Hotel, café, restaurant
Kerkweg Oost 226, 2741 HA Waddinxveen
0182 612 103 - www.hoteldeunie.com
open: gehele jaar
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Deze folder is een uitgave van Groenalliantie Midden-Holland in
samenwerking met Staatbosbeheer, Regio West, district Groene Hart.
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www.heerlijkbuiten.nl
Volg ons ook op Twitter en Facebook:
HeerlijkBuiten

www.staatsbosbeheer.nl

Uitgelezen? Geef deze folder dan door!

Pold

Staatsbosbeheer beheert en onderhoudt de gebieden van de
Groenalliantie Midden-Holland en houdt toezicht op een goed en veilig
gebruik van de openbare voorzieningen.
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Tekst: Staatsbosbeheer en HENDRIQ rake woorden
Fotografie: Staatsbosbeheer en Freek Mayenburg
Vormgeving: Raakvlak, www.raakvlak.com
Cartografie: Viaplan BV
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Staatsbosbeheer, regio West
Beheerseenheid de Hollandse Waarden
Donkseweg 2a, 2974 LG Brandwijk
Tel 0184 640046
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Groenalliantie Midden-Holland, p/a Staatsbosbeheer
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Tel: 010 - 298 1010
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Heeft u vragen, suggesties of klachten over het beheer en
onderhoud van het recreatiegebied? Neem dan contact op met:
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Legenda

• Houd de omgeving netjes en geeft het door aan
Staatsbosbeheer als u iets opvalt.
• Honden: Er gelden diverse regels. Honden moeten het
gehele jaar aangelijnd zijn tenzij anders aangegeven.
In de Reeuwijkse Hout: van 1 april tot 1 oktober zijn de
ligweide en het strand verboden voor honden; geven
borden een losloopgebied aan van de hondenzwemvijver
waar uw hond het hele jaar mag los lopen en zwemmen.
• Varen: Een geldige vaarontheffing voor uw vaartuig
(met uitzondering van surfplank) is verplicht. Regels voor
varen vindt u op www.recreatiezuidholland.nl.
• Vissen: U heeft nodig: een geldige vispas met een ‘Lijst
van Viswateren’ en voor de visserijpool een vergunning
visserijpool. Kijk o.a. voor regels en verkoopadressen bij:
meer informatie.
• Duiken en surfen is alleen toegestaan in de plas
Broekvelden/Vettenbroek van 1 april tot 1 oktober.
Let op de regelgeving van dit Natura 2000-gebied.
• De handhavers van Staatsbosbeheer zien toe dat regels
worden nageleefd.

Ravensberg

‘s-Gravenbroek
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Zo houden we het leuk

Reeuwijk

Bloemendaal

H E NEG

Coffee-corner, museum
Reijerskoop 54, 2771 BR Boskoop
0172 217756 - www.boomkwekerijmuseum.nl
open: din t/m zat vanaf 10:00 uur

1 oktober
tot 1 april
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Streekmuseum

Oudheidkamer Reeuwijk, museum
Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk
0182 393 773 - www.streekmuseumreeuwijk.nl
open: za 10:00 - 17:00 uur en
zo 13:00 - 17:00 uur (apr t/m nov)
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Waddinxveen

B&B, koffietuin, tipi verhuur
Hoogeind 14, 3465 HB Driebruggen
0348 502 530 - www.followtheflow@hetnet.nl
open: gehele jaar
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Tulip Inn & AC Bodegraven

Op bezoek bij
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Reeuwijk-Dorp

Hotel, restaurant, meetcenter
Goudseweg 32, 2411 HL Bodegraven
0172 650 003 - www.tulpinnbodegraven.nl
open: gehele jaar

...mooi in alle seizoenen
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Appartement, historische binnenstad
Lange Dwarsstraat 21, 2801 EH Gouda
0182 511 367 - info@bijvanbriemen.nl
open: gehele jaar

