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Over deze fietsroute

Met deze fietsroute (49 km) maakt u kennis met de historische 

vaarwegen, oud-Hollandse stadjes en het polderlandschap van de 

Krimpenerwaard. Ook ontdekt u een deel van de Oude Hollandse 

Waterlinie, de oude verdedigingslijn die in vroeger tijden onder 

water werd gezet om Holland te beschermen tegen de vijand.  

De route start in Gouda en neemt u mee langs de Hollandsche 

IJssel en de Lek naar de stadjes Nieuwpoort en Schoonhoven.  

Via de Vlist en Haastrecht fietst u terug naar Gouda.

In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een 

uit gebreide routebeschrijving. Bij de routebeschrijving en achter in dit boekje 

zijn enkele tips toegevoegd die u tijdens het fietsen mogelijk van pas komen.

Startpunt
Deze route start vanaf het NS station in Gouda. Als u met de auto komt,  

kunt parkeren bij het station maar u kunt de route ook oppakken vanaf  

één van de op de kaart aangegeven parkeerplaatsen. 

Pontjes 
Als u de hoofdroute volgt, steekt u twee keer met een pontje de Lek over. U kunt 

er ook voor kiezen om de ingekorte versie te volgen, dan vermijdt u de pontjes. 

Leve de Vaarwegen en Waterlinies
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in het kader 

van het themajaar ‘Leve de Vaarwegen en Waterlinies’ (2010) zijn uitgegeven 

door provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar ‘Leve de 

Vaarwegen en Waterlinies’ en de verschillende activiteiten die in dit kader zijn 

georganiseerd, kunt u terecht op www.levedevaarwegenenwaterlinies.nl 

Veel fietsplezier!
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De Donkere Sluis is de langste sluis van 
Europa en is onderdeel van de historische 
doorgaande vaarverbinding door Gouda 
via de Gouwe en de Hollandsche IJssel. 
Schepen die van de ene naar de andere 
rivier wilden doorsteken, moesten een 
traject van zo’n 800 meter door deze 
sluis afleggen. 

De sluis was nodig omdat het water-
niveau in de twee ri vieren niet altijd 
gelijk stond. De huidige Donkere Sluis 
stamt uit de 18e eeuw, maar men denkt 
dat hier al sinds de 13e eeuw een sluis 
ligt. De sluis werd ook gebruikt om de 
grachten van Gouda ‘door te spoelen’.

Gouda is gevestigd daar waar het 
veenriviertje de Gouwe uitmondt in  
de Hollandsche IJssel. Om van de ene  
naar de andere rivier over te steken, 
moest vroeger een stukje door de 
Goudse binnen stad worden gevaren. 
Deze route door Gouda was lange tijd 
de enige toegestane internationale 
vaar verbinding, wat zorgde voor veel 

economische bedrijvigheid. In 1927 
werd besloten om een kanaal te graven 
tussen de Gouwe en de Hollandsche 
IJssel, waarmee de drukke route door de 
binnenstand, en de vele smalle sluisjes 
daar, konden worden omzeild.  
De Gouwe en het Gouwekanaal zijn  
nog steeds een belangrijke route  
voor de binnenvaart. 

1. Gouwe en Gouwekanaal

2.  Donkere Sluis, Gouda 

Routebeschrijving 
 

Start: Station GouDa

1   Voor het station linksaf (richting centrum).

2    Bij stoplicht rechtdoor. Na brug direct links (Korte Vest).

3   Rechtdoor aanhouden, winkelstraat in.

tiP:  Vanaf routePunt 3 t/m 7 kunt u ook De 
borDen Lf2a (SteDenroute) VoLGen

4   Bij eerste splitsing rechtsaf.

5   Op pleintje rechts aanhouden, richting Markt.

tiP 1:  StaDhuiS GouDa

6  Markt rechtdoor oversteken tot op Hoornbrug.

1. GouWe en GouWekanaaL 

2. Donkere SLuiS

7   Hoornbrug oversteken en na brug rechtdoor 
aanhouden.

8  Bij Tolhuis rechtdoor.

3.  muSeumhaVen en maLLeGatSLuiS 
bij routepunt 8 gaat u rechtsaf (Veerstal) in plaats  
van rechtdoor. na circa 100 meter ziet u de 
mallegatsluis en museumhaven. Zelfde weg  
terug fietsen en route weer oppakken.
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De Stolwijkersluis ligt aan de 
Hollandsche IJssel en verbindt de stad 
Gouda met het platteland van de 
Krimpenerwaard. De sluis is in 1800 
gebouwd ten bate van de (mislukte) 
ontvening van het achterliggende 
gebied en diende om de gewonnen turf 
af te voeren. Eind 19e eeuw bloeide de 

landbouw in de Krimpenerwaard op 
en werd deze vaarverbinding intensief 
gebruikt door de kleine scheepvaart. In 
de tweede helft van de 20e eeuw nam 
het vrachtverkeer via de weg echter 
steeds meer de rol over van het scheep-
vaartverkeer en werd de sluis gesloten.

