De Krimpenerwaard
Alle kanten op!

Fietsroutenetwerk

Krimpenerwaard
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Het Fietsroutenetwerk

Groene

U bepaalt zelf uw route en het aantal kilometers dat u

Hartpad

Fietsknooppunten
In de Krimpenerwaard kunt u alle kanten
op. De fietsknooppunten vindt u op de
overzichtskaart. Hiermee kunt u uw
eigen route uitstippelen aan de hand van
de cijfers van de fietsknooppunten. In het
gebied volgt u de genummerde borden in
de richting van de pijl van knooppunt
naar knooppunt. De afstanden tussen de
knooppunten zijn aangegeven op de kaart.
Zo kunt u de totale lengte van uw tocht
eenvoudig berekenen. De knooppunten
voeren u langs de mooiste natuur en
cultuur. Briesje in de rug, zon in het
gezicht. Genieten geblazen!

X

knooppunt

X

via genummerde borden.

Hoe werkt het?
Onthoud het nummer van de startplaats

X

gewenst op het beginpunt ook weer kunt
eindigen.

6 Grote
LAW
pad
Rivieren

Op de plattegrond ziet u een aantal nummers, dit zijn
de zogenoemde “knooppunten”. De afstanden tussen
de diverse knooppunten zijn op de plattegrond aangegeven.

....X

U volgt de genummerde borden
in de richting van de pijl van
knooppunt naar knooppunt.

....X
X
Y

Op elk knooppunt kunt u een
keuze maken in welke richting u

Cycle route network

www.waterbus.nl

A16

You determine your route and the number of kilometers
you wish to cycle. You can cycle in two directions, from
reference point to reference point using the numbered
(white-green) signposts.
© Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard (2011)

Telefonisch reageren kan ook: (010) - 298 10 10.
Wilt u informatie over recreatiemogelijkheden? Kijk dan op onze websites:
www.groenehart.nl of www.recreatiezuidholland.nl
A16
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Andere netwerken

07-03-12 09:31

Het fietsknooppuntensysteem in Krimpenerwaard is in het voorjaar
2012 gerealiseerd en sluit aan bij het reeds aanwezige fietsroutenetwerk.
In en om het gebied vindt u nu ook de herkenbare groene
verwijsborden en informatieborden. Met het fietsknooppuntensysteem kunt u uw eigen route uitstippelen aan de hand van de
cijfers van de fietsknooppunten. Fiets door de mooie natuur van de
Krimpenerwaard en ervaar het vrijwel ongerepte oer-Hollandse
polderlandschap met een ongekende charme en eigenheid.
Briesje in de rug, zon in het gezicht. Genieten geblazen!
Dit fietsknooppuntennetwerk telt 45 knooppunten
en maar liefst 153 km fietsplezier!
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Volg ons op
Twitter @HeerlijkBuiten en tweet
de naam van het recreatiegebied
met uw buitenervaring.

Meer weten?
Gebruik deze QR-code.

Dit knooppuntennetwerk sluit aan op
het huidige fietsroutenetwerk in de
Krimpenerwaard en op de omliggende
netwerken. Overstappen op een ander
netwerk is daarom geen probleem.

Horeca
Bij de vele cafés en restaurants in de
Krimpenerwaard kunt u genieten van een
heerlijk kopje koffie met appelgebak, een
lekkere lunch of een uitstekende maaltijd.
In de theetuinen bij prachtige boerderijen
beleeft u het platteland en het goede
van de Krimpenerwaard. Let op: niet alle
ondernemers zijn open op zondag.

Overnachten
De Krimpenerwaard is ook ’s nachts
gastvrij. En er is keus genoeg. Van een
luxe kamer in een van de sfeervolle hotelletjes tot een romantisch boerenbed
onder het rieten dak van een comfortabel
verbouwde hooizolder.
En wat dacht u van een overnachting in
een authentieke doorloopmelkwagen?
Een bijzondere ervaring, exclusief voor
de Krimpenerwaard!

Veerpont varen en beurtdienst
De Krimpenerwaard wordt omsloten
door rivieren. Verschillende veren zetten
u over. Of u nu te voet, met de fiets of met
de auto bent. Kijk op de kaart voor de
diverse auto-, fiets- en voetveren.
Meer informatie over vaartijden en dienstregelingen vind u op www.voetveren.nl.
Voor het voetveer ‘Af en Toe’ Ammerstol
voor fietsers en voetgangers kijkt u op
www.voetveerammerstol.nl.

