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Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: puur Hollands landschap

Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Aan de zuidrand van het Groene Hart liggen de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, omarmd 
door de rivieren Lek, Noord, Merwede en Linge. Net buiten de drukke Randstad vind je hier 
een puur Hollands landschap met groene weiden met zwart bont vee, knotwilgen en molens, 
typische dijkdorpen, historische boerderijen en hoogstamfruitboomgaarden. 

Het veenweidegebied, een oud cultuurlandschap met grote natuur- en landschapswaarden, heeft zijn vorm gekregen sinds 
de vroege middeleeuwen. Boeren hebben in dit proces een grote rol gespeeld, maar ook de wind en het water lieten zich 
gelden. Je ziet niet alleen rechtlijnige sloten, maar ook kronkelende veenriviertjes, zoals de Giessen en de Alblas. 
Weidse vergezichten en landschapselementen als met bomen begroeide kaden en geriefbosjes vormen een afwisselend 
geheel. Opvallend op de weilanden zijn de vele weidevogels en bloemrijke slootranden. Grienden en rietlanden begrenzen de 
brede rivieren aan de noord- en zuidkant, langs het lieflijke riviertje De Linge liggen vooral fruitboomgaarden.

Foto: Molens aan de Nederwaard - Kinderdijk
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Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: puur Hollands landschap

Maak kennis met een aantal hoogtepunten in dit oer Hollandse landschap.

Werelderfgoed Kinderdijk
Aan molens geen gebrek in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. De bekendste staan in Kinderdijk, langs de boezems  
van de Overwaard en Nederwaard. Negentien stoere windmolens hebben er hun stempel gedrukt op het landschap en  
trekken bezoekers van over de hele wereld. Wandel, fiets of vaar langs de fotogenieke molens, bezichtig de bezoekmolens, 
het Wisboomgemaal en hulpgemaal De Fabriek. Meer informatie www.kinderdijk.nl 

Vestingstad Nieuwpoort
Kuierend over de wallen van Nederlands kleinste vestingstad Nieuwpoort lijkt het kanongebulder uit het verleden wel heel ver 
weg.  In de 17e eeuw kreeg Nieuwpoort op voorstel van prins Willem van Oranje wallen en grachten in een vesting met zes  
bastions. Het stadhuis op de Dam is een prima startpunt om Vestingstad Nieuwpoort te ontdekken. Na een rondwandeling over 
de wallen door het stadje is het goed toeven op een terrasje of een bankje aan de Lek. Meer informatie: www.nieuwpoort.nu

Museum De Koperen Knop
Een prachtig historisch museum in een rijksmonument in Hardinxveld-Giessendam. In het voorhuis is een authentieke deftige 
boerenwoning ingericht en in de vroegere stal een moderne expositieruimte. In de museumtuin kan bij goed weer gezellig 
wat gedronken worden en ook voor de kids is er altijd wat te doen. Meer informatie www.koperenknop.nl

Avonturenboerderij Molenwaard
Ontdek met de hele familie van alles over de boerderij, natuur, tuin én dieren bij het nieuwe themapark in Groot-Ammers.  
Met een divers aanbod aan buitenactiviteiten prikkelt Avonturenboerderij Molenwaard de natuurlijke nieuwsgierigheid van alle 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Meer informatie www.avonturenboerderij.nl

Plattelandstoerisme
Bij veel agrarische bedrijven ben je welkom voor een bedrijfsbezoek, een boerenijsje op het terras, een overnachting in een 
boerderijkamer of op een kleinschalige camping, een rustpauze in een theetuin of om zelfgemaakte producten te kopen. 
Meer informatie www.denhaneker.nl

Actief op pad
Het wandelroutenetwerk in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden bestaat uit ruim 570 kilometer wandelroutes, 400 route-
palen en ruim 60 informatiepanelen. Routepalen en informatiepanelen wijzen de wandelaar de weg langs de mooiste plekjes 
in de regio. Meer informatie www.wandelenindepolder.nl
Vanaf het water is alles anders en geniet je ten volle van het landschap. Om het varen in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden  
aantrekkelijk te maken zijn er speciale voorzieningen aangebracht. Zoals specifieke kanosteigers, uitstappalen en informatie-
panelen. De startplaatsen zijn centraal gelegen met in de directe nabijheid voldoende parkeergelegenheid.  
Meer informatie www.varenindepolder.nl

Actuele informatie  
www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl en 
www.denhaneker.nl

Foto's: Theetuin HannesHeerlijkheid - Giessenburg / Stadhuis - Nieuwpoort / Botersloot - Noordeloos
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Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: puur Hollands landschapVVV Informatie

Als je iets wil weten over een leuk uitstapje in eigen 
land ga je natuurlijk naar de VVV. Hier kun 
je terecht voor gidsen, (water)kaarten en platte- 
gronden die je informeren over de verschillende fiets-, 
wandel- en kanomogelijkheden. Ook zijn er diverse 
cadeaukaarten en souvenirs verkrijgbaar en je kunt 
een overnachting in een hotel of B&B reserveren. 
Kijk op www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl 
voor meer informatie

VVV Dordrecht
Spuiboulevard 99, 3311 GN Dordrecht, 
(0900)-4636 888, info@vvvzhz.nl
www.vvvzhz.nl 

www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl 
Open: ma 12.00-18.00, di-vr 9.00-18.00, 
za 10.00-17.00, eerste en laatste zo vd mnd 12.00-17.00.

VVV Gorinchem
Groenmarkt 8, 4201 EE Gorinchem, 
0183-631 525, vvv@mooigorinchem.nl, 
www.mooigorinchem.nl .

Open: ma 12.00-17.00, di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00.
 

VVV Agentschap Vianen
Hier kun je terecht voor brochures, routes en platte-
gronden uitsluitend van de regio en cadeaubonnen.

Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97, 4132 AP Vianen, 
(0347)-355 510, info@vvv-vianen.nl 
www.vrijstadvianen.nl/plan-je-bezoek/vvv
Open: di-za 10.00-16.30, zo 12.00-16.00.

VVV-i punt Giessenburg
HannesHeerlijkHeid, Slingelandseweg 17D, 3381 KZ Giessenburg, 
(0184)-659 011, (06)-48939427, info@hannesheerlijkheid.nl,
www.hannesheerlijkheid.nl
Open: apr-sep: za-zo 12.00-17.00

VVV-i punt Kinderdijk
Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk, Nederwaard 1,  
2961 AS Kinderdijk, 078-691 2830, info@kinderdijk,  
www.kinderdijk.nl
Open: zie website.

VVV Zuid-Holland Zuid

Foto: Dordrecht

Foto: VVV Dordrecht
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Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: puur Hollands landschap

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

VVV Informatie

Een verrassend dagje uit in de regio?

Een dagje uit met de zaak, met uw vereniging, of zomaar 
met familie of vrienden? Leuk, zult u denken, maar hoe or-
ganiseren we dit? Voor u misschien een hele klus, maar de 
afdeling groepsreserveringen van de VVV helpt u graag. 

Wij bieden veel mogelijkheden in de gehele regio. In Dordrecht,  
Gorinchem en De Hoeksche Waard. Sportieve activiteiten, 
een combinatie van cultuur en culinair of genieten van 
schitterende natuurgebieden. Genoeg te doen!

Verrassende wandelingen 
Stadswandelingen hebben over het algemeen de indruk 
saai en stoffig te zijn. Boekt u dan eens zo’n stadswande-
ling in onze regio en de stadsgidsen bewijzen u het tegen-
deel. U kunt verschillende stadswandelingen reserveren 
welke worden begeleid door deskundige VVV-gidsen.

Rondvaarten over de Giessen
In de Alblasserwaard bieden we een rondvaart aan op de 
elektrische salonboot de “Samenwerking”. De boottocht 
duurt 2 uur en u zult ervaren dat de tijd vliegt maar toch ook 
weer stil staat aan boord van deze salonboot, een replica uit 
de jaren 20. 