Voor Gouda zijn de rivieren, de haven 
en het tolrecht dat passerende schippers  
moesten betalen van groot belang 
geweest voor de ontwikkeling van de 
stad. Al in de 13e eeuw ontstond hier 
een haven en rond 1400 was Gouda de 
vijfde stad van Holland. Om dit stukje 
historie te bewaren werd deze haven 
uitgeroepen tot museumhaven.  

Er liggen 22 originele en monumen-
tale bedrijfsvaartuigen, die het beeld 
op het water rond 1900 bepaalden. 
Bij de Museumhaven vindt u ook de 
Mallegatsluis, die alleen door oorlogs-
schepen mocht worden gebruikt. 
Overige schepen dienden de langere 
route te gebruiken, die meer econo-
mische voordelen bood voor de stad.

3.  museumhaven en 
mallegatsluis, Gouda 

4. Stolwijkersluis, Gouda

9   Voorrangsweg oversteken en linksaf fietspad op.

10   Bij stoplicht rechtsaf brug over.

4. StoLWijkerSLuiS

11  Bij rotonde rechtsaf (richting Gouderak). 

5.  hoLLanDSche ijSSeL

12   Na circa 7 km einde weg linksaf (IJsseldijk-Noord).

13   Na circa 2 km linksaf richting Berkenwoude  
(Nesse Tiendweg).

14   Na 50 m rechtsaf (over bruggetje).

15   Rechtdoor aanhouden voor circa 4 km, bij T-splitsing 
(bij Loetbos) linksaf. 

16  Einde weg linksaf (richting Bergambacht).

17   Na circa 800 m weg oversteken en rechtsaf 
(Zuidbroek).

18  Bij bruggetje rechtdoor (Benedenweg). 

19   Bij rotonde rechtdoor Bergambacht inrijden.

Vanaf dit punt kunt u de route enkele kilometers 
inkorten. u mist dan de pontjes bij bergambacht  
en Schoonhoven. 
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De rivier de Lek ligt in het verlengde 
van de rivier de Nederrijn en loopt via 
Utrecht naar Rotterdam. De noordelijke  
tak van de Rijn (de Oude Rijn, via 
Leiden) verzandde door de eeuwen 
heen en hiermee werd de Lek de 
hoofdstroom vanaf de Rijn. De Lek is 
dan ook van groot belang voor het 

scheepvaartverkeer vanuit Duitsland 
naar de Rotterdamse havens en vice 
versa. Langs de Lek liggen verschillende 
natuurgebieden, met bijzondere flora 
en fauna. Ook vindt u hier diverse oud-
Hollandse stadjes als Nieuwpoort en 
Schoonhoven.

De Hollandsche IJssel loopt vanaf de Lek 
(in Utrecht) naar de Nieuwe Maas  
(bij Rotterdam). Oorspronkelijk was de 
Hollandsche IJssel een zijtak van de Lek, 
maar deze verbinding werd in de  
13e eeuw met een dam afgesloten 
gesloten om overstromingen in het lage  
veen gebied te voorkomen. De vele  
ont ginningen in de Krimpenerwaard,  

één van de laagste gebieden van 
Nederland, maakten het noodzakelijk 
dat er een goede afwatering kwam.  
In de Hollandsche IJssel ligt een storm-
vloed kering die het achterliggende 
gebied beschermt tegen overstromingen. 
Deze stormvloedkering is het aller-
eerste onderdeel van de Nederlandse 
Deltawerken en stamt uit 1958.

5.  hollandsche ijssel

6.  Lek

Verkorte route, na routePunt 19: 
eerste straat linksaf (kadijkselaan), einde weg rechtsaf 
(kadijk), derde afslag linksaf (bonrepas). Vanaf hier 
route weer oppakken vanaf routepunt 39.

