
WANDELROUTE STRIJENSAS

Wandelen in
de winterzon

Toverachtige sferen in de Hoeksche Waard

ROUTE-INFO

Onverharde paden     

Sfeer      

Verrassend     

Afwisseling     

Bereikbaarheid ov     
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Het fijne aan wandelen in de winter, is dat je niet ellendig vroeg op 

hoeft te staan om de zon te zien opkomen. Het is acht uur ’s ochtends 

en -8 °C als we in het donker op de parkeerplaats staan. De lucht is 

roze met paars. Er is geen wolk te zien. De maan hangt laag boven het 

dorp Strijensas. 

TEKST EN FOTO'S LAURIE KARINE VAN DAM
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“W
e zagen de lucht al rood worden toen 

we hiernaartoe reden”, zegt Maaike, 

terwijl ze haar witte winterjas dicht-

ritst. Zij en haar man Dick waren onmiddellijk  

enthousiast toen ik hen vroeg mee te gaan wandelen 

in de omgeving van Strijensas in de Hoeksche Waard, 

Zuid-Holland. Een van hun eerste afspraakjes was  

namelijk hier, jaren geleden, verliefd en wel. En nu 

zijn ze er weer. De ochtend is kraakhelder en het gras 

zou kraken als we eroverheen zouden lopen. Want op 

ieder grassprietje zit rijp. Als iemand die ijskristallen 

met de hand had moeten aanbrengen, was-ie nooit in 

één nacht klaar geweest. Maar gelukkig is dat iets wat 

‘gewoon’ gebeurt door de luchtvochtigheid en de tem-

peratuur, en kunnen wij er nu naar kijken. Alles wat 

we zien, heeft een witte waas. Ook de spruiten zijn wit. 

Ze staan in ordelijke rijen te groeien aan de linkerkant 

van de dijk waarover we lopen. “Spruiten zijn het best 

als de vorst eroverheen gegaan is”, vertelt Dick. 

Rechts van ons komt de zon op. We lopen over een 

fietsdijk. De rijp glinstert waar de zon erop schijnt. 

Het is goed wakker worden zo. 
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Herinnering aan vroeger

Na twintig minuten verlaten we het asfalt van de dijk. We ruilen het 

in voor bevroren klei en lopen langs de randen van een akker.  

We moeten goed opletten waar we onze voeten neerzetten. Op zo’n 

keiharde, onregelmatige ondergrond is het makkelijk verzwikken. 

De zon klimt, maar staat nog altijd laag en kleurt het riet een tik  

geler dan het al is. Via het binnenwater van Strijensas, waar een dun 

laagje ijs op ligt, lopen we het kleine dorp weer binnen. Het dorp is 

ontstaan rond de sluis van Strijen uit 1649. De bekende, witte brug is 

pas in 1908 geplaatst. Dick maakt een foto van Maaike op de brug. 

Want dat is wat hij tijdens die eerste date ook deed; toen nog niet met 

zijn telefoon, maar met een analoog fototoestel. 

De Hoeksche Waard

Het polderlandschap van 

de Hoeksche Waard is in 

verschillende periodes 

drooggelegd. Het begon 

in de dertiende eeuw.  

De Sint-Elisabethsvloed in 

1421 was een doorbraak 

van een dijk bij Broek, 

waardoor onder andere 

het Hollandsch Diep ont-

stond. Bij deze natuurramp 

kwamen veel mensen om 

en werd Strijensas  

gescheiden van wat nu 

Noord-Brabant is.
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Wat is rijp?

Rijp zijn ijskristallen die zich hechten aan een oppervlak, bijvoorbeeld 

gras, takken of je autoruit. De lucht moet vochtig en koud zijn om rijp te 

laten ontstaan. Het oppervlak waaraan de rijp zich hecht, moet onder het 

vriespunt zijn. Hoe kouder en vochtiger het is, hoe dikker de laag rijp. 

Waterdamp hecht zich dan aan voorwerpen, bevriest en verandert in een 

structuur van ijskristallen. De ijslaag is vaak luchtig, grof en wit.
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Warme winterwandeling

Na het boerenland van de Hoeksche Waard betreden we de oeverlanden van 

rivier het Hollandsch Diep. Een heel ander landschap. De grote waterplassen 

zijn net zo lichtblauw als de lucht en bevroren aan de randen. “Laten we hier 

een kop koffie drinken”, zegt Dick en hij wijst naar een picknickbank. Dat 

doen we. Hij haalt een thermoskan uit zijn tas en we bikken wat ijs van de zit-

tingen. Het is gewoon warm in de zon, met onze winterjassen aan. “Die koffie 

is nog best goed”, vindt Maaike, en neemt een slok uit haar dampende cam-

pingmok. Dick kijkt haar verbaasd en glimlachend aan. “O, je hebt het over de 

temperatuur, ik dacht over de smaak.” Voordat we de kans krijgen koud te 

worden van het stilzitten, lopen we verder. De kudde Schotse hooglanders die 

hier leeft, staat vandaag te grazen op de open vlakte. “Jij hebt mooie oorbellen, 

dame”, zegt Dick tegen een kalf. “Kijk dat neusje”, vult Maaike aan.
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Trekpontje over ijs

Als we langs de rand van een plas water komen, kunnen we 

het niet laten om wat ijs te piepen. Krr, kraakt het onder onze 

voeten en kleine scheurtjes verspreiden zich door de dunne 

laag ijs. Na een stuk wandelen tussen kale bomen en veel heel 

of  deels bevroren waterplassen, komen we aan bij een trek-

pontje. Door een dun laagje ijs trekken we het ding naar ons 

toe. We stappen erop en steken het water over. 
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Geschilderde landschappen

De zon gaat feller schijnen. Inmiddels laat 

haar warmte gedeeltes van de rijp smel-

ten. Als we vanuit de schaduw van de  

bomen het zonlicht inlopen, is er een dui-

delijke scheidslijn te zien waar de scha-

duw eindigt en de zon begint. Het lijkt wel 

magie. Alsof  het twee verschillende  

geschilderde landschappen zijn en dat wij 

van het ene in het andere schilderij mo-

gen stappen. In de schaduw is alles nog 

wit, in de zon knalt de groene kleur van 

het gras tevoorschijn. “Hier word je toch 

vrolijk van”, zeg ik tegen Dick en Maaike. 

Van wandelen in de winter, bedoel ik dan. 

Ik kan me geen betere manier bedenken 

om de dag te beginnen. De koude lucht in 

onze longen, de kilometers in onze benen 

en het vooruitzicht van hoeveel lekkerder 

die bank zit na het buiten zijn. Op de  

terugweg lopen we een lang stuk over een 

asfaltdijk, met rechts de oeverlanden en 

links een dijk en akkers. Het wordt steeds 

warmer. “Mijn handschoenen heb ik niet 

meer nodig”, constateert Dick, en stopt ze 

in zijn rugzak. “We hebben het geen  

moment koud gehad”, vult Maaike hem 

aan. En terwijl we onze gezichten laven 

aan het zonlicht en onze huid de vitamine 

D opslurpt, zijn we alweer bijna terug in 

Strijensas. 

Het lijkt wel 
magie. Alsof
het twee geschilderde 
landschappen zijn
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