Reeuwijkse
Plassen

Weijpoortsche Polder

Bodegraven

Boskoop
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Routes en excursies:
Kijk voor wandel-, fiets-, skeeler-, skate- en vaarroutes
op www.heerlijkbuiten.nl/routes. Hier vindt u ook meer
informatie over de gebieden en activiteiten.
• Stichting Struinen en Vorsen (plattelandsactiviteiten):
0348 - 562 318 of www.struinenenvorsen.nl.
• Watersnip (natuuractiviteiten): 0182 - 395 460
of www.watersnip.info.
• Heemtuin Goudse Hout (activiteiten en route):
0182 - 522 341 of www.heemtuingoudsehout.nl.
• Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk: alles over de
geschiedenis van de Reeuwijkse Plassen, 0182 - 393 773
of www.streekmuseumreeuwijk.nl.
• Recreatie VVV: Het Groene Hart is een bruisend gebied.
Kijk voor activiteiten op www.groenehart.nl of bel
Het Groene Hart bureau voor toerisme 0900 - 46 832 888
(45 c.p.m.) www.vvvhetgroenehart.nl.
• Fluisterboten: zijn te huur bij ‘t Vaantje, zie nummer 2
• Informatie over wandelingen, gebieden en activiteiten:
Zie staatsbosbeheer.nl of www.groenehartcentrum.nl.
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• Informatieborden: In ieder deelgebied vertellen
aanwezige borden u meer over dat gebied. Voor het
organiseren van een evenement vraagt u een vergunning
aan bij Staatsbosbeheer, zie colofon.
• Zwemmen: De zwemwatertelefoon provincie
Zuid-Holland (informatie over de zwemwaterkwaliteit),
070 - 441 75 50 of www.zuid-holland.nl/zwemwater.
• Vaarontheffing: Een geldige vaarontheffing is op voor alle
vaartuigen (met uitzondering van surfplanken) die varen
op de Reeuwijkse Plassen verplicht. Informatie:
Stichting Veen, stichting.veen@hetnet.nl, 0182 - 392 116
en www.reeuwijk.nl. Een jaarontheffing is te koop bij
’t Wapen. Een week- of dagontheffing is te koop bij
‘t Wapen en Camping Reeuwijkse Hout.
• Duikcentrum Keep Smiling: www.keepsmiling.nu
• Wind Surf Club Reeuwijk: www.wscr.nl
• Vergunningen: Een Vispas ontvangt u als u lid wordt van
een hengelsportvereniging. Bent u geen lid, dan kunt u
via Sportvisserij Nederland een kleine Vispas (minder
mogelijkheden) aanschaffen. Visvergunningenvoor de
visserijpool (voor duurzaam visstandbeheer) koopt u in
Reeuwijk bij ’t Wapen of Camping Reeuwijkse Hout en
in Gouda bij Hengelsportwinkel De Siervis en Bosch
Hengelsport. Zie verder: www.sportvisserijnederland.nl
(of: 030 - 605 84 00), www.recreatiezuidholland.nl
(o.a. visregels).
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Restaurant ’t Vaantje

Verhuur fluisterboten
Korssendijk 32, 2811 HK Reeuwijk
0182 513811 - www.vaantje.nl

Meer informatie

Vereenigde Polder
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© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer.
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Restaurant, terras aan water, botenverhuur
Notaris d’Aumerielaan 17, 2811 HS Reeuwijk
0182 392 364 - www.wapenvanreeuwijk.nl
open: gehele jaar vanaf 10:00 uur
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Reeuwijkse Plassen
en omgeving

...mooi in alle seizoenen

Natuur en cultuur
Rust, stilte en fraaie natuur
Ontspan tijdens een wandeling in ’t Weegje of over de
Prinsendijk en geniet van de aanwezige natuur. Of neem eens
plaats op een van de ‘bolderzitjes’ in het gebied
(Struinen en Vorsen). Wilt u meer leren over de natuur?
In het plassen-gebied organiseren diverse natuurorganisaties excursies, wandelingen of een bezoek aan een
agro-recreatieve onderneming (zie ook: meer informatie).