20   Eerste weg rechtsaf (Hoofdstraat).

21   Bij splitsing rechtdoor winkelstraat in,  
einde winkelstraat links aanhouden  
(Burgemeester Uilkensstraat).

22   Bij rotonde rechtdoor (richting industrieterrein 
Wetering).

23   Einde weg rechtsaf, daarna direct aan linkerzijde  
van de weg bij ANWB-paal het dijkje op,  
richting veerpont.

24   Neem het pontje naar Groot-Ammers.

6.  Lek 

tiP:   Vanaf routePunt 24 t/m 44 kunt u ook 
rijDen Via het fietSknooPPunt SySteem:  

06  – 67  – 66  – 10  – 13  – 11  – 12  

25   Einde weg linksaf, weg over de dijk volgen  
voor circa 2,5 km. 



Routebeschrijving 10

Fietsen langs historische vaarwegen - De Oude Hollandse Waterlinie

Routebeschrijving 11

Vanwege de gunstige ligging aan de 
Lek heeft het stadje Nieuwpoort in 
haar verleden veel te maken gehad met 
oorlog en strijd. In de 17e eeuw was 
dit aanleiding voor het aanleggen van 
vestingwerken, waarmee de stad het 
onderdeel werd van een verdedigings-
linie om de grote Hollandse steden 
heen: de Oude Hollandse Waterlinie. 

Er werd een inundatiesluis gebouwd 
(nu onder het stadhuis), waarmee het 
gebied om de stad onder water kon 
worden gezet om vijandelijke troepen 
tegen te houden. De vestingwallen 
en grachten van Nieuwpoort zijn nog 
steeds zichtbaar.

7. Vesting nieuwpoort 

Het stadhuis van Nieuwpoort stamt  
uit de 17e eeuw en is gebouwd  
boven op een inundatiesluis waarmee 
het om liggende land onder water  
kon worden gezet. Hiermee maakte  
het onderdeel uit van de Oude 
Hollandse Waterlinie. 

In het stadhuis is tegenwoordig een 
museum gevestigd waar de geschiedenis 
van deze vestingstad getoond wordt.  
Er is onder andere een pronkkamer  
uit 1900 en een kabinet met inhoud  
uit 1750.

8.  historisch museum  
het Stadhuis, nieuwpoort

26   Einde weg linksaf (Voorstraat).

27   Nadat u Groot-Ammers uitrijdt, na circa 500 m 
rechtsaf (Liesveld).

28   Eerste straat rechtsaf (Haarsteeg).

29  Na bruggetje direct linksaf (Wilgenweg).

tiP 2:  Streekcentrum ooieVaarSDorP het LieSVeLt

30   Na circa 1 km. voorrangsweg oversteken en  
dijk opfietsen. 

7. VeStinG nieuWPoort

8. hiStoriSch muSeum het StaDhuiS, nieuWPoort

31  Eerste weg linksaf (Veersedijk). 

32   Na circa 1 km rechts aanhouden, veerpont nemen 
naar Schoonhoven.

9. VeStinG SchoonhoVen

33   Na veerpont linksaf, vervolgens onder Veerpoort door.

34   Derde straat linksaf (Tol), daarna direct rechtsaf (Haven).

35   Voor Eethuys De Waag oversteken en rechtdoor 
aanhouden (het water ligt nu aan uw rechterhand).
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De Koeneschans, een eilandje in het 
riviertje de Vlist, maakte deel uit van  
de Oude Hollandse Waterlinie.  
Deze waterlinie moest de Hollandse 
steden beschermen tegen invallen van 
vijandelijke legers door delen van het 
land onder water te zetten. 

Hiermee werd doorgang voor legers 
met hun zware materiaal onmogelijk.  
Als de waterlinie in werking werd 
gesteld en het omliggende land zou 
onderlopen, dan bleef de Koeneschans 
hoog en droog en kon vanaf hier het 
omliggende gebied verdedigd worden.

10. koeneschans

Naast Nieuwpoort maakte ook 
Schoonhoven onderdeel uit van de 
Oude Hollandse Waterlinie. Het bastion 
en de omwalling die hier eens stonden, 
zijn echter in de eerste helft van de  
19e eeuw grotendeels gesloopt.  
Een stukje van deze historie vinden we 
nog terug in de 17e eeuwse Veerpoort,  

de oude toegangspoort tot de stad 
aan de Lekzijde. Bij hoog water kon 
deze poort met houten deuren worden 
ge sloten. Het stadje staat nu bekend om 
haar zilversmeedkunst.