Gorinchem
Een wandeling door Gorinchem is een promenade door 
de historie. Van prachtige renaissancegevels tot robuuste 
vestingmuren, van de Martelaren van Gorcum tot Napoleon 
en de strijd tegen het water. En dat alles met schitterende 
uitzichten over de rivier.
We bieden hier ook complete dagtochten aan, combineer 
een dagje cultuur met culinair of een stadswandeling met 
een bezoek aan Slot Loevestein.

Inlichtingen & reserveringen
VVV Dordrecht 
Afdeling Groepsreserveringen
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
Tel: 078-632 24 22 
Email: res@vvvzhz.nl

Internet: www.opstapinzuid-holland.nl

Foto: Rondvaart over de Giessen

Foto: Slot Loevestein Foto: Gorinchem
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Bezoekerscentra/Natuur/Dagrecreatie

Een perfecte kennismaking met de streek Alblasserwaard en Vijfheerenlanden begint bij één van de bezoekerscentra. Gast-
heren en gastvrouwen van de streek staan hier voor u klaar om op al uw vragen een antwoord te vinden. Naast informatie 
over natuur, cultuur en historie kunt u bij de centra ook informatie krijgen over verschillende wandel- en fietsroutes.

Streeknatuurcentrum Alblasserwaard
Het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard geeft voorlichting en 
educatie over het landschap, milieu en natuur in de Alblasser-
waard, middels excursies, dialezingen en tentoonstellingen. 
In de aangrenzende educatieve tuin zijn kleine leefgemeenschap-
pen nagebouwd en wordt uitgelegd hoe op kleine schaal natuur 
kan worden gemaakt in de eigen woonomgeving.

Bezoekadres: Matenaweg 1, 3356 LS  Papendrecht, de Matenaweg  ligt aan
de westzijde van het dorp Wijngaarden, (0184) 412 618, 
Secretariaat: Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard”, Postbus 171, 
3350 AD  Papendrecht, www.nvwa.eu, 
Open: apr t/m sep,  di t/m za 10.00-17.00 uur, okt t/m mrt,  
za 10.00-17.00 uur en wo 12.00-16.00 uur. Entree: gratis. 
Excursies: op afspraak. 

Natuurcentrum De Schaapskooi
Bezoekerscentrum van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden. 
Geniet van onze koffie, hoogstamsappen, vogelcollectie, exposities 
over de natuur of een lezing. Verkoop van natuurboeken, nestkasten,  
streekproducten en onbespoten fruit. Vrij wandelen in het natuur- 
reservaat achter het bezoekerscentrum in het plukseizoen.  
Veel leuke activiteiten voor de jeugd.

•   mooi startpunt voor wandelingen en fietstochten (routes verkrijgbaar)
•   regelmatig excursies en cursussen
•    permanente tentoonstelling griendcultuur; er is een bibliotheek en 3D-kasten

Overboeicop 15, 4145 NN Schoonrewoerd, (0345) 641 201, 
info@natuurcentrum.nl, www.natuurcentrum.nl. 
Open in de schoolvakanties: do 19-23, za 10-16, zo 13-16 uur. Entree gratis. 

Dagrecreatie Lammetjeswiel 
Cortgene 2, 2951 ED Alblasserdam, 
www.stichtinglammetjeswiel.nl

Tourist Info Alblasserdam
Zuiderstek 22, 2952 AZ Alblasserdam, (078) 693 2114,  
(06) 2459 5993, www.touristinfo-alblasserdam.nl

Dagrecreatie Camping Everstein
Lekdijk 34, 4124 KC Hagestein, www.campingeverstein.nl

Natuurgebied Zouweboezem en Polder Achthoven 
Driemolensweg, 4128 LS Lexmond, 
www.zuidhollandslandschap.nl

Natuurgebied De Kooi
Beneden Tiendweg, 2959 BA Streefkerk, (06) 4114 5640, 
www.natuurgebieddekooi.blogspot.nl

Viaanse Bos
Vianen, www.utrechtslandschap.nl

Bezoekerscentra/Natuur/Dagrecreatie

Foto: Alblasserbos - Papendrecht



Gezellige camping met 25 ruime plaatsen, centraal 
gelegen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. 
Schoon en verwarmd sanitair. Voor de kinderen 

genoeg te beleven met skelters, pony en speeltuintje.

Teus en Marijke Dijksman
Slingelandseweg 19

3381 KZ Giessenburg
0184-651624/06-29370153
info@campingslingeland.nl

Kweetal Schelluinen    
www.kweetal.com   

0653275873  

De familie Blokhuis heet u welkom op het Kweetal erf!   

Wilt u landelijk recreëren en toch genieten van veel faciliteiten? 
Onze mini-camping en campererf zijn gelegen in het buitenge-
bied van Schelluinen en toch op korte afstand van het oude 
stadscentrum van Gorinchem. U staat midden in de polder en 
hebt de faciliteiten van een stad op fietsafstand.  Camping 
Kweetal is de ideale uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten 
door de schi�erende Alblasserwaard en omgeving. U staat mid-
den in een beeld van een eeuwenoud landschap. In de opzet van 
Kweetal hebben we dit beeld willen vasthouden. Een erf naar 
idee van een oud Hollands boerenerf, maar met de faciliteiten 
van nu.    

·Ruime standplaatsen · elektra uit zonnepanelen · water · ruime sani-
taire voorzieningen · free WiFi · wasmachine en droger · inname wa-

Wilt u landelijk recreëren en toch genieten van veel faciliteiten?  
Onze mini-camping en campererf zijn gelegen in het buiten-
gebied van Schelluinen en toch op korte afstand van het oude 
stadscentrum van Gorinchem. U staat midden in de polder en  
hebt de faciliteiten van een stad op fietsafstand. Camping Kweetal  
is de ideale uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten door de 
schitterende Alblasserwaard en omgeving. U staat midden in 
een beeld van een eeuwenoud landschap. In de opzet van 
Kweetal hebben we dit beeld willen vasthouden. Een erf naar idee  
van een oud Hollands boerenerf, maar met de faciliteiten van nu.   
 
·   Ruime standplaatsen · elektra uit zonnepanelen · water · ruime sanitaire  

voorzieningen · free WiFi · wasmachine en droger · inname water
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(Mini)camping

SVR-camping De Victorie
De vertrouwde SVR-camping in de Alblasserwaard en Vijfheeren-
landen. Een unieke camping om eens lekker tot rust te komen, 
met het goede gastheerschap hoog in het vaandel. Voor rust, 
ruimte en betaalbaarheid. Volledig ingerichte sta- en tourcaravans 
en voorhuis van boerderij te huur.

Fam. van den Berg, Broekseweg 75-77, 4231 VD Meerkerk, 
(0183) 352741, (06) 27442020, info@campingdevictorie.nl, 
www.campingdevictorie.nl,   Open: 15/3 t/m 31/10.

De Groene Geer
Bij biologische boerderij De Groene Geer kunt u kleinschalig kam-
peren. Achter de stal is een veldje met 5 plaatsen waar u de rust 
van de polder kunt ervaren. Wie wil kan mee de koeien ophalen uit 
het land, kijken bij het melken of helpen bij het voeren.

Boerderij De Groene Geer, Geer 30, 4243 JS Nieuwland, 
(0183) 353276, (06 ) 41440572, www.degroenegeer.nl. 
Kampeertarieven: tent € 3,- €4,50. Camper/caravan € 5,75, volw. € 2,75,
kind €1,50, auto € 1,-,  elektr. € 1,50.

Camping De Grienduil
Camping de Grienduil bestaat uit een camping met 22 ruime 
plaatsen, camperplaatsen, vakantiewoningen, B&B, een Ameri-
kaanse camper en een pipowagen. De diverse verblijfsmogelijk-
heden liggen prachtig tussen het parkachtige groen, vaak met vrij 
uitzicht over de weilanden.