In de zomermaanden is er in de weekenden een beurtdienst over de Hollandse
IJssel van Gouda naar Oudewater en
visa versa. In Haastrecht is een opstapplek, een zogenaamde blauwe halte.
Ook fietsen kunnen mee op de boot.
Vijf keer per jaar wordt de trekschuit
gejaagd (voortgetrokken door een paard).
De dienstregeling is te vinden op
www.reederijdeijsel.nl

Fietscafés
In Zuid-Holland kunt u onderweg fietscafés tegenkomen. Deze herkent u aan
het bordje ‘fietscafé Zuid-Holland’ aan de
buitenwand van de locatie (zie afbeelding
hieronder). Fietscafés liggen altijd vlak
bij een fietsknooppunt en beschikken
over oplaadpunten voor elektrische
fietsen. Het plakken van een band, het
vullen van een bidon en de aanschaf van
een fietskaart kan hier. Ook beschikt het
fietscafé over een EHBO-uitrusting.
Een overzicht van de fietscafés in
Zuid-Holland vindt u op
www.recreatiezuidholland.nl

Natuur

Vogels spotten
De Krimpenerwaard heeft de vogelliefhebber veel te bieden. Bijvoorbeeld de Eendenkooi Bakkerswaal, een uniek natuurgebied
dat u ook via een excursie kunt ontdekken.
Langs de Lekdijk tussen Krimpen aan de
Lek en Lekkerkerk kunt u door de gleuven
van het vogelkijkscherm de vogels op de
Kooiplas goed zien. In mei trekt het karakteristieke geluid van de grutto de aandacht
op de graslanden van Polder Laag-Bilwijk.
Er is zelfs een kans dat u hier de zeer
zeldzame zomertaling spot.
De Berkenwoudse Driehoek biedt vanaf
een verhoogd aangelegd observatiescherm
een fraai uitzicht over een weidevogelrijk
deel van de Polder Berkenwoude.
Bij de Vogelplas langs de rand van Polder
Middelblok komen verschillende eendensoorten en steltlopers samen. Vanuit de
vogelkijkhut ziet u de honderden vogels
vaak heel dichtbij. En op de route naar
de hut toe kunt u ook al van alles spotten!
Van zangvogels tot insecten en kleine
zoogdieren.
Koeienbos
In het Krimpenerhout is een zogenaamd
koeienbos. Een afwisselend gebied met

moerasachtige gedeelten waar het
recreatieschap een experiment doet
met spontane bosontwikkeling. Met het
begrazen door koeien wordt verruiging
van het gebied tegengegaan.

Meer informatie

Cultuur

Musea

Het unieke veenweidegebied zorgt voor
fraaie flora en fauna. Maar de Krimpenerwaard biedt nog veel meer. Bijvoorbeeld
de kleinschalige boerencultuur. Of het
Streekmuseum voor de Krimpenerwaard
(Krimpen aan den IJssel). Hier leert u meer
over het leven in de Krimpenerwaard in
afgelopen eeuwen. U kunt een bezoekje
brengen aan een melkgeiten-boerderij of
een echte ambachtelijke klompenmaker.
Wat komt er allemaal kijken bij een
gezonde balans tussen water en land in
de Krimpenerwaard? U ziet het in het
poldermuseum Gemaal de Hooge Boezem
in Haastrecht. Alles over ontginning,
bemaling en meer.

www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl
www.bisdomvanvliet.nl
www.gemaalhaastrecht.nl
www.zilvermuseum.nl

Op www.recreatiezuidholland.nl vindt u
meer informatie over de gebieden,
activiteiten en excursies. Ook handig
voor wandel-, fiets- en vaarroutes.

Ook interessant
Stichting Weidehof Krimpenerwaard:
www.weidehofkrimpenerwaard.nl
Uit in de Waard: www.uitindewaard.nl
Culturele activiteiten: www.kunstwaard.nl
Toeristische overstappunten in het Groene
Hart (TOP’s): www.topgroenehart.nl
Groene Hart: www.groenehart.nl
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Agrorecreatie en streekproducten
Boeren en bedrijven laten u graag kennismaken met hun werk en producten.
Bezoek eens een van de kaasboerderijen
met vaak ook een eigen winkel. Op afspraak kunt u bij diverse bedrijven een
rondleiding krijgen, er is zoveel te doen.
Zelf boter, kaas of karnemelk maken
(en kopen als u wilt). In een volwaardige
melkgeiten-boerderij de geiten melken!
Het boerenleven ontdekken door een
speurtocht op het erf. Een rit met de
boerenwagen maken of varen in een Oudhollandse schouw. U kunt zelfs meedoen
aan boerenslootonderzoek.
In Schoonhoven kunt u de zilversmeden in
hun werkplaats de mooiste sieraden zien
maken. Meer hiervan kunt u zien in het
Zilvermuseum.