Dag bloemen, dag vogels
U komt oren en ogen tekort als u in het voorjaar naar
’t Weegje of Twaalfmorgen gaat. De ondergelopen landen
vormen een rustplaats voor duizenden weidevogels. Met
een beetje geluk ziet u er honderden grutto’s, kemphanen,
kluten, oeverlopers, witgatjes en watersnippen. De ondergelopen landen zijn voor zowel de vogels als de mensen van
onschatbare waarde. Tijdens een tocht door de Reeuwijkse
Hout loopt u langs koekoeksbloem, pinksterbloem,
moeraswederik en krabbenscheer. Met een kans ook nog een
glimp en het gezang van een nachtegaal, een bosrietzanger
of de kleine karekiet op te vangen. En heel misschien wordt
u wel getrakteerd op een enkele grote karekiet in een oude
rietkraag in het water.

Natura 2000-gebied
De oevers en de plas Broekvelden/Vettenbroek zijn belangrijk
voor overwinterende vogels als Smient, Krakeend en Slobeend. Sinds kort is het een Natura 2000-gebied en valt het
hiermee onder de Natuurbeschermingswet. Deze wet is
bedoeld om de biodiversiteit in heel Europa in stand te houden
en dus ook hier. Het is met zones en periodes zo geregeld dat
natuur en recreatie prima samengaan. Zie voor het volledig
aangewezen gebied de schuine arcering op de kaart.

Grote ontginningen van het veenweidelandschap hebben hier, tussen de 10e
en de 14e eeuw, dertien fraaie plassen gevormd. De Reeuwijkse Plassen en
omgeving biedt het beste voor iedereen. Het verlangen naar rust en natuur,
krijgt hier - te voet of te fiets - de ruimte. Er is een stiltegebied waar unieke
weidevogels graag neerstrijken. Er zijn plekken om het water op te gaan,

Het veenweidelandschap is karakteristiek voor het oorspronkelijke gebied. De heemtuin - prachtig, door vrijwilligers
aangelegd educatief stuk natuur - in de Goudse Hout ‘vertelt’
u er alles over. Geniet van de grienden met knotwilgen, de
hooilanden, waterpartijen met rietoevers en ‘halfverlande’
zones. Neemt u ook een kijkje in de kruidentuin? Er is in
de Goudse Hout een uitstekend padennetwerk met bewegwijzering waarop de heemtuin is aangegeven.

met kano, boot of surfplank. Stekken om te vissen. Water om te zwemmen.
spelen, picknicken en zonnen. En om er ook nog iets van op te steken, zijn er
excursies waar groot en klein op een leuke manier leren over het verleden en
het heden. Een uniek natuur- en recreatiegebied, midden in het Groene Hart
met mogelijkheden voor ieder seizoen.

Aanrijroutes
De recreatiegebieden zijn vanuit verschillende
aanrijroutes goed te bereiken. Kijk voor de beste
aanrijroute bij u in de buurt op de overzichtskaart
aan de andere zijde.
Reist u met het openbaar vervoer?
Voor OV-reisinformatie belt u naar 0900 - 9292
(€ 0,70 p.m.). U kunt ook kijken op www.9292ov.nl.

Excursies en activiteiten
In de omgeving zijn diverse activiteiten
en excursies mogelijk:
• Heemtuin Goudse Hout met o.a. excursies en lespakketten 		
voor scholen;
• Op www.heerlijkbuiten.nl vindt u meer informatie over
de gebieden, activiteiten en excursies. Ook handig voor
wandel-, fiets-, en vaarroutes;
• Voor informatie over de activiteiten van Staatsbosbeheer kijkt
u op www.staatsbosbeheer.nl
• In het Groene Hart zijn de mogelijkheden legio.
Bezoek daarom ook eens de website van Het Groene Hart 		
bureau voor toerisme; www.groenehart.nl
• Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk: Informatie over
het leven op en aan de plassen;
• Stichting Struinen en Vorsen organiseert allerlei activiteiten 		
op het platteland;
• Watersnip vermaakt u met vele verrassende natuuractiviteiten.
Contactgegevens, zie meer informatie.

In Groenalliantie Midden-Holland werken provincie
Zuid-Holland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,
Waddinxveen, Alphen aan den Rijn (kern boskoop), Gouda,
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel samen.