Fam. Van Stuijvenberg, Geer 25, 4243 JS Nieuwland, (0183) 351512, 
hele jaar geopend, receptie@degrienduil.nl, www.degrienduil.nl,  

De Landhoeve 
Heeft u iets te vieren? Of zoekt u juist de rust? Dan bent u bij de 
Landhoeve aan het goede adres. Camping en feestzaal De Land-
hoeve biedt al enkele jaren met plezier plaats aan kampeerders en 
feestgasten.

Camping De Landhoeve, Lekdijk 15, 2957 CA Nieuw-Lekkerland,
(0184) 684137, (06) 40487201, info@landhoeve.info, 

Er is zoveel te beleven in de Alblasserwaard & Vijf-
heerenlanden dat één dag nooit genoeg is om alles te 
kunnen zien. En wat is er lekkerder dan na een actief of 
(ont)spannend dagje in de streek heerlijk onder de wol 
te kunnen kruipen om de volgende dag uitgerust uit de 
veren te kunnen? In de Alblasserwaard en de Vijfhee-
renlanden vindt u diverse overnachtingsmogelijkheden. 
Zo kunt u overnachten bij verschillende hotels, vakantie-
woningen, campererven en (mini)campings in de streek. 
Maar u kunt ook bij één van de plattelandbewoners 
thuis genieten van Bed & Breakfast. En wat dacht u van 
een nachtje onder één dak met de boer en boerin?

Camping Slingeland in Giessenburg
Prachtig gelegen, rustige camping met 25 ruime plaatsen met uit-
zicht over de weilanden en de ondergaande zon. Fietstochtjes naar 
o.a. Kinderdijk, De Biesbosch en leuke stadjes. Voor kinderen is er 
op de camping van alles te beleven: pony rijden, trampoline, skel-
ters, hut bouwen in het stro en visjes vangen. Kano-/bootverhuur 
en zwemgelegenheid vlakbij. Wasmachine aanwezig. 
Ingerichte De Waard-tenten te huur. 

Teus en Marijke Dijksman, Slingelandseweg 19, 3381 KZ Giessenburg, 
(0184) 651624 / (06) 29370153, info@campingslingeland.nl, 
www.campingslingeland.nl, 

Camping ter Leede 
Camping ter Leede ligt in de Vijfheerenlanden, grenzend aan de 
Betuwe, tussen de rivieren de Lek, de Merwede en de Linge.   
Een prachtig gebied om te fietsen en te wandelen. De camping 
heeft rustige, ruime en betegelde plaatsen en heeft een modern 
verwarmd sanitair gebouw. Over het gehele terrein zeer goede 
dekking wifi. Kijk voor meer informatie op onze website. 

Camping ter Leede, Recht van ter Leede 28a, 4143 LP Leerdam,
(0345) 599232, info@campingterleede.nl,www.campingterleede.nl, , 
Open: april t/m september

SVR-camping Boogert 
Boerderij met koeien en paarden gelegen in de Alblasserwaard. 
Dichtbij viswater. Zicht op weilanden. Mooie fiets- en wandelroutes 
en gelegen aan Lek en Lingeroute. Centraal gelegen voor uitstapjes  
o.a. Gorinchem, Leerdam en Schoonhoven. Wifi aanwezig.

Jas en Nel Boogert-Vink, Broekseweg 61, 4231 VD Meerkerk, 
(0183) 352270, (06) 12488950, info@campingboogert.nl, 
www.campingboogert.nl, , 15 staanplaatsen.

(Mini)camping

Foto: Alblasserbos - Papendrecht



Bezoek Gorinchem, 
download de app

mooigorinchem.nl

Het kan allemaal in Gorinchem! Met zijn historische monumenten, musea, gezellige 

horeca en winkelstraatjes heeft de grootste authentieke vesting van Nederland alles 

voor een verrassend uitje. Ontdek de Gorcumse geheimen met een gids, ga zelf op pad 

met de vesting- of stadswandeling of kom naar één van de vele evenementen. Stap 

op de fiets- en voetveren naar Woudrichem en Loevestein en maak je bezoek aan de 

Vestingdriehoek compleet. Meer ideeën opdoen? Kijk op mooigorinchem.nl; zo weet 

je altijd wat er te doen is!

Funshoppen, cultuur snuiven
of een avondje uit?

Beleef de vesting
Ontdek de geheimen

Ad Mooi Gorinchem VVV gids 185x272.indd   1 03-12-2019   11:54
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Camperpark Kinderdijk 
Marineweg 3a, 2952 BX Alblasserdam, (06) 5321 9901, 
www.camperpark-kinderdijk.com

Fort Everdingen 
Noodweg 2, 4121 KK Everdingen, (0347) 769005,
www.forteverdingen.com

Everstein 
Lekdijk 34, 4124 KC Hagestein, (0347) 351 785, 
www.campingeverstein.nl

Bij Nader Inzien 
Heicopperweg 44, 4128 LP Lexmond, (06) 4974 0571, 
www.campingbijnaderinzien.nl 

Lexmond  
Kom Lekdijk 1, 4128 BT Lexmond, (06) 2973 8713, 
www.campinglexmond.nl 

De Uiterwaard
Kom Lekdijk 1a, 4128 BT Lexmond, 
(06) 1468 2489, www.campingdeuiterwaard.nl

Camping IJsclub Oud-Alblas
Noordzijde 31a, 2969 AR Oud-Alblas, 06-1539 0447,  
www.ijscluboudalblas.nl

Camperplaatsen Vianen
Diverse locaties, zie www.vrijstadvianen.nl

Mini-camping Giessenwaard
Mini-camping Giessenwaard is zeer landelijk gelegen en alle 10 
plekken hebben vrij uitzicht op de weilanden met schapen, koeien 
en/of paarden. De camping heeft een sanitair gebouw met gratis 
warm water. Alle plekken hebben een aansluiting voor elektriciteit 
en gratis wifi. Het terrein is omzoomd door water en knotwilgen. 

Grotewaard 16, 4225 PB Noordeloos, (06) 12321545, info@giessenwaard.nl,
www.giessenwaard.nl , open: april tot begin oktober,  10 staanplaatsen.

Vekabo-camping De Groene Waard 
Gelegen in het Hart van Nederland, de groene Alblasserwaard, 
aan een rustig landweggetje met honderden knotwilgen. Prachtig 
uitgangspunt voor vele ontdekkingstochten per fiets, kano of te 
voet. Veel streekinformatie beschikbaar. Luxe verwarmde sanitaire 
ruimte. Liever niet afspreken op zondag. Wifi aanwezig.

Bas en Mattie Verspuij, Minkeloos 28, 4225 SP Noordeloos,
(0183) 581286 of (06) 51079464, camping@groenewaard.nl,  
www.groenewaard.nl, 20 staanplaatsen naar eigen keuze.

SVR-camping Het Salamandertje
Midden in de Albasserwaard gelegen minicamping bij voormalige 
boerderij. In de boomgaard omringd met wilgen. In nabijheid van 
wandelroutes en kanomogelijkheden. Ook vissers en fietsers kun-
nen hier hun hart ophalen. Eventueel ook een vakantiewoning te 
huur. In de naast de boerderij gelegen Gasterij de zwarte schuur  
is er de mogelijkheid om te overnachten (25 pers.). Hierbij heeft u 
de beschikking over een dubbele keuken, douches, zit en eethoek 
etc.  

Familie Hijmering, A93, 2975 BD Ottoland, (0184) 641552 / 642948,
fam.hijmering@kpnmail.nl, www.campinghetsalamandertje.nl,  
15 staanplaatsen.

CamperErf en Mini-camping Kweetal
Op ons ‘Kweetal’ erf kunt u in landelijke sfeer overnachten en 
gebruik maken van de faciliteiten van de SVR mini-camping, die is 
voorzien van alle basisgemakken. Dit alles is gelegen in het buiten-
gebied van Schelluinen. U staat midden in de polder en hebt de 
faciliteiten van de stad Gorinchem op fietsafstand. Kortom de ide-
ale uitvalbasis voor fiets -en wandeltochten door de schitterende 
Alblasserwaard.

