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ZOP 17 De Groene Harttocht vanuit Lopik (ca. 25km)                                                                    
 
Het startpunt, wandelknooppunt 19, ligt                                                                                         
bij het raadhuis van Lopik, kruispunt het Raadhuis-                                                                                                
plein/Burgemeester Schumanlaan.                                                                                                                                        
Achter het raadhuis kun je bij de Lentehof parkeren.                                                                           
OV-reizigers uitstappen bij halte ‘Gemeentehuis’ Lopik. 
Rustmogelijkheid: Benedeneind Noordzijde 430.                                                        
Pannenkoekenhuis Midden op ’t Land, Benschop.                                                                          
(tel: 06-10309642)         
Kijk dus van te voren even of het genoemde horecapunt                                                                       
open is via hun website. 
In deze tocht is nogal wat onverhard terrein en er zijn                                                                              
diverse hekjes met overstapjes.  
Kortom, het lopen van de tocht vergt wat meer tijd. 
Op de SOP-site: www.samenoppad-wandelen.nl, is de route te downloaden, evenals een 
GPX-bestand.                                                                                        
RA=rechtsaf  LA=linksaf  RAH= rechts aanhouden LAH=links aanhouden   (=….straat) 
naam daar niet zichtbaar. WKP = wandelknooppunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

1.  Bij WKP 19 starten we, met de rug naar het gemeentehuis staande, rechtdoor de 
Rolafweg-Noord in voor een kennismakingslusje met Lopik. 

2. LA (=Anna van Buurenstraat) Op kruising bij Kon. Willem Alexanderplein. 

3. RD Bij Jan van Aemstelstraat. 

4. RD Bij Floris van Egmondstraat en na ca. 35 m… 

5. LA Tegelpad met links het water naast je volgen gedurende ca. 250 m. 

6. RA Burgemeester Schumanlaan. Volg het voetpad rechts van de weg. 

7. RD Bij rechts gelegen Juliana van Stolberglaan. 

8. RD Bij rechts gelegen Oranje Nassauhof. 

9. LA Vrijheidslaan. Volg het voetpad rechts van de weg. 

10. RD Bij kruising met Landscheijding/ Meester van Dijkelaan. 

11. RA Na oversteken op de rotonde de Rembrandtlaan in. Volg het voetpad 
links van de weg.   

12. RD Bij links gelegen Rembrandtsplein en kort daarna… 

13. LA Rubenslaan en na ca. 40 m… 

14. LA Met links water naast je. (= Jan van Braylaan) 

15. RA Na het bruggetje. (= Grebersteinlaan) We komen hier op een wandel 
knooppuntenroute. Je vindt dus regelmatig de bekende route aandui-
dingen. Wij volgen deze richting WKP 31. Na ca. 300 m 

16. RA Pad op langs bord: Verboden autoverkeer (met routepijltje erbij). Volg dit 
pad aan de buitenkant van de woonwijk. Na ca. 300 m kom je, na een 
bruggetje, uit op de Zomerdijk. Ga daar… 

17. LA Dan is rechts voor je, bordje met Zomerdijk zichtbaar en na ca. 100m.. 

18. LA (=Rietkraag). Volg deze weg ca. 100 m en ga dan het bruggetje over en 
volg het slingerende schelpenpad tot na het volgende bruggetje. Daar 
direct… 

19 LA Na het bruggetje. Pad volgen tot de T-splitsing. 

20. LA (= Wielsekade). Na huisnummer 54, links gelegen, (met rechts brug) 
rechtdoor de Wielsekade vervolgen. 
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21. RD Op kruising met Zijdeweg (links ligt woning nr. 63) Wielsekade volgen tot 
kort na huisnummer 76, waar iets verder, rechts brug zichtbaar is, ligt 
WKP 31. 

22. RA Bij WKP 31, bij de wegwijzer richting o.a. Polsbroek, de brug over richting 
WKP 34. (ca. 1300 m) Kort daarna… 

23. RD Op kruising met (= Lopikerweg West). Neem hier het pad rechts parallel 
aan de (= Damweg) tot WKP 34 bij de watertoren. 

24. RA Bij de watertoren richting WKP 42. Hier ga je een onverhard pad op: Het 
Groene Hart, Achterkade. Deze ca. 1300 m volgen. 

25. LA Bij WKP 42 het metalen bruggetje over richting WKP 38.                       
Let op: Metalen brug kan glad zijn! 
Route via de weilanden en een aantal dammetjes. (Ca. 1400 m) 

26. LA Aan het einde van het weiland, na oversteken hek, op de asfaltweg. 
(=Benedeneind Zuidzijde). We verlaten hier de knooppunten-route even 
voor de rust. 
Volg de weg ca. 170 m tot de Jacobabrug. 

27. RA+LA De Jacobabrug over. Iets verderop ligt het rustpunt: Midden op ’t 
Landt. Je bent hier op ca. 9 km. 

28. LA Na de rust ca. 250 meter teruglopen, met rechts de Benschopper-
wetering, en daar ligt links van de weg WKP 38, bij de Adriaan Van 
Vlietbrug. 