9. Vesting Schoonhoven
tiP 3:  neDerLanDS GouD-, ZiLVer- en 

kLokkenmuSeum 
bij punt 35 gaat u rechtdoor (het water ligt aan 
uw linkerhand). aan uw rechterhand vindt u  
het museum. Zelfde weg terugfietsen en route  
weer oppakken.

36   Tweede straat linksaf (Uitdragersstraat), daarna direct 
rechtsaf (Koestraat).

37   Bij rotonde rechtdoor (richting Vlist).

38   Einde weg linksaf en direct rechtsaf bruggetje over 
(Bonrepas).

39   Bij Koeneschansbrug rechtsaf (richting Vlist) en direct 
daarna op splitsing links aanhouden (richting Vlist).

10. koeneSchanS

40   Na circa 2 km linksaf witte bruggetje oversteken, 
daarna direct rechtsaf.

11. VLiSt

41   Na binnenrijden Haastrecht na circa 100 m linksaf 
fietspad op, daarna direct rechts (voor huizen langs). 

42   Einde weg rechts, weg oversteken en direct links 
fietspad op. 

43  Bij rotonde rechtdoor.

44   Einde weg linksaf (Hoogstraat).
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Haastrecht is gevestigd op de plek waar 
het riviertje de Vlist uitmondt in de 
Hollandsche IJssel. Dit was pal aan een 
belangrijke historische scheepvaartroute 
die vanuit Schoonhoven naar Gouda en 
Utrecht liep. De sluis die beiden rivieren 
met elkaar verbond, ligt in Haastrecht. 

Deze plaats kreeg dan ook al in de  
14e eeuw stadsrechten dankzij deze 
gunstige lokatie. De sluis van Haastrecht 
is in de 15e eeuw door Dordrecht ver-
nietigd, uit angst voor concurrentie bij 
innamen door tol van de scheepsvaart. 
De sluis wordt in 2010 gerestaureerd.

12. historische sluis haastrecht

De Vlist loopt van Schoonhoven naar 
Haastrecht en is van oudsher van 
belang voor het vervoer van goederen 
vanuit Schoonhoven richting Utrecht. 
Ook werd het gebruikt als boezem 
voor de polders rondom het riviertje. 
Tegenwoordig heeft de Vlist echter 
vooral een recreatieve functie. 

De mooie ligging maakt dat het riviertje 
populair is onder fietsers en wandelaars. 
Langs de Vlist staan nog een aantal  
historische boerderijen en polder molens, 
die het fotogenieke plaatje  
compleet maken.

11. Vlist
tiP 4:  GemaaL De hooGe boeZem 

Ga bij routepunt 44 rechtsaf i.p.v. linksaf.  
na circa 100 m ligt aan uw rechterhand Gemaal 
de hooge boezem. Zelfde weg terugfietsen en 
route weer oppakken.

12. hiStoriSche SLuiS haaStrecht

45   Einde Hoogstraat rechtsaf fietspad op (richting Gouda).

46   Na circa 4 km bij rotonde rechtsaf (richting Gouda).

47   Brug over, bij stoplicht weg oversteken en direct 
linksaf het fietspad op.

48   Bij stoplicht rechtsaf richting centrum (Fluwelensingel).

49   Singel volgen voor circa 1,5 km, bij derde kruising 
recht oversteken, Vredebest in (LET Op: niet de 
doorgaande weg volgen).

50   Na circa 200 m is aan uw rechterhand station Gouda.

einDe fietSroute
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Midden op de Markt van Gouda staat het beroemde 
gotische Stadhuis uit 1448. Hier vond handel 
plaats, maar ook de rechtspraak. Hiervan getuigen 
nog het schavot (achterkant) en de kaak (rechts). 
Het interieur van het Stadhuis dateert deels uit 
de 17e en 18e eeuw. Het Stadhuis is elke werkdag 
geopend voor bezoekers, mits er geen huwelijk of 
vergadering plaatsvindt.

Omdat de ooievaar dreigde te verdwijnen uit 
Nederland werd in 1969 dit terrein door de 
Vogelbescherming aangekocht voor de vestiging  
van een ooievaarsdorp. Na 30 jaar fokken was het 
doel gehaald en waren er weer meer dan 1.000 
ooievaars in Nederland. De kooien verdwenen  
en het ooievaarsdorp werd omgevormd tot 
streekcentrum.