Familie Blokhuis, Landscheiding 4, 4209 DH Schelluinen, (06) 53275873 -
(06) 50563272, info@kweetal.com, www.kweetal.com. 

De Koekoek
Ruime, rustige camping, gelegen aan de rivier de Lek. In deze om-
geving liggen prachtige fietsroutes. Ook voor kinderen een ideale 
camping.

De Koekoek, Lekdijk 47, 4235 VM Tienhoven,
(0183) 601491, info@camping-dekoekoek.nl, 
www.camping-dekoekoek.nl,    300 staanplaatsen.

(Mini)camping
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De Fruithof
Achthoven 39, 4128 LW Lexmond, (06) 2017 9483, 
www.bb-de-fruithof.nl. Open: 1/1/-31/12, 2 plaatsen.

Camping Boogert
Broekseweg 61, 4231 VD Meerkerk, 
(0183) 352 270, www.campingboogert.nl.
Open: 15/3-1/11, 5 plaatsen.

Camping De Grienduil
Geer 25, 4243 JS Nieuwland, 
(0183) 351 512, www.degrienduil.nl. 
Open: 1/1-31/12, 15 plaatsen.

De Groene Waard
Minkeloos 28, 4225 SP Noordeloos, 
(0183) 581 286, www.groenewaard.nl. 
Open: 1/4-30/9, 6 plaatsen.

Huis Den Dool
Botersloot 67, 4225 PS Noordeloos, (0183) 582 846,
www.hethuisdendool.nl, 3 plaatsen.

Het Salamandertje
A 93, 2975 BD Ottoland, 
(0184) 641 552, www.campinghetsalamandertje.nl.
Open: 1/4-31/10, 3 plaatsen.

Campererf Kweetal
Landscheiding 4, 4209 DH Schelluinen, (06) 5327 5873,
www.kweetal.com, 15 plaatsen.

Camperplaats Streefkerk
Middenpolderweg 2a, 2959 LB Streefkerk, (0184) 661 600. 
Open: 1/1-31/12, 3 plaatsen.

IJsboerderij van Krimpen
Westeinde 26, 3366 BM Wijngaarden, 
(0184) 413 358. Open: 1/1-31/12, 5 plaatsen.

Campererf

Verspreid in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 
zijn bijzondere locaties te vinden waar camperrijders 
welkom zijn, de zogeheten campererven. Hier ben 
je te gast bij de bewoners van de streek. Ook zijn 
er enkele kleinschalige campings bij Campererf 
aangesloten. Kijk op www.campererf.nl voor  
meer informatie.

Boeren Buiten Terras
A.M.A. van Langeraadweg 9, Giessenburg, 
(0184) 651 391, www.boerenbuitenterras.nl, 5 plaatsen.
Open: 1/1-31/12.

Halfomhoeve
Bovenkerkseweg 78, Giessenburg, (0184) 652 450. 
Open: 1/1-31/10, 3 plaatsen.

Stal Vonk
Binnendamseweg 18, 3381 GC Giessenburg, 
(0184) 614169, (06) 2531 7601, www.stal-vonk.giessenburg.nl.  
Open: 1/1-31/12, 3 plaatsen.

Bikkerhoeve
Bazeldijk 66, 4221 XZ Hoogblokland, (0183) 352 373,
bikkerhoeve@hotmail.com. 
Open: 1/4-31/10, 4 plaatsen.

Camperplaats Langerak
Melkweg 3, 2967 LA Langerak, (06) 2001 8695. 
Open: 1/1-31/12, 3 plaatsen.

Campererf

Meer informatie
www.campererf.nl

Foto: Kweetal - Schelluinen



Foto: Donkse Laagten - Brandwijk
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’t Hoge Huis   
Van harte welkom op onze monumentale boerderij met waterzol-
der, van rond 1600. Wij bieden u een ruime 2x2 pers zit/slaapka-
mer met eigen douche en toilet. Op de overloop een steigerhouten 
hoekje voor kinderen. De kamers zijn voorzien van TV, draadloos 
internet,koffie/thee faciliteiten, magnetron en koelkast. Op de be-
gane grond is een aangepaste 1 pers kamer voor mensen met een 
beperking. Verder kunt u gebruik maken van ons tuinhuis ‘Forus 
Domus’

Kees en Jopy Baan, Brandwijksedijk 48, 2974 LD Brandwijk, (0184) 641216, 
(06) 30298152, baanch@solcon.nl, www.thogehuis.nl,   
Prijs: 2x2 pers. kamer € 65,-,1 pers. € 50,- (inclusief ontbijt en toeristenbel.)
Bij 3 nachten of meer korting van € 5,- per nacht. Zondag zijn wij gesloten.

a Specialcase/Bed en Ontbaait
Prachtig, gezellig en gastvrij. Iedereen zou moeten kennismaken 
met de schitterende omgeving en met het interieur van onze woon-
boerderij. In de slaap-zitkamer vormen twee antieke bedden met 
unieke ‘binnenluiken’ een mooi geheel. Wij verzorgen, indien ge-
wenst, een heerlijk gezond en gevarieerd ontbijt.

Maartje Blokland, Binnendamseweg 64, 3381 GD Giessenburg, 
(06) 55574007, info@bedenontbaait.nl, www.bedenontbaait.nl,  Prijs incl.
ontbijt, koffie en thee € 45,- p.p.p.n bij 2 pk € 47,50,- p.n bij 1-persoon. 

Bed & Breakfast Gebakken Liefde
Landelijk gelegen, aan de rand van Giessenburg vindt u B&B 
Gebakken Liefde. Gastvrouw Esther heet u van harte welkom in 
deze rustig gelegen, vrijstaande B&B. U beschikt hier over een 
compleet ingerichte keuken, een douche/ toilet, en een com-
fortabele tweepersoons zit-slaapkamer en ook over een aparte 
tweepersoons slaapkamer. Wij verzorgen een heerlijk gezond en 
gevarieerd ontbijt (1 km vanaf Pelgrimspad en 1 km vanaf station 
Boven- Hardinxveld).

Esther Beuzekom, Neerpolderseweg 77, 3381 JR Giessenburg, 
(0184) 616639 / (06) 33673899, re.beuzekom@gmail.com,
www.b&bgebakkenliefde.nl,   Prijs incl. ontbijt/koffie/thee € 37,50-
p.p.p.n., bij 2 pers.kamer, € 50,- p.n., bij 1 persoonsgebruik.

De Noord   
Tegen woonhuis aangebouwd appartement met eigen entree, zit/
slaapkamer met badkamer en toilet. De kamer is voorzien van 
televisie, internetaansluiting, en wifi. Badjassen, servies en hand-
doeken aanwezig.

Oost Kinderdijk 219, 2953 CL Alblasserdam, (078) 645 0939, (06) 44621113,
c.van.delft6@kpnplanet.nl, www.benbdenoord.nl,  1 x 2 pk € 60,-, 
1 pk € 45,-.

De Twee Linden 
Met de bekende molens van Kinderdijk op 500 meter afstand is 
het heerlijk verblijven met genoeg mogelijkheden voor een uit-
stapje. In een romantische en warme 2-persoonskamer bent u van 
alle gemakken voorzien en heeft u alle ruimte om volledig tot rust 
te komen. 

Mevr. van der Rhee, Oost Kinderdijk 363, 2953 CN Alblasserdam, 
(078) 691 7435, (06) 83619629, info@tweelindenbenb.nl, 
www.tweelindenbenb.nl,

Heerlyckheid Hofwegen 
Onze bed & breakfast is een landelijk gelegen accommodatie in de 
Alblasserwaard. De Heerlyckheid Hofwegen ligt in Bleskensgraaf 
wat meer in het dorp, met een prachtig uitzicht op de Graafstroom. 

