
1. Ronde Driehoek  

Start- en eindpunt 
Parkeerplaats Bentwoud West
Duur
1,15 tot 2 uur
Afstand
5,3 tot 6,5 km  

Wandeling door bospercelen 
van verschillende ouderdom, 
over (half)verharde paden. 
Histo rische bijzonderheid is 
de middeleeuwse Hildam. 
Afkorten dan wel verlengen 
met struinpaden mogelijk (zie 
stippellijnen op de kaart). De 
route is rood gemarkeerd op 
paaltjes.

De route
•  Door het grote houten hek LA het brede wandelpad 

op, met pad mee RA en LA;
•  aan het eind RA het fi etspad op (Wilde Veenenpad)
•  over de brug RA (Bentwoudpad);
•  het viaduct over de N209 (bij de historische Hildam);
•  bij einde afrit viaduct RA (Oostkade);
•  onder de HSL door en eerste brug RA;
•  volg het voetpad langs de Hildamlaan, 
•  op de parkeerplaats LA naar toegang Bentwoud 

(bord Staatsbosbeheer);
•  volg pad tot fi etspad (Jan Paulpad), RA over het 

naastgelegen voetpad;
•  na het water bij de kruising LA, over breed 

wandelpad langs water;
•  pad blijven volgen door het speelbos Bent Jungle 

voor kinderen;
•  over heuvel tot fi etspad (Joost van der Eijkpad);
•  RA over voetpad rechts langs driehoekig veldje met 

drie bankjes;
•  LA voetpad langs fi etspad (Joost van der Eijkpad) 

richting Benthuizen;
•  eerste smalle voetpad RA (zie kaart voor bezoek aan 

Landwinkel/Theeschenkerij of De Tas);
•  steek fi etspad (Cor van Gaalenpad) over;
•  tussen de voetbalvelden door, op een driesprong LA, 

aan het eind RA;
•  steek fi etspad over (Willem Diephoutpad) volg LA het 

naastliggende voetpad;
•  voetgangersbrug over de N209, en onder HSL door;
•  RA het brede, onverharde pad, terug naar het 

startpunt.

De slag bij de Hildam
De Hildam maakte 
in de 15e eeuw een 
alternatieve vaarroute 
mogelijk op het traject 
Dordrecht – Amster-
dam. Op de offi ciële 
route via de Hollandse 
IJssel, de Gouwe, de 
Rijn en het Haarlem-
mermeer moest men 
bij Gouda tol betalen. 
De schepen werden 
tolvrij over de Hildam 
(een overtoom) getrok-
ken en konden via de 
Hoogeveense vaart 

naar de Rijn. In 1490 kreeg de heer van Zegwaart 
vergunning om in de Hildam een schutsluis te 
bouwen. Nu was de doorvaart nog gemakke lijker. 
Dat zinde de Gouwenaren niet en het jaar daarop 
kwam een troep van 400 mannen uit Gouda en 
Dordrecht om de sluis te vernielen. Die is later weer 
hersteld, maar bij vonnis van het Hof van Holland 
van 18 januari 1508 moest het verlaat weer gedicht 
worden. Het werd weer een overtoom, maar had voor 
de handel geen  betekenis meer omdat volgens dat 
vonnis schepen met koopmansgoederen er niet over 
getrokken mochten worden.

“Op deze wandeling kun je 
kinderen zien avonturieren in de 
moeraszone en sta je praktisch 
bovenop de historische Hildam. 

Geweldig toch!”
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