29. RD Bij WKP 38 naar WKP 45 (ca. 400 m). Dit punt staat rechts van de weg 
bij natuurgebied Willeskop. 

30. LA Bij WKP 45 het Benedeneindsepad op naar WKP 69. (ca. 1300 m) 
Na overstapje hek bij uitkijktoren… 

31. RD Bij WKP 69 naar WKP 73. Daar staat rechts een bankje. (ca. 2 km) 

32. RA Bij WKP 73 het hek over, naast het bankje, naar WKP 68. (ca. 350 m) 

33. LA Bij WKP 68 (Noordzijdekade) naar WKP 67 (ca. 350 m) 

34. RA Bij WKP 67 naar WKP 49. (ca. 1400 m) 
Aan het einde van het weiland zit een bochtje naar rechts en links. 

35. LA  Bij WKP 49 (= Benedeneind Noordzijde) naar WKP 40, dat voor de brug 
staat (ca. 100 m) 

36. RA+RA Bij WKP 40 de brug over naar WKP 16 en na de brug na ca. 15 m!! 

37. LA Langs bordje: Opengesteld… het weiland in. Pad langs de sloot       
ca. 1450 m volgen.  

38. LA Na het bruggetje bij WKP 16 (Je bent op ca. 16,5 km) en route volgen 
richting WKP 15. (ca. 3,1 km)                                                                 
Let hier goed op het kleine houten bruggetje na ca 40 m! Daar.. 

39. RA Via het houten bruggetje het weiland in en pad met links de sloot volgen. 
(ca. 600 m) Aan het einde bij het hek naar rechts en even later naar 
links. Dan rechts het pad (betonplaten) op. 

40. LA Na ca. 60 m richting de bomenrij, die rechts van de bedrijfshal staat. 
Houd de sloot aan je linker hand en bij de bomenrij kom je, na ca. 200 m, 
weer op een pad met betonplaten. Daar is bij het bruggetje weer een 
routepijl. 

41. RD Dit pad met betonplaten volgen gedurende ca. 560 m tot bruggetje. 

42. LA Na de volgende brug. (Links naast je eindigt het industrieterrein) een 
grasstrook op. Let hier heel goed op.  

43. RA Na ca. 70 m voor de sloot. 

44. LA Na ca. 100 m via een houten bruggetje. Let hier goed op. 

45. RA Voor de rij knotwilgen richting de bebouwde kom. Tot overstapje bij de 
Brugkerk. 

46. RD Aan de rechterzijde langs de Brugkerk. 



47. RA (= Lopikerweg) en na ca. 100m… 

48. LA  De brug over en na 30 m… 

49. RD Na de brug, bij kruising Vogelzangsekade/Graafdijk, de S.L.van Alteren-
laan in. Deze volgen tot N219. 

50. RD De N219 oversteken. 

51. LA Na de oversteek. 

52. RA 2e afslagmogelijkheid bij tegelpad, met wegwijzer richting Jaarsveld/ 
Ameide. 

53. RA Einde pad. Voor je ligt Huis te Jaarsveld. Daar ligt WKP 15.          
Je komt nu op de S.L.van Alterenlaan. 

54. LA Na ca. 50 m S.L.van Alterenlaan verder volgen. 

55. RA Kerkstraat. 

56. RD Bij rechts gelegen Engelse Hoek. 

57. LA Kerkstraat vervolgen langs de kerk. Aan het einde trapje op, de dijk op.  

58. RA Op de dijk.(= Lekdijk Oost) Deze volgen tot Recreatieterrein Salmsteke. 

59.. LA Daar de dijk af en onderaan de afrit, rechts voor de parkeerplaats, ligt 
WKP 11 (Lekdijk Oost)                 

60. RD Bij WKP 11 naar WKP 70 richting De Lek en het veerpontje. 
(ca. 400 m) 

61. RD Bij WKP 70 (Net voor de veerplaats) naar WKP 18. (ca. 1400 m) Na de 
uiterwaard loopt de route bij de Lekdijk West naar links. Na 400 m ligt 
daar WKP 18. 

62. LA Net na WKP 18 naar WKP 12. Weer de uiterwaard door tot weer op de 
dijk. (ca. 1600 m) 

63. RA Bij WKP 12 en de route volgen naar WKP 13. Dat betekent dat je na 200 
m op de Lekdijk West afslaat naar… 

64. LA Na huisnummer 5 via trapje de dijk af. Slingerend schelpenpad volgen. 

65. RA Na hekje en brug, weg volgen tot de verkeerslichten. 
We verlaten hier de knooppunten route. 

66. LA Net voor de fietsenstalling, de N219 oversteken. 

67. RA 1e afslagmogelijkheid, net voor bord: Bebouwde kom Lopik. 
Voetpad in, tussen de huizen. Je komt uit in Laan van Lezoux. 

68. RAH  Bij links gelegen sloot met bruggetjes. 

69. LA In de bocht bij huisnummer 21 (Honden trimsalon Dibbes) (= Meester 
van Dijkelaan) 

70. RA Op splitsing (= Burgemeester Schumanlaan). Zijwegen negeren en na 
ca. 300 m sta je weer bij de parkeerplaats de Lentehof. Iets verderop ligt 
het gemeentehuis van Lopik. 

 

Wij, Ria en Peter Lissenberg, wensen je een goede thuisreis en hopen dat je met plezier 

gewandeld hebt. 

Wil je een wandelplaatje? Mail naar info@samenoppad-wandelen.nl. Zet de wandeldatum en 

tocht er even bij. 

Tevreden over deze wandeling? Dan wordt een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden 
van Samen Op Pad en steunen van onze goede doelen zeer op prijs gesteld. Dat kan naar: 
Stichting Samen Op Pad Triodos bank NL37 TRIO 0390 4676 34 onder vermelding van: 
bijdrage ZOP-tocht. 
                                                                                                                  ® Stichting Samen op Pad 

mailto:info@samenoppad-wandelen.nl

