MZW13 - IJsselwandeling Gouda-Stormpolder (25 Km)
Het Hollandse IJsselpad wordt een doorlopende route vanaf de oorsprong van de IJssel bij het Klaphek in IJsselstein tot
aan de uitmonding in de Nieuwe Maas bij de Stormpolder in Krimpen aan de IJssel. Tot aan de Waaiersluis in Gouda is
het pad apart bewegwijzerd. Zie https://recreatiemiddennederland.nl/hollandse-ijsselpad/ voor informatie over dit deel.
Het tweede deel door Zuidplas en Capelle aan de IJssel wordt 25 Km lang en loopt langs de wandelknooppunten via de
oranjerode markeringen. Er is nog geen officiële beschrijving of boekje verschenen van dit deel, maar u kunt het toch al
wandelen met behulp van onderstaande
beschrijving. De route kan twee kanten op
gelopen worden, maar de beschrijving gaat
van Gouda naar Krimpen.
De wandeling begint bij de Waaiersluis in
Gouda, gaat over de Julianasluizen, en dan
zoveel mogelijk buitendijks door Moordrecht,
Nieuwerkerk en Capelle. Dan over de
Algerabrug verder naar de halte Stormpolder
van de waterbus.
Praktisch
De route heeft onverharde delen. Lichte
wandelschoenen (klasse A) worden
aanbevolen.
Rolstoelers kunnen niet precies de aangegeven route doen, maar er zijn goede voordehandliggende alternatieven.
Honden kunnen mee.
Parkeren kan op de parkeerplaats van Lidl/Jumbo, tegenover Sportlaan 213 in Gouda.
NS Gouda Goverwelle (alleen sprinters) is 1,5 Km lopen vanaf het beginpunt, NS Gouda (ook intercity’s) is 2,6 Km lopen.
Bus: op 750 m halte Estafetteweg, Arriva bus 3. Deze rijdt tussen NS Gouda en NS Goverwelle.
Beschrijving
Neem vanaf de Waaiersluis westwaarts het Jaagpad van Ooijen langs de Hollandsche IJssel dat achterlangs de
begraafplaats De IJsselhof loopt (let op dat het pad door hoogwater in de rivier soms niet of lastig begaanbaar kan zijn).
Kom uit op de Goejanverwelledijk, linksaf. Rechtdoor onder de Haastrechtsebrug door, Struinpad. Bij de parkeerkade
Nieuwe Veerstal doorsteken naar de Schielands Hoge Zeedijk. Volg vanaf hier de knooppuntenroute > 53 - 84 - 85 - 82 71- 70 - 60 - 66 - 61 - 67 - 59 - 30 - 11 - 53 - 46 - 69 - 79 - 15 - 40 - 21 - 23 - 22 Halte Waterbus. Vanaf de Waterbus
heeft u uitzicht op de van Brienenoordbrug over de Nieuwe Maas. Vlak daarvoor is het punt waar de IJssel in de Nieuwe
Maas uitstroomt. U kijkt dus uit over het eindpunt van de IJssel!
Voorzieningen eindpunt
Parkeren, Halte waterbus (Dordrecht-Rotterdam), Halte bus (94 naar busstation Krimpen/Capelsebrug), Lunchroom,
Parkje, Modeltreinbaantje.

Landelijk alternatief via Tiendweg
Neem vanaf de Waaiersluis westwaarts het Jaagpad van Ooijen langs de Hollandsche IJssel dat achterlangs de
begraafplaats De IJsselhof loopt (let op dat het pad door hoogwater in de rivier soms niet of lastig begaanbaar kan zijn).
Kom uit op de Goejanverwelledijk, linksaf. Ga onder de Haastrechtsebrug door, rechtsaf via de trap omhoog en de brug
oversteken. Neem het voetpad rechtsaf. Volg de oranje pijlen naar knooppunt 68, rechtsaf via Gouderaksedijk - linksaf
Veenweidepad naar 67 - 81 - 83 - 82 en vervolg zoals bij de standaardroute vanaf 82.

