Historische Wandeling
Krimpen aan den IJssel
CANTHAREL- BREEKADE
(ca. 5 km – start bij 1 of 2
mogelijk – ook prima te doen
met kinderwagen of rolstoel)
(Parkeer fiets of auto bij START
1 (Cantharel). Loop in oostelijke
richting over het Breekade-pad over
twee bruggetjes en ga op het fiets-/
wandelpad rechtsaf.
De bruggetjes waren over de ‘eerste
vliet’ en ‘tweede vliet’. Links naast
het fiets-/wandelpad, waar u nu
loopt, is de ‘derde vliet’.
Deze vlieten werden gegraven in 1329 als onderdeel van ‘Den Lekkerkerkschen Boezem’.
De ambachtsheer Peter van de Lecke gaf daar toestemming voor aan de polders Den Hoek,
Schuwagt en Zuidbroek. Die kant van de Krimpenerwaard lag ca. een meter hoger dan de onze.
Uitslaan van het overtollige water op de rustiger IJssel was dus een goed idee. Bij de IJsseldijk
was eerst een stel sluizen, later een windmolen, daarna gemaal ‘Reinier Blok’ en tegenwoordig het
gemaal ‘Joh. Veurink’. Achter de ‘derde vliet’ ligt Ouderkerk aan den IJssel. De boerderij links van
de kruising (boer van de Bas; door de Krimpenaren aangeduid als ‘Boer Bas’) ligt dus niet in Krimpen zoals velen denken! Overigens zijn er heerlijke eigengemaakte kaas en verse eieren te koop.
Verder wandelend over dit fraaie pad kijkt u links heel ver de polder in. Net na de oorlog keek je
ook rechts vrij uit naar de Krimpense Rotterdamseweg en de Kortlandstraat. Tot daar was toen alles
nog weiland. Bij het pad naar rechts (ANWB 69600/001) gaan we rechtdoor. We komen nu bij een
kruising (ANWB 5773/8) waar we scherp rechtsom een onverhard voetpad ingaan. Rechtdoor vindt
u daar START 2 bij het voormalig ‘eetcafé plus Breeka’. Helaas is deze definitief gesloten; u kunt
ook hier uw wandeling beginnen en gaat dan oostelijk het parkeerterrein af over een bruggetje en
daar komt u bij de voornoemde kruising. U kiest daar schuin linksaf het onverharde voetpad.
Het veenriviertje links bij deze kruising is ‘De Loet’. Hier en bij ‘De Breeka’ kon wel eens de oudste bewoning van Krimpen aan den IJssel geweest zijn. Bij een globaal oudheidkundig onderzoek
werd dat vastgesteld. Hopelijk komt er ooit een meer gedetailleerd onderzoek naar. Op de plek
van het huidige restaurant was heel lang een boerderijtje. Dat was jarenlang in gebruik bij Wout
Ouweneel. Een broodvisser die ook wel één of meer drankjes verkocht. Na gereedkomen van de
Provinciale weg N210 werd het boerderijtje omgebouwd tot wegrestaurant. Deze is inmiddels gesloten, op het terrein zal naar verwachting woningbouw komen.
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 ij de kruising gaat u linksaf en daarna net over het bruggetje rechts
B
het voetpad in.
Rechts ziet u een laag dijkje en dan dus de ‘eerste vliet’. Dat dijkje was indertijd aangelegd als
begrenzing van de Krimpense polder met ‘Den Lekkerkerkschen Boezem’. Officieel heette het
Breekade, maar iedereen noemde het ‘de Graska’.
Na twee bochten in de weg en een bruggetje, komt u bij een kruising. U gaat daar rechts.
U loopt hier door het zogenaamde ‘E.Z.H.Bos’. Dit is één van de oudste
nieuw aangelegde recreatie-gebiedjes in de Krimpenerwaard. Het wordt
zo genoemd, omdat er in verscholen het ‘Trafostation E.Z.H./S.E.P’ ligt.
Vandaar de hoogspanningskabels boven dit gebied.
Op de T-kruising die we nu naderen zien we recht voor ons een fraai
bungalowwijkje. We gaan rechtsaf het geasfalteerde wandel-/ fietspad op.
Na een bocht en een bruggetje komen we in de
Krimpense bebouwing terecht. We gaan rechtsaf
de Fresia op. Na een paar honderd meter gaan we links de Hyacint in.
Bij het hek recht voor ons begint een geasfalteerd en wat kronkelend
wandelpad (ook Hyacint) dat we steeds volgen.
De wijk waar we doorheen lopen stamt uit de zeventiger jaren.
Een schoolcomplexje aan onze rechterhand wordt bewoond en gebruikt
door een aantal kunstenaars.
Als we langs het schoolgebouw ‘De Wegwijzer’ zijn gewandeld gaan we rechtdoor de Lelie in.
Het nieuwe wijkje waar we nu door gaan is sinds 2011 bewoond, nadat de voorgaande bebouwing
werd gesloopt. Dit deel van de ‘Bloemenwijk’ had een matige kwaliteit en werd door woningbouwvereniging QuaWonen gesloopt, opnieuw ingedeeld en weer bebouwd.
We slaan rechtsaf de Vijverlaan in. Bij het winkelcentrum ‘De Brink’ gaan we linksaf de Brinkweg
op. Net na de brug in de Brinkweg gaan we rechts de Cantharel in. We volgen een bocht naar links
en één naar rechts en komen weer terug op ons uitgangspunt (START 1).
De Historische Kring Krimpen spant zich in om zoveel mogelijk van
de geschiedenis van Krimpen te bewaren, zodat ook de toekomstige
generaties kunnen profiteren. Bent u geïnteresseerd kijk dan op
www.historischekringkrimpen.nl