Fam. Bakker, Hofwegen 43, 2971 XB Bleskensgraaf, (0184) 641481,
(06) 20046377, 3x2 pers. kamer, 1x4 pers, v.a. € 32,50 p.p.p.n. (incl. ontbijt
en lunchpakket), gijbelandje@gmail.com, 

Gasterij De Donk 
B&B De Donk is geopend in maart/april 2019 op "het mooiste stukje 
Nederland". De 3 heerlijke, nieuwe tuinkamers met eigen badkamer 
en terras bieden u alles voor een heerlijk ontspannen verblijf. Een kano 
of fiets staan tot uw beschikking voor het geval u erop uit wilt trekken. 
De molens van Kinderdijk staan op een steenworp afstand.  
Een gezond, lekker ontbijt gebruikt u in onze gezellige Gasterij.

Rob van der Feijst en Suzan van Pelt, Gasterij de Donk, Donkseweg 6, 
2974 LG Brandwijk, (06)-18348722, 
suzan@donkseweg.nl, www.benbdedonk.nl.  

Bed & Breakfast

Bed & Breakfast Foto: Peursumseweg - Giessenburg



Vergelijk géén appels 
met peren als het om 
uw toekomst gaat!

Duidelijke taal, heldere cijfers 
en een goed advies ...

• Financiële administratie
• Bedrijfskundig advies
• Financiering
• Bedrijfsvorm

• Seizoensarbeid
• Subsidies
• Belastingadvies
• Estate planning 

De ene accountant is de andere niet. 
De medewerkers van WEA Deltaland zijn 
uniek in hun werk en specialisaties. 

Hierbij draait alles om het hoogst haalbare 
rendement uit uw activiteiten en kapitaal. 
En dat is wat u nodig heeft voor een 
gezonde bedrijfsvoering.

T 088 133 73 00www.weadeltaland.nl

www.hethuisdendool.nl

Bed & Breakfast Het huis Den Dool
Botersloot 67
4225 PS Noordeloos
0183-582846/06-12358642
fam.j.macdaniel@gmail.com

Info Cobie Macdaniel 0183-582846/06-54976686
of kijk op www.camperverhuurnoordeloos.nl

 
B&B, 
groepsaccommodatie,  
campererf 

       
 
Boerderij “De Verwondering” 
De Hoogt 14, Goudriaan (ZH) 
0183‐588088  
www.boerenbedenbrood.nl  
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BoerenBed & Brood De Verwondering 
Boerderij De Verwondering kenmerkt zich door ruimte, rust en 
natuur. Genietend op uw eigen terras heeft u uitzicht over de gra-
zende koeien en de kwetterende eenden. Maar ook uw kamer is 
ruim en heeft een eigen badkamer. De keuken is geheel voor de 
gasten. Een verblijf is uiteraard inclusief uitgebreid ontbijt, met zelf-
gemaakte yoghurt en verse eitjes. In totaal: 5 kamers/ 15 bedden. 
Gratis wifi.

Jan en Hermineke Vonk, De Hoogt 14, 2977 LA Goudriaan, 
(0183) 588088, jan@boerenbedenbrood.nl, www.boerenbedenbrood.nl,  
Prijs: € 21,- / € 41,- p.p.p.n. (excl toeristenbelasting).

Bed & Breakfast Het Groene Wout 
Graag heten wij u welkom in onze B&B gelegen in het plaatsje 
Goudriaan. Wij bieden u de mogelijkheid te recreëren in een prach-
tige omgeving waar het  prettig fietsen en wandelen is. De B&B is 
toegankelijk via een eigen ingang, In de voormalige boerderij hebben 
we de beschikking over vier slaapkamers met eigen badkamer.  
Deze zijn gecombineerd met een gezamenlijke ontbijtruimte/ huis-
kamer. Daarnaast beschikken we over een mooi appartement met 
uitgebreide voorzieningen. 

Jelmer en Gerda den Hartog, B&B Het Groene Wout, Noordzijde 48a, 2977 XA 
Goudriaan, (0183) 511661, (06) 57340764, www.hetgroenewout.nl,   
Prijs: zie website.

Bed & Breakfast De Winde 
Landelijk gelegen in een typisch Hollandse polder. Twee ruime, gezel-
lige zit/slaapkamers voor 2 personen met aparte boxspringbedden. 
Beide kamers hebben een eigen douche met toilet, gratis wifi en t.v. 
Het ontbijt wordt geserveerd in een gezellige ontbijtkamer. De B&B 
is toegankelijk via een eigen ingang. Bij de entree is ook een klein 
keukentje met magnetron, koelkast en een koffiezetapparaat. In de 
bijbehorende theetuin kunt u genieten van de rust, grazende koeien, 
een mooie zonsondergang en van de rijk bloeiende tuin. Vertrekpunt 
van diverse mooi fiets- en wandelroutes.

Nel Hakkesteegt, Achterland 4, 2964 LA  Groot-Ammers, 
(0184) 661356, (06) 18565669, nelhakkesteegt@hotmail.nl, 
www.theetuindewinde.nl,   2 x 2 pers.kamer € 80,-1-pers. € 55,- p.n., 
incl. ontbijt en toeristenbelasting, facebook: theetuin/bed&breakfastdewinde.

Bed & Breakfast De Schapekop
Bed en Breakfast De Schapekop ligt op een steenworp afstand 
van het prachtige vestingstadje Nieuwpoort. De Schapekop heeft 
twee heerlijke tweepersoonskamers in een apart gastenverblijf. 
Naast Wifi beschikken beide kamers over een eigen badkamer 
en toilet. Een keuken met koelkast en magnetron staat tot uw be-
schikking. U kunt koffie en thee zetten of een drankje nemen en  
's morgens kunt u genieten van een heerlijk ontbijt. Dit alles is bij 
de prijs inbegrepen.

Ab en Carina van der Ham, Graafland 77, 2964 BK Groot-Ammers, 
(0184) 602441 (06) 82804879, info@deschapekop.nl, www.deschapekop.nl,
   Prijs p.n. 2 p. € 75,- 1 p. € 50,-, huisdieren welkom. 

Bed & Breakfast Hoornaar
Centraal tussen de steden Utrecht – Rotterdam – Breda vormt 
het ruime appartement van Bed & Breakfast Hoornaar een ideale 
uitvalbasis voor onder meer fietsers en wandelaars. De B&B is uit-
gerust met een zitkamer met slaapbank, keukenblok (incl. combi-
magnetron), privé badkamer, toilet en (fietsen)berging (fietsen 
huren is mogelijk). Aparte slaapkamer met tweepersoonsbed op 
de 2e verdieping. 

Koos & Nel de Bruijn, Dorpsweg 65a, 4223ND Hoornaar, (0183) 581 703, 
info@bbhoornaar.nl , www.bbhoornaar.nl, Facebook: BBHoornaar. 
Prijs 1 pers. € 70,- / 2 pers.  € 85,-/3 pers. € 105,-  / 
4 pers. € 125,- per nacht incl. ontbijt. 
Toeristenbelasting € 1.30 p.p.p.n is niet inbegrepen in de prijs.

De Kerkbuurt
In ons vrijstaande B&B vindt u alle comfort en privacy die nodig is 
voor een ontspannen verblijf in het groene hart van de Alblasser-
waard. Compl. keuken, douche/toilet, zit- en slaapgedeelte,  
TV/DVD, internet. Langere tijd bespreekbaar.

Mevr.  A. van Driel, Dorpsweg 125, 4223 NH Hoornaar, (0183) 581931, 
anvdriel4223@live.nl,  € 65, Prijs € 32,50 p.p.p.n. incl. ontbijt, (max. 2 pers.).

Hornedamme 
In het mooie dorpje Hoornaar wordt aangeboden een grote 
zit-slaapkamer met aparte opgang, 2 bedden, een zithoek, radio 
en tv. Deur naar tuin met zitje onder appelboom. Natuurbad 
De Donk op loopafstand. Wandel- en fietsroutes liggen gereed. 

