
Uitnodiging NGK Voorjaarswandeling, 28 april 2018 

 

Op zaterdag 28 april 2018 organiseert de Natuurgroep Kockengen een voorjaarswandeling 

door het landschap ten noordoosten van het dorp Tienhoven.  

De wandeling start bij het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven en gaat door het 
Westbroekse zoddengebied (Bert Bospad) naar de Kanaaldijk. Via de Kanaaldijk lopen we 
langs de eendenkooi van Breukeleveen en de wipwatermolen De Trouwe Wachter. Het 
laatste deel van de wandeling gaat over het nieuwe klompenpad (2017) door de zg. 
taartpunt. 
 

 
 
De route gaat door natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten met 

moeras en moerasbos waarin de verveningspatronen nog goed zijn te herkennen. Het gebied 

kent een rijke vegetatie door het instromen van ijzerrijk kwelwater vanuit de heuvels van ’t 

Gooi. Ook is het gebied rijk aan moeras- , water- en weidevogels, waaronder enkele 

zeldzame soorten zoals de purperreiger, roerdomp en zwarte stern. 

 



We wandelen de Zoddenroute (13 km), deze route gaat voor een deel over verharde wegen 
en paden, maar ook over graspaden door het moerasgebied. Sommige delen kunnen 
modderig zijn. 
Denk dus aan stevige en waterdichte schoenen! 
 

 
 
Onderweg komen we geen horeca tegen, we vragen de deelnemers om zelf koffie, thee of 
ander drinken mee te nemen. We pauzeren halverwege de route. De Natuurgroep 
Kockengen is deze maand jarig (opgericht in april 1974) en zorgt voor iets lekkers bij de 
koffie. 
 

Aanmelden  
Wil je deelnemen aan deze voorjaarswandeling? Geef je dan op via de e-mail: 
secretaris@natuurgroepkockengen.nl 
 
Geef bij je aanmelding door of je wilt meerijden, zelf rijdt en hoeveel meerijders er met je 
mee kunnen of dat je direct naar het startpunt bij het Streekmuseum gaat. 
Voor deze voorjaarswandeling is een maximum van 25 deelnemers. 
 
We proberen zoveel mogelijk te carpoolen. Meerijders betalen een brandstofvergoeding van 
€ 4,50 aan de chauffeur. 
 
We verzamelen zaterdag 28 april op het Driestammenplein en vertrekken daar om 8.30u. 
 
De Zoddenroute start bij het Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7, 3612 BA Tienhoven. 
We verwachten rond 12.00u weer terug te zijn bij het Streekmuseum en rond 12.30u weer 
in Kockengen. 
 
Denk aan:  

 stevige en waterdichte schoenen 
 drinken(koffie) en eten 
 heb je een verrekijker? neem deze dan zeker mee! 

mailto:secretaris@natuurgroepkockengen.nl

