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Bij Westbroek liggen twee van de mooiste wandelpaden van het Groene Hart. 
Uiteraard voert deze wandeling over beide paden. Het Bert Bospad loopt dwars 
door moerasbos en langs trilvenen. De Kanaaldijk is een prachtige grasdijk langs 
het Tienhovens Kanaal en door de moeraslanden van de Tienhovense Plassen, 
waar veel vogelsoorten broeden. Eind april is de winterslaap hier definitief ten 
einde. In de polder bloeien pinksterbloemen en broedende zwanenparen 
verdedigen hun nest fanatiek. In de voorjaarstuinen van Tienhoven en Oud-
Maarsseveen pronkt de Japanse kers in volle glorie.

Half april – begin mei
Zwanen op het Bert Bospad
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 Het Bert Bospad dankt 
zijn naam aan Bert Bos, een 
voormalige boswachter 
van de Molenpolder en de 
Westbroekse Zodden. Hij 
maakte zich sterk voor de 
openstelling van dit prach-
tige natuurgebied. Het begin 
van de route loopt over een 
slingerpad bedekt met hout-
snippers, dat is uitgehakt in 
het dichte geboomte van 

Zwanentrouw
Van april tot september vormen ze een vertrouwd 
beeld in water- en grasrijke gebieden: broedende 
zwanenparen. Knobbelzwanen bouwen hun nest op 
de grond of op een berg plantaardig materiaal in het 
water of op de oever. Het vrouwtje legt gemiddeld zes 
eieren, die ze in 38 dagen uitbroedt. Intussen houdt 
het mannetje de wacht. Maar pas op: zwanenman-
netjes vatten hun beschermende taak serieus op. Ze 
aarzelen zelfs niet om mensen aan te vliegen als die 
te dichtbij komen naar hun zin. En ze kunnen stevig 
uithalen! Sommige zwanensoorten zijn behoorlijk 

geëmancipeerd. Het mannetje 
helpt dan ook de eieren uit te 
broeden. Een zwanenpaar blijft 
levenslang bij elkaar. En dat is niet 
gering: zo’n zwanenhuwelijk kan 
wel twintig jaar duren.

een moerasbos. De elzen en 
essen lopen hier al volop uit. 
Dichter bij de grond rollen de 
jonge varens hun bladsten-
gels uit in de zon en op een 
oude boomstronk verschijnt 
het jonge groen van mossen 
en gras. Het voorjaar in een 
microkosmos.

 Voorbij het moerasbos 
begint een andere wereld. 

Het dichte bos wijkt voor het 
open grasland en het water 
van de Westbroekse Zodden. 
Deze zogenaamde trilvenen 
zijn een tussenstadium in 
de ontwikkeling van water 
naar land. In april en mei 
ziet u hier waterdrieblad, 
met opstaande trossen van 
witroze bloemen. Hoog riet 
biedt beschutting aan broe-
dende zwanen. In het gras 
bloeien de pinksterbloemen 
uitbundig. Deze vrolijke lila 
lentebloeiers voelen zich 
thuis langs waterkanten, 
in vochtig bos en grasland. 
Hun naam is enigszins mis-
leidend. Ze bloeien van april 
tot juni en zijn vaak rond 
Pinksteren alweer verdwe-
nen. Aan het water staan 
de overgebleven pluizen 
van de grote lisdodde te 
wuiven in de wind. Lisdodde, 
in de volksmond ook wel 
rietsigaar, lampenpoetser, 
kannenwasser of tuitenrager 
genoemd, werd vroeger voor 
van alles gebruikt. Dat blijkt 
wel uit al die bijnamen. Leuk 
weetje voor experimentele 
koks: de jonge scheuten en 
bladeren zijn te gebruiken in 
salades.

 Aan het einde van het 
Bert Bospad staan op een 
heuveltje een informatiebord 
en een prachtige picknick-
bank. Een prima plek om 
even uit te rusten en te ge-
nieten van al het moois. Kijk 
eens of u een purperreiger 
kunt spotten, want dit is een 
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Afstand 
12 km, ca. 3 uur 

Startpunt 
Bert Bospad, ingang 
Kerkdijk.

