Goudriaan – Goudriaanroute 17km
Deze wandeling start bij het oude Raadhuis van Goudriaan, nu een restaurant met terras.
Komend vanaf het oude Raadhuis, rechts de brug over en direct links de Molenkade inlopen
naar de Goudriaanse Molen.
Links om de molen heenlopen, door het klaphek en door het weiland richting de Westermolen
voor ons lopen.
Op het erf van de boerderij (bij de wandelwijzer) rechts aanhouden, de Goudriaanse graskade
oplopen en deze geruime tijd volgen.
Asfaltweg oversteken en via een smal pad, de houtkade met een bocht naar rechts volgen.
Wanneer de houtkade naar links afbuigt, rechts de sloot oversteken en links naar de weg lopen
en deze volgen tot het Museum Lanchelevici (links bij de rotonde).
Voor het museum links aanhouden en direct rechts het fietspad oplopen en deze volgen.
Drukke provinciale weg oversteken, rechts aanhouden en 1e weg links inlopen.
Na de boerderijen, rechtdoor en via een hek het graspad door de weilanden inlopen en dit pad
volgen richting Giessen.
Uitkomend op de verharde weg, rechtdoor en even later links aanhouden en de witte brug
over de Giessen oversteken.
Over de brug rechts en wederom een brug oversteken en 80 meter verder rechts pad inlopen
langs de fokkerij.
Dit pad aflopen en door een hek, het pad (door de weilanden) langs de Giessen volgen
richting de Lutjewaardse molen.
Erf voor de molen oversteken en nog steeds de grasdijk langs het water volgen tot aan het
gemaal.
Achter het gemaal naar links lopen en rechts de brug oversteken, rechts aanhouden en de
Muisbroekweg enige tijd volgen tot een rode brievenbus (rechts van de weg).
Bij de rode brievenbus rechts de hoge brug over de Giessen oversteken en na het oude tolbord
links aanhouden.
Voor de Helenahoeve rechts de Smoutjesweg inlopen.
1e pad links inlopen naar het oude dieselgemaal “De Schuilplaats”.
Voor het gemaal het fietspad verder volgen dat onder de drukke N214 doorgaat.
Dit pad blijven volgen tot Goudriaan, links over de brug zij we weer terug bij het terras van
het oude Raadhuis.