Mevr. de Bruijn, Dorpsweg 66, 4223 ND Hoornaar, (0183) 581362 / 
(06) 83336025, s’avonds bellen, brui5587@planet.nl, www.vvvzhz.nl,   
1 x 2 pers. kamer vanaf  € 55,- incl. ontbijt. Aparte douche en toilet.

Bed & Breakfast





#SAMENSTERKVOORDESTREEK

* actie alleen geldig voor nieuwe leden in 2020
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Foto: brug over de Boezem - de Donk
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De Fruithof
Midden in de natuur tussen Lexmond en Ameide. Een vrijstaande 
woning met fruitboomgaard. Gelegen aan de rivier de Lek met 
uiterwaarden en een zwemstrandje op 200 meter. Verder zijn er 
wandel- en fietsmogelijkheden. Er is een gastenkamer voor ontbijt 
en gelegenheid om te lezen of een spelletje te doen. De kamers 
zijn voorzien van boxspringbedden en er is een gezamenlijke bad-
kamer. De gastvrouw/heer serveren u graag een heerlijk ontbijt 
met uitzicht op de fruitboomgaard en grazende schapen.  

Theo en Ria van der Ham, Achthoven 39, 4128 LW Lexmond, 
(06) 20179483, info@bb-de-fruithof.nl, www.bb-de-fruithof.nl, 
Kosten € 35,- p.p.p.n., 2 p € 65,- incl. ontbijt. Gehele jaar geopend. 

Bed & Breakfast 108
Twee 2-persoonskamers in een vrijstaand dijkhuis in Nieuw-Lekkerland  
in de groene Alblasserwaard waar u heerlijk kunt fietsen en wandelen. 
Het wereldberoemde UNESCO molengebied in Kinderdijk bevindt 
zich op korte afstand. Supermarkt en eetcafé op loopafstand.  
De kamers zijn comfortabel uitgerust met extra lange boxsprings, 
een eigen badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche. De bed 
en breakfast heeft een eigen entree die uitkomt op de gezamenlijke 
(zit-) ruimte waar op ieder moment van de dag de koffie en thee 
klaar staan. 

Lekdijk 108, 2957 CJ Nieuw-Lekkerland, 06-22721690, 
info@bedenbreakfast108.nl, www.bedenbreakfast108.nl,  
tarieven vanaf € 70,- (2 pers, incl. ontbijt), bij fietsknooppunt 4.

Op de Lekdijk
Onze woonboerderij ligt hoog op de Lekdijk. De twee ruime ka-
mers hebben comfortabele boxsprings, een eethoek en een leuk 
zitje. De kamers met eigen entree hebben een eigen badkamer. 
De Rode kamer heeft een ligbad, inloopdouche en een afzonderlijk 
toilet, de Bruine kamer een douche, wastafel en toilet. Vanuit de 
Bruine kamer hebt u een schitterend uitzicht over de Lek. U krijgt 
een heerlijk ontbijt met verse eieren van eigen kippen. We hebben 
kersen en ander fruit uit eigen boomgaard 

Lekdijk 11, 2957 CA Nieuw-Lekkerland, 0184-685 557, 06-38279454, 
opdelekdijk@kpnmail.nl, www.opdelekdijk.nl,  
2 x 2 persoonskamer € 90,- incl. ontbijt.

De Uitspanning 
Deze B&B heeft alles wat nodig is voor een geslaagde vakantie. 
In de directe omgeving: het sfeervolle centrum van vestingstadje 
Nieuwpoort met een restaurantje, terrasje, winkeltjes en een museum 
en een haventje aan de Lek . De Uitspanning is een royale accom-
modatie in een monumentaal pand met authentieke elementen.  
De Grachtenkamer (3 bedden) of de Tuinkamer (2 bedden + slaap-
bank) bieden veel privacy en extra’s. Deelnemer aan het "Twin City 
Route Arrangement" Schoonhoven / Nieuwpoort.

Nel den Braven, Buitenhaven 10, 2965 AE Nieuwpoort, (0184) 602881 / 
(06) 44792669, info@bnbdeuitspanning.nl, www.bnbdeuitspanning.nl,  met
meer informatie en foto’s. Vanaf € 35,- p.p.p.n. met ontbijt en toeristenbel.

Bed & Breakfast Fruitbedrijf Stek 
Bevindt zich in een stiltegebied en dus landelijke omgeving. Gelegen 
tussen de historische stad Gorinchem (10km) en de Glasstad Leer-
dam (5km). Voor fietstochten een ideale omgeving, langs de Linge 
en Alblasserwaard. De kamers zijn zeer ruim en met vele faciliteiten, 
ook dakterras aanwezig. Kamers: 2x2 pers. en 1x4 persoons. 

Johan Stek, Tiendweg 2, 4247 EV Kedichem, (0183) 561443 / (06) 51875373
€ 45,- p.p.p.n. incl. ontbijt, voor meerdere pers., € 35,- p.p.p.n., 
fruitbedrijfstek@hotmail.com, www.bedandbreakfast-holland.nl,  

Kiwok
Bed and Breakfast adres op 150m van de molens van Kinderdijk. 
Kamers zijn voorzien van douche/wc en hebben eigen ingang via 
de tuin. De tuin heeft gezellige zitjes. De omgeving is zeer geschikt 
voor fietsers, wandelaars of vissers. De polder in of met de water-
bus naar Dordrecht of Rotterdam. 

Connie Stam, Molenstraat 145, 2961 AK Kinderdijk, (078) 6912041 / 
(06) 44212013, info@kiwok.nl  www.kiwok.nl,  2 x 2 pk en
1 x 1 pk, € 65,- 1e nacht, € 55,- vanaf 2e nacht voor 2 pers., incl. ontbijt.

Elck Syn Sin
In ons romantische, vrijstaande vakantiehuisje (met whirlpool), 
dichtbij de molens van Kinderdijk, kunt u genieten van een ont-
spannen verblijf. U heeft de beschikking over sportfietsen, gratis 
wifi en oplaadpunten voor uw elektrische fiets. Wij verhuren 2 elek-
trische fietsen. Honden zijn, in overleg, welkom. U kunt het huisje 
boeken met of zonder ontbijt. 

Martien en Anneke Verheij, Lekdijk 99, 2967 GE Langerak,
(0184) 609912 / (06) 23463673, annekeverheij@planet.nl,  
www.elcksynsin.com,    Prijs € 35,- (verblijf incl. toeristenbelasting) + evt. 
€ 8,50 (ontbijt) p.p.p.n. (minimaal 2 nachten) incl. gebruik van sportfietsen,
Wifi en onbeperkt koffie en thee.

B&P Heerlijkheid Langerak
In het buitengebied van Langerak, bevindt zich in onze 100 jaar 
oude dijkwoning aan de Lek een sfeervolle en comfortabele gas-
tenkamer met eigen entree, luxe box-spring bedden, keukentje, 
badkamer met ligbad en inloopdouche. ’s Morgens wordt een 
uitgebreid ontbijt geserveerd met streekproducten. Kom en geniet 
van de rust en vrijheid van het landelijke gebied.

Bas en Pascal, Lekdijk 94, 2967 GD Langerak, (0184) 779969, 
nabij fietsknooppunt 65, info@heerlijkheidlangerak.nl, 
www.heerlijkheidlangerak.nl,  1 x 2-pers. kamer € 88,- (incl. ontbijt).

De Bellefleur
Aan de Diefdijk die geflankeerd wordt door natuurgebieden staat 
ons gastenhuis voor 2 tot 4 personen, met vloerverwarming en 
open haard. Kortom een heerlijke plek om te onthaasten.
Wifi aanwezig.

