
Het Groene Hart van Holland: polders aan de Lek. 

Vanuit de zilverstad Schoonhoven voert deze wandeling door de polders van 
Zuid-Holland. Het laatste deel van de wandeling loopt langs de Lek terug. 
 

Vanaf de parkeerplaats loop je onder de stadspoort door het plaatsje in. Deze 
Veerpoort is de enige van de vijf oorspronkelijke stadspoorten die behouden is 

gebleven. Je gaat daarna rechtsaf richting de begraafplaats. Daar loop je 
omheen en passeert de Stenen Beer, een ronde pilaar die onderdeel uitmaakt 
van de stadsomwalling. 

Je steekt de verkeersweg over en volgt het pad dat links omlaag loopt. Zo_n 100 
meter verder sla je linksaf en loopt in de richting van het kerkje op de terp van 

Willige Langerak. Je blijft de weg volgen en steekt de doorgaande hoofdweg 
over. 
De wandeling gaat verder langs de sloot; na iets minder dan een kilometer kom 

je langs een watergemaal. Even verder kom je bij een bruggetje. Sla hier 
rechtsaf richting de Bonrepas-molen, zo_n 500 meter verder. Keer daarna weer 

om en sla op het bruggetje rechtsaf. 
 
Je blijft de weg nu zo_n 3 kilometer volgen. Eerst heb je aan je linkerhand nog 

de bebouwde kom van Schoonhoven, maar al snel zul je aan beide kanten van 
de weg alleen nog maar polders, sloten en woonhuizen zien. Er zijn geen twee 

huizen gelijk aan elkaar. Er zijn monumentale panden bij, sommige met rieten 
dak. Ongemerkt ben je intussen in Bergambacht aangekomen. 
 

Als je de Hofstede Bouwlust en de Jacobushof (beide uit de zeventiende eeuw) 
voorbij bent, sla je linksaf het fietsad op, Deze Bergweg, die na de kruising met 

de provinciale weg overgaat in het Broekselaantje, loop je helemaal af totdat je 
de dijk omhoog moet. Hier sla je links af de Hogedijk op. 

 
Je loopt nu langs de Lek, rechts van je. Aan de linkerkant van de dijk liggen de 
huizen onder het waterpeil van de rivier. 

Na hectometerpaaltje 2,7 loop je rechts de dijk af over het plankenpad door het 
natuurgebied de Buitenlanden. Als gevolg van eb en vloed (!) kunnen deze 

uiterwaarden van tijd tot tijd onder water lopen. (In dat geval blijf je bij het 
hectometerpaaltje gewoon de dijk volgen.) 
 

Terug op de dijk volg je de weg tot je weer in Schoonhoven aankomt. Let ook op 
de dijkhuizen, die er op het eerste gezicht klein uitzien, maar omdat ze tegen de 



dijk aan zijn gebouwd, hebben ze aan de achterkant van de dijk nog één of meer 

verdiepingen. 
Vanaf de dijk heb je een prachtig uitzicht op de Bartolomeuskerk en de oude 

watertoren van de stad. 
 
Eenmaal in Schoonhoven loop je langs de gracht richting het stadhuis (tevens 

VVV-kantoor) en naar het Goud- en Zilvermuseum (gelegen aan het 
Kazerneplein). Schoonhoven is immers de zilverstad van Nederland (sinds de 

17de eeuw).  
 

 