Natuur- en recreatiegebieden in Krimpenerwaard
Berkenwoudse Driehoek: natuurlijke
mozaïek, een tuin vol dieren Veenweidegebied met bosjes, rietland, houtkade en
amfibieën poel.

Kooiker Hans Zantinge,
tel. 0180–661831 (19.00 21.00 uur).

Bilwijk: weidevogels
Een weidevogeltoplocatie. Het aangepaste
waterpeil van deze polder zorgt voor een
late groei van gras waardoor nog tot in mei
vogels met een verrekijker te zien zijn op
de graslanden.

Heemtuin Krimpen: fraaie flora
Natuurgebied aan de Heemlaan in Krimpen
aan den IJssel. Hier vindt u alle biotopen
die de Krimpenerwaard rijk is: hakhout,
elzenbroekbos, rietlandje, dijk met
dijkflora, droge- en natte weides, blauwgraslanden, heide, poelen en zeldzame
bloemen.

Eendenkooi Bakkerswaal:
natuurexcursie
Uniek natuurgebied, exclusieve excursies
op afspraak. Info en aanmelden:
Eendenkooi Bakkerswaal,
Schuwacht 232, 2941 EK Lekkerkerk.

Kadijk: vogelrijk
Gebied omrand door een brede plasdrasberm met ideale voedingsbodem voor
afschermende moerasplanten waar
weidevogels zich thuis voelen. Vanaf de
Kadijk West kunt u de vogels goed spotten.

Krimpenerhout: ontspanning in, aan
en op het water
De centrale recreatieplas, met ligweide en
zandstrandje trekt veel bezoekers.
Het is hier dan ook heerlijk zonnen, zwemmen en surfen.
Het waterrijke gebied van Het Krimpenerhout en het aangrenzende Loetbos vormen
samen een fraaie visstek.
Het Loetbos: routerijk polderbos
Dit polderbos dankt zijn naam aan het
authentieke veenweideriviertje.
Inmiddels is het bijna weer zoals het vroeger was met de veelzijdige flora en fauna
van toen. Ontdek het met de fiets, de kano
of lopend. De routes zijn mooi en laten
enkele delen van Het Loetbos met rust.

Polder Middelblok:
voor de natuurliefhebber
Smalle weidekavels met vogelplas langs
de rand van de polder. Deze vormt de aantrekkelijke voedingsbodem voor planten
en dieren.
Stolwijkse Boezem:
kleurrijke boezem/kleurrijke natuur
Overtollig polderwater werd in het verleden
eerst door molens en later gemalen vanuit
de Stolwijkse uitwateringsboezem op
de Hollandsche IJssel geloosd. Daarna
verloor de boezem die waterhuishoudingfunctie en verlanding trad op. Nu bestaat
het uit gebied uit eilandenreeksen, water,
moerasbos en nat schraalgrasland met
prachtige voorjaarsplanten.

Stormpoldervloedbos:
het voorjaar is geel
Eb en vloed drukken hun stempel
op dit voormalige griend. Hierdoor
komen er specifieke getijdenplanten
in het vloedbos voor. In het vroege
voorjaar kleurt dit gebied ten zuiden
van Krimpen aan den IJssel, langs
de Nieuwe Waterweg geel van
de spindotters.
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Legenda
(Themaroutes hebben namen
gekregen in het Krimpenerwaardse dialect.
Tussen haakjes de verklaring.)

ALL ITEMS OF ARTWORK TO BLEED SHOULD DO SO BY 3MM
IE. TO THE EDGE OF THE PINK BORDER.
ALL ITEMS THAT ARE NOT TO BLEED SHOULD
BE KEPT 3MM FROM THE EDGE
IE. WITHIN THE WHITE AREA.

Vragen of reageren?
Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
p/a G.Z-H
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Telefoon: 010 - 298 10 10
www.gzh.nl/reactieformulier
www.recreatiegebied-krimpenerwaard.nl of
www.russst.nl
www.recreatiezuidholland.nl
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Colofon
Deze folder is een uitgave van het Natuuren Recreatieschap Krimpenerwaard.

www.waterbus.nl

(Themaroutes hebben namen gekregen in
het Krimpenerwaardse dialect. Tussen haakjes de verklaring.)

productiebegeleiding en eindredactie: G.Z-H
vormgeving: Raakvlak, www.raakvlak.com
cartografie: Buijten & Schipperheijn
fotografie: Natuur- en Recreatieschap
Krimpenerwaard, Rick Keus en
Vincent van den Hoven
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd zonder
voorafgaande, schriftelijke toestemming
van G.Z-H.
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G.Z-H beheert en onderhoudt de gebieden
van het Natuur- en Recreatieschap
Krimpenerwaard en houdt toezicht op een
goed en veilig gebruik van de openbare
voorzieningen.

