Theetuin’t Woutje Hazerswoude Dorp : Wandelen 5 kilometer..
-

U vertrekt vanuit Theetuin t Woutje en gaat linksaf
Na 200 meter, bij 3 sprong linksaf. U gaat u de Dijkgraafweg op
Na 800 meter, bij 4 sprong gaat u gaat u rechtsaf de Burg. Smitweg op.
Na ca 600 meter gaat u rechtsaf het Pad van Meurs in, richting Klein
Giethoorn.
Voor het gebouw van café “Klein Giethoorn” gaat u linksaf. U loopt zo om het
gebouw heen, gaat een bruggetje over en komt op het Kerkvaartpad. Rechts
van u ligt beroemd (vis)water.
Na ca 1 km gaat u rechtsaf de brug over en komt u op de Burg. ten
Heuvelhofweg. Hier gaat u rechtsaf
U loopt deze helemaal uit en aan het einde loopt u zo weer naar Theetuin ’t
Woutje
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Theetuin’t Woutje Hazerswoude Dorp: Wandelen 11 kilometer..
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U verlaat de Theetuin en gaat linksaf.
Na ongeveer 300 meter gaat u bij de 3 sprong linksaf (Dijkgraafweg op)
Na 800 meter (bij de 4 sprong), gaat u linksaf (Burg. Smitweg). U bevindt zich
inmiddels al midden in het boomkwekerijgebied van deze streek. Ongetwijfeld
staan er bomen in uw tuin die hier gekweekt zijn.
Na ongeveer 900 meter, bij 3 sprong gaat u linksaf (compierenkade op)
Na ongeveer 1 km komt u bij een 3 sprong. Ga rechtdoor. U passeert Lena’s
Hoeve.
Na bijna 2 km komt u bij een 3 sprong (verhard). Daarna kunt U gelijk linksaf
de kruiskade op (onverhard).
U kunt ook nog 150 meter doorlopen en dan linksaf (verhard het Spookverlaat
op).
Kruiskade en Spookverlaat lopen parallel.
Na 1,2 km “Kruiskade” eindigt deze. U gaat vervolgens linksaf en komt op het
Spookverlaat. De routes komen elkaar nu dus “tegen”.
Vanaf dit punt loopt u ongeveer 1 km door. Voor de hoge brug gaat u linksaf.
Na 1 km, bij 3 sprong, gaat u linksaf.
Na 800 meter gaat u rechtsaf, de hoge brug over, dan gelijk links. Mooie
molen toch?
Vervolgens komt u langs Klein Giethoorn, u volgt het pad. Einde van dit pad
gaat u linksaf. Aan uw linkerhand ziet u water aan uw rechterkant
boomkwekerij Out.
U zit nu op het pad van Meurs, deze loopt u uit. Einde bij 3 sprong gaat u
linksaf.
Na 500 meter gaat u weer linksaf (Dijkgraafweg op).
Na 800 meter gaat u rechtsaf en komt u vanzelf ’t Woutje weer tegen

Stichting Actief Rijnwoude, Rabobank: NL67 RABO 0108 5728 89 te Hazerswoude, BTW nummer 8531.46.639
KvK 58704272 Postadres: Ambachtsplein 18, 2391 BD Hazerswoude, 06-23328302
www.actief-rijnwoude.nl

Theetuin ’t Woutje Hazerswoude Dorp: Wandelen 18 km
Ø U verlaat de Theetuin en gaat linksaf.
Ø Na ongeveer 300 meter gaat u bij de 3 sprong linksaf (Dijkgraafweg op)
Ø Na 800 meter (bij de 4 sprong), gaat u rechtdoor (vervolg Dijkgraafweg.
Ø Na 1,3 km / bij 3 sprong / Linksaf (Loeteweg)
Ø Na 100 meter / voor de brug / Rechtsaf. Dit is een smal fietspad wat steeds
smaller wordt vanwege het riet. Fietsers goed oppassen.
Ø Na 1,1 km / rechts aanhouden / u gaat nu het spoor onderdoor (tunnel).
Ø Na tunnel / weg oversteken / rechtdoor dus. (Rechters liggen mooie boten).
Ø Na 700 meter ligt rechts de Otweterbrug. U gaat gewoon rechtdoor.
Ø Na ongeveer 500 meter gaat u Linksaf / de Oude Wijk in.
Ø Na ongeveer 600 meter / bij 3 sprong / Linksaf.
Ø Na ongeveer 500 meter / bij 3 sprong / Linksaf (Paddegat)
Ø Links van u ziet u de skeelerbaan / vervolg uw weg / u gaat een bruggetje
onderdoor en kom op de Parklaan.
Ø Aan de linkerkant een horeca gelegenheid (de Roos) maar ook aan de
rechterkant (Perron 3). Ideaal om even te pauzeren. U kunt ook heerlijk even in
de Rozentuin zitten.
Ø Vervolg uw weg. Bij 3 sprong / Rechtsaf - spoor over en linksaf (zwarte pad).
Ø U loopt nu 1 km langs het spoor. Bij Station Boskoop/Snijdelwijk gaat u Rechtsaf.
Ø Na ongeveer 400 meter (na flat Dijkzicht – bij 3 sprong) / links aanhouden.
Ø Na 100 meter / rechts aanhouden (richting Hazerswoude).
Ø Na 1 km / bij 3 sprong / weg oversteken richting café de Hoek / dan gelijk linksaf
(de Roemer op).
Ø Na 100 meter / Rechtsaf – Roemer blijven volgen.
Ø Na 700 meter / bij 3 sprong / rechtsaf – Laag Boskoop in.
Ø Na 1,2 km / spoor over / linksaf.
Ø Na ongeveer 700 meter gaat u weer het spoor over.
Ø En vervolg uw weg / rechtdoor (Loeteweg).
Ø Na 1,4 km / einde loeteweg, gaat u rechtsaf (Voorweg).
Ø Na 1,2 km / bij 3 sprong / gaat u rechtsaf (Burg. Smitweg)
Ø Na 1.5 km / bij 4 sprong gaat u linksaf (Dijkgraafweg).
Ø Deze uitlopen / rechtsaf en u bent weer “thuis
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