Een dunne strook, omgeven door water. Een wandeling door
het langgerekte gebied - ‘lopend over water’ - brengt u langs
ontelbare mooie plekken met schitterend uitzicht over de plas.
Geniet van de talloze watervogels en bootjes.

’t Weegje: stilte graag

Sportieve recreatie en ontspanning

Waterrecreatie

Wandelen

Kanoën, varen, zeilen en surfen

Lekker de tijd nemen om van de natuur en cultuur te genieten.
Of stevig doorlopen om de conditie op peil te houden.
Wat u ook wilt zien of doen, de uitgestrekte wandelpaden van
de Reeuwijkse Plassen en omgeving nodigen u uit om de
schoenen aan te trekken. We helpen u graag op weg met
mooie wandelroutes, zie ook meer informatie.

In de omgeving zijn diverse zeil-, roei- en kanoverenigingen.
Voor uw vaartuig (m.u.v. surfplank) heeft u een ontheffing
nodig. Op de andere zijde leest u hierover meer. Op de kaart
wordt duidelijk waarvoor dit geldt. In de daghaven van
Twaalfmorgen vindt u vast een plekje voor uw kano of boot
en kunt u zelf even aan land.
Natuur en cultuur Natuur- en cultuurliefhebbers worden
op hun wenken bediend in natuur- en recreatiegebied
De Reeuwijkse Plassen en omgeving.

Fietsen, skaten en skeeleren

Er is zelfs een plek waar u kunt duiken. Er zijn strandjes en weides om te

Reeuwijkse Hout: actie én natuur

Elfhoevenstrook: rust en ruimte

Cultuur snuiven in Hollands decor
Polders en plassen en groen gras met grazende koeien, tegen
een achtergrond van een bijna blauwe lucht met af en toe een
wit wolkje. De Reeuwijkse Plassen e.o., natuurliefhebbers
en sportieve recreanten komen er graag, want er is veel te
zien en veel te doen. Maar in dit typisch Hollandse decor is
ook ruimschoots ruimte voor bijzonder cultuur-historisch
erfgoed. Gouda bijvoorbeeld biedt u een karakteristieke
oude binnenstad met meer dan 300 monumenten.

Groenalliantie Midden Holland

Bos, weide en de grote plas ‘Broekvelden Vettenbroek’.
Ontstaan door de winning van turf en zand is het er soms wel
30 meter diep. Het is een duik- en surfplek, met zandstrand
en speel- en ligweide. Maar u kunt er ook de unieke natuur
bewonderen. Het is een echte overwinterplek voor verschillende soorten vogels (Natura 2000). Na de wandeling of
fietstocht kunt u voor een verkwikkend drankje terecht bij
het paviljoen en genieten van het uitzicht over de plas.

Heemtuin - veenweidelandschap

Vlak onder de A12, boven Gouda en naast Reeuwijk, brengt het getal 13 geluk.

Gebiedsbeschrijving

De Reeuwijkse Plassen en omgeving is een ideaal fietsgebied en erg goed bereikbaar vanuit de omliggende dorpen.
Langs de lange paden liggen leuke restaurantjes voor een
aangename tussenstop. Stippel een lange of korte fietsroute
uit met de cijfers van de fietsknooppunten. Zo vindt u uw weg
langs musea, horeca, boerderij winkels of cultuurhistorische
bezienswaardigheden in de regio en natuurlijk een fietscafé.
Ook vanuit de stad fietst u er zó binnen en is het voor de
liefhebber van lange afstand fietsen makkelijk aansluiten
op aangrenzende netwerken van de provincie Utrecht en
gemeentes in de omgeving.
Wilt u een echte wielerbaan op? Dat kan in De Goudse Hout.
Als de Goudse Ren- en Wielervereniging er niet aan het
trainen of wedstrijdrijden is, bent u vrij om uw eigen race
te rijden. Niet alleen als fietser, maar ook als u liever gaat
skaten of skeeleren. Op zoek naar een leuke route? Zie de
kaart op de achterzijde.