Stadhuis Gouda 

Streekcentrum ooievaarsdorp  
het Liesvelt

tiP 2 

Tips
tiP 1

In dit museum in zilverstad Schoonhoven vindt 
u een goud- en zilvercollectie die u een beeld 
geeft van de geschiedenis van goud en zilver in 
Nederland, van 1600 tot heden. Daarnaast is er  
ook aandacht voor het goud- en zilversmid-
ambacht en heeft het museum een uitgebreid 
overzicht van Nederlandse klokken en horloges 
vanaf de 16e eeuw.

Het Gemaal de Hooge Boezem stamt uit 1872  
en doet sinds 1995 dienst als Poldermuseum.  
Hier beleeft u 1.000 jaar watergeschiedenis.  
Het museum vertelt over het gemaal zelf, maar  
ook over het ontstaan van polders, molens en 
stoom gemalen. Als u altijd al heeft willen weten 
hoe molens en gemalen nu eigenlijk die polders  
droog houden, bent u hier aan het goede adres.

Gemaal de hooge boezem, 
haastrecht

nederlands Goud-, Zilver-  
en klokkenmuseum 

tiP 4 

tiP 3
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Onderweg
fietsverhuur 
Fietspoint Oldenburger
Stationsplein 10, Gouda
T 0182 516 111

Bijl Tweewielercentrum
Hoofdstraat 15, Bergambacht
T 0182 357 178

Streekcentrum Ooievaarsdorp  
Het Liesvelt 
Wilgenweg 3, Groot-Ammers
T 0184 602 616

A.J. Verstoep
Hoogstraat 59, Nieuwpoort
T 0184 602 421

Kanocentrum Haastrecht
Hoogstraat 10, Haastrecht
T 0182 502 245

horeca
Cafetaria Hapsikee
Dorpsstraat 44, Gouderak
T 0182 372 595

Restaurant Onder de Molen
Molenlaan 16, Bergambacht
T 0182 351 300

Café Bergstoep
Lekdijk-West 1, Bergambacht
T 0182 353 194

Er is ook volop horeca aanwezig  
in Gouda, Nieuwpoort,  
Schoonhoven en Haastrecht

bezienswaardigheden
Goudse Kaaswaag
Markt 35, Gouda
T 0182 529 996
Open: apr-okt  
di, wo en vr t/m zo 13.00-17.00 uur,  
do 10.00-17.00 uur
 
Stadhuis Gouda
Markt 1, Gouda
T 0182 588 211
Open:  
ma t/m vr 10.00-12.00 uur,  
14.00-16.00 uur,  
za 11.00-15.00 uur

Sint-Janskerk Gouda
Achter de Kerk 16, Gouda 
T 0182 512 684
Open: mrt-okt  
ma t/m za 09.00-17.00 uur,  
nov-feb ma t/m za 10.00-16.00 uur

Streekcentrum  
Ooievaarsdorp Het Liesvelt
Wilgenweg 3, Groot-Ammers
T 0184 602 616
Open: apr-sep  
di t/m zo 10.00-17.00 uur

Nederlands Goud-, Zilver-  
en Klokkenmuseum
Kazerneplein 4, Schoonhoven 
T 0182 385 612 
Open:  
di t/m zo 12.00-17.00 uur

Bezoekerscentrum  
Gemaal de Hooge Boezem
Hoogstraat 31, Haastrecht
T 0182 503 131
Open: apr-sep  
ma t/m vr 12.00-15.00 uur,  
za 11.00-15.00 uur
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Leve de Vaarwegen en Waterlinies!
Water speelt van oudsher een belangrijke 

rol in Zuid-Holland. De vaarwegen werden 

gebruikt als transportader en waren daarmee 

cruciaal voor de handel tussen steden. Maar 

het water werd ook gebruikt ter verdediging 

van steden, bijvoorbeeld met de Oude en 

Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De historische vaarwegen zorgen voor typisch 

Hollandse landschappen, die zeer geliefd zijn 

bij fietsers. U komt langs historische havens, 

knusse dijk dorpjes en gezellige stadjes. Met 

een beetje fantasie kunt u zich, al fietsend 

langs de vaar wegen, goed voorstellen hoe al 

eeuwen lang handelaren en schippers, rijke 

burgers en werklui, gebruik maakten van deze 

zelfde route.

Provincie Zuid-Holland heeft 2010 uit  geroepen 

tot themajaar voor dit histo rische (en typisch 

Hollandse) erfgoed. Behalve de historische 

vaarwegen, staan ook de Oude en Nieuwe 

Hollandse Waterlinie dit jaar centraal.

Kijk op www.levedevaarwegenenwater linies.nl 

voor alle activi teiten van het themajaar 2010.


