderop zie je 

lintbebouwing waar je naartoe loopt 

9. Op het kruispunt rechtsaf slaan richting Woerden, het Oosteinde. Let op dit is een relatief 

drukke weg zonder voetpad. Onder de snelweg doorlopen, rechtsaf slaan en onder het spoor 

door. Vervolgens de dijk volgen (de Waardsedijk) Dit fietspad een lange tijd volgen, een 

drukke weg met stoplichten oversteken 

10. De dijk buigt naar links bij een watertje en wordt hier Boerendijk. Deze volgen tot een brug 

over het water. 

11. Rechtsaf slaan de Chrysantstraat inlopen. Opnieuw een water oversteken en de oude kern 

van Woerden inlopen.Linksaf de Kruittorenstraat in en vervolgens via een van de straatjes 

naar het Kerkplein lopen. 

12. Op het Kerkplein, na de binnenplaats, naar rechts de Hoge woerd inlopen. Deze gaat over in 

de Grotesteeg (een smalle straat). Rechtsaf buigen over de parkeerplaats en het Kasteel 

rechts passeren langs het water lopend (Defensieeiland) naar de fietsersbrug over het water 

richting het spoor lopen. Je ziet verderop het station reeds liggen 

Horeca en overnachten 
• In Gouda zijn diverse hotels en bed en breakfasts 

• Onderweg is weinig horeca, wel aan het einde in de oude kern van Woerden 

• Woerden heeft een aantal bed en breakfasts en een hotel 

Samenvatting 
Afstand 17 Km 

Beginpunt Station Gouda Goverwelle 

Eindpunt Station Woerden 

Verharding Deels verhard 
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