Fietscafé
Onderweg kunt u fietscafés tegenkomen. Fietscafés liggen
altijd dichtbij een fietsknooppunt en kunnen zo een startpunt
of pauzeplek van een korte of lange fietstocht zijn. Het plakken van de band, het vullen van de bidon en het aanschaffen
van een fietskaart kan hier. Fietscafés beschikken ook over
oplaadpunten voor elektrische fietsen.
In Zuid-Holland zijn ze herkenbaar door
het bordje aan de buitenwand (zie afbeelding).

Vissen

Waar schapen grazen en weidevogels af en aan vliegen, kunt
u genieten van de rust en natuur van dit stiltegebied. Een
wandeling of fietstocht om de plas voert u langs de mooiste
plekjes. Grote kans dat u een prachtige ijsvogel, roerdomp of
waterral kunt ‘spotten’. Met recht noemt men dit gebied de
‘Natuurparel aan de Gouwe’. Na de wandeling of fietstocht
kunt u hier terecht voor een verfrissend drankje.

Oostpolder: vogelrijk polderpark
Dit nieuwe recreatiegebied is met een viaduct onder het spoor
verbonden met ‘t Weegje. Er zijn fiets- en wandelpaden en
houten speel- en trimtoestellen . Het vlonderpad is ook voor
mindervaliden goed toegankelijk. De Oostpolder is een
belangrijk weidevogelgebied. Om de weidevogels niet te verstoren is het wandelpad gedurende het vogelbroedseizoen
van 1 maart tot 1 juli afgesloten.

‘t Weegje in Waddinxveen biedt rust, natuur en … veel vis.
Langs de kant van deze en de vele andere plassen in het
gebied, gaat u zeker een mooi stekje vinden. De kwaliteit van
het viswater is overal goed en er zijn soms ook speciale, extra
brede en goed toegankelijke vissteigers aanwezig, zie kaart.
Kijk voor informatie over vissen in de (visserij)pool en
vergunningen op de andere zijde.

Gouwebos: stadspark met natuurwaarde

Zwemmen

Hondenstrand

Aan de zuidrand van de Reeuwijkse Plassen ligt een langgerekte
strook met een gevarieerde begroeiing: Twaalfmorgen. Het is
één van de weinige openbare oeverranden van de plas. Er is
een daghaven. Het beheer van de graslanden wordt speciaal
afgestemd op de weidevogels die dit gebied uniek maken.
In het voorjaar worden verschillende weilanden onder water
gezet om te zorgen voor een veilige slaap-, eet- en ontmoetingsplek voor de weidevogels. U kunt dan genieten van
honderden weidevogels!

In de omgeving is ook rekening gehouden met honden, er is
een apart hondenstrand en losloopgebied, zie de kaart.

Goudse Hout: gevarieerd gebied, Heemtuin

Bijna overal in de omgeving kunt u zwemmen. De kwaliteit
van het zwemwater wordt in het hoogseizoen regelmatig
gecontroleerd (zie ook: meer informatie). Zwemlocaties, zoals
de populaire Reeuwijkse Hout en de Elfhoevenstrook, staan
op de kaart aangegeven. In de Reeuwijkse Hout is het zwemgedeelte afgeschermd en geschikt voor kleine kinderen.

Tussen Boskoop en Waddinxveen ligt dit stadspark met de
allure van een natuurgebied. Het ontbreekt u hier aan niets:
natuur-, wandel- en fietspaden, picknicktafels, vissteigers,
ligweiden en een speelveld. En zelfs een snuffelpad voor de
hond. Ideaal voor een middagje uit met het hele gezin.

Twaalfmorgen: rustpunt aan het water

Het jonge gebied, tegen Gouda aan, is volop in bloei. Bos,
grasland en poelen zorgen voor een grote verscheidenheid
aan dieren en planten. Hoe het was - oorspronkelijk veenweidelandschap - kunt u in de Heemtuin bewonderen
(zie: ‘natuur en cultuur’).
Uitgelezen? Geef deze folder dan door!

Groenalliantie Midden Holland beheert en ontwikkelt
recreatiegebieden in het Groene Hart. Samen met betrokken organisaties en gemeenten realiseert en onderhoudt
Groenalliantie Midden Holland recreatieve netwerken.
De bestuurlijke organisatie wordt ondersteund door
Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) in Schiedam.