Lies en Teun van Weverwijk, Diefdijk 44-a, 4143 MG Leerdam, 
(0345) 641791, 4143mg44@hetnet.nl, 
Prijs: bij éénpers. € 50,- p.n. & bij tweepers. € 40,- p.p.p.n.

Bed & Breakfast



grootsgedrukt.nl

Drukwerk?
Alles onder één dak!
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Peperhoeve 
Temidden van de rust, de ruimte, het groene karakter en de his-
torische plattelands-architectuur van de Alblasserwaard vindt u 
Oud Alblas, een klein dorpje in de gemeente Molenlanden. Aan de 
lintbebouwing langs het oude veenriviertje De Alblas liggen talrijke 
oude boerderijen. Een van die boerderijen is Bed & Breakfast 
De Peperhoeve, een grote woonboerderij uit 1915 aan de rustige 
Peperstraat.

Ineke Bieren & Robert van den Berg, Peperstraat 24, 2969 AZ Oud-Alblas, 
(0184) 694072, info@peperhoeve.nl, www.peperhoeve.nl,  3 x 2 pers.
kamer, 1 x 3/4 pers. kamer, 2 x 1 pers. kamer, € 75,- tot € 100,- per kamer.

Gastenverblijf Rodenburg
Ons gastenverblijf bevindt zich in een verbouwde stal gelegen op 
ons eigen terrein. Het gastenverblijf heeft een eigen entree en op 
de eerste etage bevindt zich een mooi ingericht verblijf voor max. 
4 personen. Hier kunt u van alle gemakken voorzien heerlijk over-
nachten!

Nieuwe Veer 117, 2959 AN Streefkerk, (06) 2733 1443, 
info@gastenverblijfrodenburg.nl, www.gastenverblijfrodenburg.nl.

 1 x 2 persoonskamer, 2 x 3/4 persoonskamer, 
vanaf € 85,- per nacht incl. ontbijt.

Het Uilenest 
Aan de dijk langs de Lek staat het woonboerderijtje van de familie 
de Vroome. Op dit schitterende plekje zijn 3 kamers + douche en 
toilet apart en eventueel kookgelegenheid. Liefst bellen voor 10.00 
of na 18.00 uur. Vanaf hier zijn prachtige fietstochten te maken. 
Groep van 10 personen is mogelijk.

Theo en Nel de Vroome, Lekdijk 41, 4235 VM Tienhoven, 
(0183) 602194 / (06) 57474109,  1 x 2 + 1 x 3 + 1 x 4 personen met 
gebruik van douche + kinderledikantje € 25,- p.p.

 

Arkel
Vlietskade 1021, 4241 WE Arkel, (06) 4713 8342, 
www.bbarkel.nl

Bed & Breakfast ”In de Wolken”
Wetering 18, 3381 DL Giessenburg, (0184) 651636 of (06) 5336 
1906, www.bbindewolken.nl

De Giessenhoeve
Binnendamseweg 62, 3381 GC Giessenburg, 
(06) 1466 6804, www.degiessenhoeve.nl 

Nijenstein
Nijensteinseweg 45, 4124 AT Hagestein, (0347) 351 258, 
www.bnbnijenstein.nl

B&B ’t Groene Broek/De Bioboer
Broekseweg 22, 3373 LA Hardinxveld-Giessendam,  
(0184) 617 308, www.tgroenebroek.nl

B&B Kinderijk
Molenstraat 155F, Kinderdijk, www.kinderdijkbedandbreakfast.com

Molenblick
Molenstraat 102, 2961 AN Kinderdijk, (078) 693 0598, 
www.molenblick.nl 

De Vrolijke Kip
Leerbroekseweg 18, 4245 KT Leerbroek, (0345) 599 050
www.devrolijkekip.nl 

Broek's Bed en Brood
Broekseweg 34, 4231 VE Meerkerk, (0183)601 660, 
www.broeksbedenbrood.nl 

B&B De Grienduil
Geer 25, 4243 JS Nieuwland, (0183) 351 512, www.degrienduil.nl 

Bed & Breakfast

Foto: polderlandschap - Alblasserwaard
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Langs de Dijk 
Lekdijk 259a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland, (0184) 686 485

Bij Ann
Botersloot 49, 4225 PS Noordeloos, (06) 23332 680, 
www.welkombyann.nl

Huis den Dool
Botersloot 67, 4225 PS Noordeloos, (0183) 582 846, 
www.hethuisdendool.nl 

Maria Johanna Hoeve
Nieuwendijk 20, 4225 PE Noordeloos, (0183) 589 524,  
www.mariajohannahoeve.nl

De Freewheeler
A 18, 2975 BA Ottoland, (0184)641 509, www.defreewheeler.nl

De Schaapskooi
A 89, 2975 BD Ottoland, (0184) 642 293, 
www.schaapskooiottoland.nl 

Bed & Breakfast

Gebroeders van Lint
B55, 2975 BJ Ottoland, (06) 4827 4953, www.gebroedersvanlint.nl

B&B no. 12
Noordzijde 12, 2969 AP Oud-Alblas, (06) 3633 1617

De Beemd
Beemdweg 9, 2969 CD Oud-Alblas, (0184) 635 931,  
www.dorpshuisdebeemd.nl

Het Oude Koetshuys
Peperstraat 30, 2969 AZ Oud-Alblas, (0184) 659 032, 
www.hetoudekoetshuys.nl 

Aan de Lek
Buitenstad 58a, 4132 AC Vianen, (0347) 778 258, 
www.bedandbreakfastaandelek.nl

En Passant
Merenborch 58, 4132 HC Vianen, (0347) 374 120

Foto: polderlandschap - Streefkerk
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HR Kinderdijk
West Kinderdijk 361, 2953 XV Alblasserdam, (078) 645 1497, 
www.hotel-kinderdijk.nl

Pension De Gouden Leeuw
Kortenhoevenseweg 12, 4128 CL Lexmond, (0347) 341 883, 
www.goudenleeuwlexmond.nl 

De Limonadefabriek
Nieuwe Haven 1, 2959 AT Streefkerk, (0184) 689 335,  
www.limonadefabriek.nl

Hotel Vianen
Pr. Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen, (0347) 325 959,  
www.hotelvianen.nl 

Het Wapen van Alblasserdam
Hotel Het Wapen van Alblasserdam beschikt over 21 moderne 
tweepersoons hotelkamers, allen voorzien van bad, toilet, telefoon, 
radio en tv. Verder vindt u er een eetcafé, restaurant, zalen voor 
vergaderingen en partijen en een terras aan de haven. Het hotel is 
makkelijk bereikbaar vanaf de A15. Achter het hotel zijn 30 gratis 
parkeerplaatsen. Met de auto bent u in 15 minuten in Rotterdam, 
de reistijd naar Rotterdam airport is 25 minuten.

Dam 24, 2952 AB Alblasserdam, (078) 691 4711, 
info@wapenvanalblasserdam.nl, www.wapenvanalblasserdam.nl 

Apollo Hotel Papendrecht
Comfortabel slapen, heerlijk eten en ontspannen vergaderen bij 
Apollo Hotel Papendrecht.
Het Apollo Hotel Papendrecht is het enige hotel gelegen in de 
groene, landelijke omgeving van de Alblasserwaard, bekend om de 
wereldberoemde molens van Kinderdijk, genoteerd op de Unesco 
Wereld Erfgoed Lijst. Door de ligging nabij de snelwegen A15 /A16 
zijn bijvoorbeeld Rotterdam en Dordrecht makkelijk te bereiken.

Burgemeester Keijzerweg 100, 3353 CV Papendrecht, (078) 615 2099, 
info.papendrecht@apollohotels.nl, www.apollohotels.nl/apollo-hotel-papendrecht  
87 kamers en 6 appartementen, 9 zalen.

Hotel

Hotel Foto: Wapen van Alblasserdam - Alblasserdam



Met ruim 190 rijksmonumenten
is Vianen een prachtige stad, waar 
historie op elke hoek van de straat
aanwezig is. Een stad die is omgeven 
door water en groen en waar het 
goed toeven is aan de gezellige Voorstraat.

