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Bolgarije 

Beschrijving 
Ingeklemd tussen twee snelwegen ligt een erg mooi en rustig stukje hollands landschap. Een 

landschap met natte weiden, brede sloten en griendbosjes.  

 

Dit is het typisch Hollandse landschap rond Hei- en Boeicop. De wandeling is voor grote delen 

onverhard en voert langs kaden en door weilanden. Bij regen kan het modderig zijn. Er is een 

horecastop halverwege. 

Route 
 

 

 

1. Loop vanaf de schaapskooi vanaf de weg naar achteren en loop het weiland in, lang een 

griendbosje en door een weiland 
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2. Loop over het erf van de kampeerboerderij en sla op de weg rechtsaf. Volg de bordjes van het 

fietspad en volg de fietsborden richting Leerbroek 

3. Ga linksaf en volg het fietspad door de weilanden je loopt richting een rij boerderijen 

4. Ga aan het einde van het pad rechtsaf en volg deze weg geruime tijd tot aan de dijk van het 

Merwedekanaal cq de Zederik 

5. Ga rechtsaf en volg deze dijk enige tijd 

6. Ga voor de molen rechtsaf en houdt rechts aan de weg wordt een fietspad 

7. Ga bij een weg met een brug linksaf richting Hei- en Boeicoop, steek hier de weg over en loop 

rechtdoor 

8. Ga bij de Bolgarijse Kade rechtsaf en volg deze weg enige tijd 

9. Ga bij een bord opengesteld rechtsaf, dat is bij een opslagschuur van het ZuidHollands 

Landschap en volg het pad langs de sloot, dat is soms moeilijk te zien. Volg dit pad al 

slingerend door de landerijen. Ga voor de kijkhut links en houdt vervolgens een aantal paden 

rechts aan.  

10. Je komt op een verharde weg en gaat hier rechts, na een paar honderd meter zie je een 

vogelkijkhut en daarna ga jij bij een hek met een bord het grasland in. Dat is eerst een 

onverhard moeilijk zichtbaar pad maar wordt een betonpad. Dit pad volgen tot het erf van een 

boer 

11. Hier linksaf en de weg volgen tot aan de schaapskooi. 
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