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TeVoet Wandelroute 032     Ode-route Krimpenerwaaard 

Mooie rondwandeling door het karakteristieke polderlandschap van de Krimpenerwaard. Over de 

Steinse Tiendweg naar Hekendorp, vandaar over een andere  tiendweg naar Haastrecht en door het 

Steinse groen weer terug. 

De Steinse Tiendweg 

Aan het begin van deze eeuw verkeerde deze oude graskade in zeer slechte staat. Na een succesvolle 

actie van leden van TeVoet is het herstel ervan  ter hand genomen en is deze belangrijke verbinding, 

waarover diverse wandelroutes in de Krimpenerwaard lopen, behouden gebleven. Zo maakt o.a. 

LAW Pelgrimspad (deel 1) gebruik van deze graskade. 

 

Start- en eindpunt: NS station Gouda Goverwelle. (Met de bus terug is mogelijk na 8 km vanuit 

Hekendorp richting Gouda Centraal of door naar Utrecht.) 

Lengte 15 km. De route is het hele jaar te lopen. 

Horeca: In Hekendorp en Haastrecht. 

Routebeschrijving: Vanaf NS Gouda Goverwelle rechtsaf tunnel in en direct rechtsaf trapje op 

(ongemarkeerd) en rechts naar Willemsplein (knooppunt 70). Rechts fietspad op, dat over de tunnel 

gaat. Waar dat pad afbuigt naar rechts rechtdoor graspad langs het spoor. Aan het einde rechts 

afbuigen en linksaf fietspad oversteken, een voetpad in en direct linksaf een voetpad met trekpontje, 

opnieuw linksaf over een brugje en uitkomen op een weiland. Rechtsaf grasspoor volgen en 

doorlopen langs de sloot tot aan de Steinse Tiendweg. Linksaf op de Steinse Tiendweg naar knp 99, 

via 56 naar 15, 90. Over de tiendweg terug: 40, 39,29, 88, 87. Knooppunt 87 is net over de brug in 

Haastrecht. Hier linksaf het Jaagpad op, langs het fietspad Goverwelle. Na ongeveer 500 m vanaf het 

einde van de bebouwde kom rechtsaf langs het nieuwe hek met gaas tot aan de Steinse dijk. Even 

rechtsaf en dan linksaf het fietspad op. Na de bocht even rechtdoor tot een smal wandelpad rechtsaf. 

Aan het einde van het pad even rechts en weer links de Steinse Tiendweg op (knooppunt 90), linksaf 

het grasspoor terug volgen en naar het station terug zoals je gekomen bent.  


