
Adrie Spruit

26Gouda.mijn fi etsroute

Fietstocht Krimpenerwaard

De route is ongeveer 35 kilometer lang. Adrie Spruit fi etst dit traject in 
 ongeveer twee uur. Voor de beschrijving van de fi etsroute zie:
http://www.a3s.nl/fi etstochten/fi etstocht-krimpenerwaard

Wat is uw favoriete fi etsroute rond Gouda?
“De Krimpenerwaard in, over de Gouderakse Tiendweg richting 
het Loetbos, onder Berkenwoude en dan terug via de Kadijk bij 
Bergambacht en de Vlist. Waarom? Het is een relatief stil gebied, 
met veel fi etspaden zonder autoverkeer erlangs en van het 
oorspronkelijke landschap is meer bewaard gebleven dan op 
veel plaatsen elders.”

Waar moeten mensen echt even stoppen?
“In het pad langs de Berkenwoudsche boezem ten oosten van 
Ouderkerk aan den IJssel zit een knik met op die plek de 
restanten van een oude molenplaats. Stop daar en luister er 
naar de stilte van de polder en het ruisen van de grote bomen 
op die plek. Bedenk ook dat vroeger in die stilte en op en bij 
die verhoging en bomen een molenaarsgezin woonde.” 

 Met wie fi etst u? 
“Met een vriend of vriendin, maar vaak ook alleen en niet 
gepland maar omdat het mooi weer is en ik een paar uur 
naar buiten wil.” 

Wat betekent fi etsen voor u?
“Bewegen en tegelijk tot rust komen, maar soms kom ik terug 
met ideeën over hoe een probleem in mijn vakgebied 
(ICT bij de overheid) op te lossen. Dat is dan niet gepland, 
het gebeurt gewoon.” 
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Vanuit Gouda hebben we prachtige mogelijkheden 
voor fi etstochten in de omgeving. Korter en wat 
langer, alles is mogelijk. De komende tijd plaatsen 
we in weekblad deGouda steeds een fi etsroute die 
een lezer zou aanbevelen aan andere Gouwenaars.  
Adrie Spruit deelt als eerste zijn favoriete fi etsroute. 
Hij gaat graag de Krimpenerwaard in. 
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