Bewegwijzering 
Bewegwijzerd met zes-
kantige ANWB-bordjes 
Westbroekroute.

Parkeren 
P t.o. Kerkdijk 85, 3615 BC 
Westbroek, bij ingang 
Bert Bospad.

OV 
Van NS-station Overvecht 
met stadsbus 122 richting 
Nieuw Loosdrecht, uit-
stappen bij Kerkdijk 93.

Honden 
Niet welkom

Landschapstype 
Moerasbos, veenweide, 
akkerland

Bijzonderheden 
Na regen drassige paden. 
Laatste deel van de route 
(vanaf Laan van Niftar-
lake in Tienhoven) gaat 
over de openbare weg.



van de weinige foerageerge-
bieden van deze reigersoort. 
Hij is inmiddels terug van 
zijn wintervakantie in West-
Afrika en houdt zich graag 
schuil in rietkragen.

 Nadat de route het Bert 
Bospad heeft verlaten, gaat 
hij linksaf de Kanaaldijk op 
en volgt het Tienhovens 
Kanaal. Verwacht hier geen 
druk scheepvaartverkeer, het 
kanaal is nooit echt gebruikt. 
Een kans dus voor flora en 
fauna om hier hun gang te 
gaan. Langs de oevers bloeit 
de meidoorn en in het water 
liggen de bladeren van de 
gele plomp; hier en daar 
verschijnt het geel van de 
bloemen al. In de weilanden 
aan de overkant van het 
kanaal ziet het wit en geel 
van de madeliefjes en de 
paardenbloemen.

 De Kanaaldijk gaat linksaf 
en wordt een halfverharde 
grasdijk, die u hier alleen 
deelt met fietsers. Weidevo-
gels als grutto, tureluur en 
watersnip bevolken het ge-
bied. Ten noordoosten van de 
Tienhovense Plassen ligt een 
oude eendenkooi. Vroeger 
werden hier eenden gevan-
gen voor consumptie, maar 
nu is het een rustgebied voor 
vogels en reeën. Vrijwilligers 
van Natuurmonumenten 
geven er bij mooi weer vanaf 
april elk laatste weekend van 
de maand rondleidingen. 
Ze wachten u op bij het toe-

gangshek op de Kanaaldijk. 
Verderop wordt het groen 
van de berm langs de dijk 
opgevrolijkt door het heldere 
blauw van de gewone ere-
prijs en in het water steken 
de puntige blaadjes van de 
krabbenscheer als kroontjes 
omhoog.

 Bij Tienhoven gaat de 
route linksaf. Wie het laatste 
stuk niet over de straat wil 
lopen, kan dezelfde weg 
terug nemen. Vervolgt u de 
route wel, dan loopt u langs 
de oogstrelende voorjaars-
tuinen van Tienhoven en 
Oud-Maarsseveen. Met een 
beetje geluk staat eind april 
de Japanse kers nog volop in 
bloei. En anders drijven de 
bloesemblaadjes misschien 
nog als een zachtroze deken 
op het water van de sloten. 
De seringen trekken in geur 
en kleur de aandacht. Tus-
sen Oud-Maarsseveen en 
Westbroek kleurt de berm al 

felgeel van het koolzaad, met 
ertussen hier en daar een 
wit scherm van zevenblad of 
fluitenkruid.

 

Ook gezien 
Fitis, rietzanger, moe-
raskartelblad, lepelaar, 
gewone ereprijs, krab-
benscheer, waterlelie, 
gele lis.

Horeca
Café ’t Olde Regthuys
Laan van Niftarlake 101
Tienhoven
0346 28 13 82
www.hetolderegthuys.nl
Open di-zo v.a. 12 uur

Cafe ’t Kikkertje
Looijdijk 15
Oud Maarsseveen
0346 28 10 87
www.cafetkikkertje.nl

Begin van het Bert Bospad