Meer weten?
www.vrijstadvianen.nl

Vijf unieke musea 
in de Glasstad!

De glazen schatkamer
Vergaap je in het Nationaal Glasmuseum 
aan de meest prachtige glasobjecten. 
Wist je dat het museum een eigen 
glasblazerij heeft waar je met eigen ogen 
kunt zien hoe glas wordt geblazen?! 

Waan je in de fifties en sixties in het 
Jukeboxmuseum, bekijk de unieke collectie 
bijbels in het Statenbijbelmuseum, schud de 
kaarten in het Museum van het Kaartspel 
& Bridgemuseum en ontdek schilderijen van 
17e-eeuwse Hollandse Meesters in Museum 
Hofje van Mevrouw van Aerden!

Foto: Ben D
eim

an

Foto: Robert 
Aar

ts

Maar er is nog veel meer 
te doen! Kijk op 
www.leerdamglasstad.nl
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Appartement/Vakantiewoning aan de Giessen
Aan de Giessen is het heerlijk toeven. In het Voorhuis van de boer-
derij is een complete woning met 3 slaapkamers voor  in totaal  
6 personen. Geheel aangepast aan de wensen van deze tijd. 
Beneden gelijkvloers en geschikt voor mindervalide personen is 
1 slaapkamer voor 2 personen. In deze omgeving zijn heel veel 
toeristische activiteiten mogelijk. Ook hebben wij een ontmoetings-
ruimte ’De Deel’ te huur voor 35-40 personen. Gratis wifi.

Fam. A. Korevaar, Peursumseweg 101a, 3381 KV Giessenburg,
(0184) 651551 / (06) 15192985, famkorevaar@hetnet.nl,
www.peursumseweg.tk, 

Groepsaccommodatie  ”Het Groene Wout”
Graag heten wij u welkom in onze 2 groepsaccommodaties.  
Accommodatie “De Rijtuigenschuur” (15 pers.) met 5 slaapkamers, 
3 badkamers, woonkamer, open keuken en besloten tuin. Deze 
accommodatie is ook geschikt voor mindervaliden. Accommodatie 
“In de Boerderij”(15 pers.) met 5 slaapkamers incl. badkamers, 
woonkamer, keuken en terras. Beide accommodaties zijn zeer 
geschikt voor familie, vrienden, maar ook voor bijv. cursussen. Een 
mooie uitvalsbasis om de Alblasserwaard te ontdekken. 

Jelmer en Gerda den Hartog, Noordzijde 48a, 2977 XA Goudriaan,
(0183) 511661 / (06) 57340764, info@hetgroenewout.nl, 
www.hetgroenewout.nl,  

De Oude Meulen
Overnachten in een Molen of Molenaarwoning is mogelijk! De locatie 
biedt een perfecte uitvalsbasis voor dagtrips. Ideaal voor een korte 
overnachting of vakantie. De locatie heeft een rustgevend karakter, 
waarbij de vergezichten zeker niet onopgemerkt zullen blijven.

Meulenbroek 4/5, 2971 XD Bleskensgraaf,
(06) 20406387,  info@deouwemeulen.nl, www.deouwemeulen.nl

Aan de Buurt
Voor vakantie, tijdelijke bewoning, buitenlandse gasten of zomaar er 
even tussen uit, rust of aanspreekpunt nodig? Liggend langs de Graaf-
stroom bevinden zich een aantal zelfstandig en gezellig  ingerichte  
appartementen met terras. De grote tuin biedt mogelijkheden voor 
genieten van de natuur, rust, speelplaats en grenst  aan viswater.

Jan en Aria van Dijk, Gijbelandsedijk 58, 2974 BD Brandwijk, 
(0184) 642040 / (06) 29254457, per appartement 1 tot ± 4 pers. mogelijk, 
allen met zelfstandige keuken, douche en toilet, e-mail: jj.van.dijk@solcon.nl, 

Gastenverblijf Haas & Uil
Vakantie-/of B & B adres midden in de polder in het achterhuis van 
een voormalig boerenwoning uit 1905. Eigen entree, woonkamer 
met open keuken, boven twee 2-pers. kamers waarvan één met 
twee 1-pers. bedden en één met een 2-pers. bed. Douche boven, 
toilet beneden en boven. Gratis wifi. 

Fam. W.L. Kleinendorst, Brandwijksedijk 13, 2974 LB Brandwijk, 
(06) 10448701, marieke.kleinendorst@zonnet.nl,  

Boerderij de Baat
8 persoons appartement met veel leefruimte in onze monumentale 
boerderij. Er is een terras aan het riviertje de Giessen waar u ge-
bruik kunt maken van een roeiboot. Neem een kijkje bij de koeien 
en breng de nacht door in een bedstee. Zeer compleet ingericht 
appartement met gratis wifi. Ook op kinderen is gerekend!

Gerrit en Mirjam de Baat, Oudkerkseweg 2, 3381 KR Giessenburg, 
(0184) 651898, info@boerderijdebaat.nl, www.boerderijdebaat.nl, 
Het hele jaar geopend, prijs op aanvraag.                            

Appartement, vakantiewoning  
& groepsaccommodatie

Appartement, vakantiewoning & groepsaccommodatie

Foto: Eendenkooi de Zouwe - Ameide
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Groepsaccommodatie ”De Verwondering”
Rust, ruimte en natuur zijn de kernwoorden van onze groepsaccom-
modatie. Een eigen gebouw op onze actieve boerderij, met uitzicht 
over de sloten en weilanden. Geschikt voor 15 personen verdeeld 
over 5 kamers (2,2,2,4&5 personen). Iedere kamer heeft zijn eigen 
badkamer en televisie en wifi. Daarnaast een gezamenlijke ruimte en 
een keuken. En, uiteraard een heerlijk buitenterras. Wanneer u komt 
is uw bed opgemaakt en de handdoeken liggen klaar. 

Jan & Hermineke Vonk, De Hoogt 14, 2977 LA Goudriaan, (0183) 588088, 
jan@boerenbedenbrood.nl, www.boerenbedenbrood.nl,    

Veldstudiecentrum
Groepsaccommodatie met diverse gebouwen met uitzicht over 
sloten en weiden. Geschikt voor natuurkampen, reünies, work-
shops, meditatie, (schilder)cursussen, koor en orkest. De omge-
ving leent zich uitstekend voor wandel- en fietstochten. Als verga-
derlocatie en voor buitenlandse groepen geschikt door de centrale 
ligging in het land.

Veldstudiecentrum, Hei- en Boeicopseweg 143-147, 4126 RH Hei- en Boeicop,
stveldhb@xs4all.nl, www.natuurkampen.nl,    open gehele jaar, 
prijzen zie website.

”In den Bongerd” - Buiten ben je beter! 
In een stiltegebied aan de rand van de boomgaard van het fruitbedrijf 
staan 2 volledig aangepaste vakantiebungalows geschikt voor 4 per-
sonen. De bungalows zijn volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
en hebben veel extra voorzieningen, zoals een in hoogte verstelbaar 
keukenblad, 2 elektrische hoog/laag bedden, airco, defibrillator en 
een patiëntenlift tussen slaapkamer, badkamer en keuken.  

Johan Stek, Tiendweg 2, 4247 EV Kedichem, (0183) 561443 / (06) 51875373,
info@indenbongerd.nl, www.indenbongerd.nl,  Voor tarieven zie website.

Vakantiehuisje Elck Syn Sin 
In ons romantische, vrijstaande vakantiehuisje (met whirlpool), 
dichtbij de molens van Kinderdijk, kunt u genieten van een ont-
spannen verblijf. U heeft de beschikking over sportfietsen, gratis 
wifi en oplaadpunten voor uw elektrische fiets. Wij verhuren 2 elek-
trische fietsen. Honden zijn, in overleg, welkom.  U kunt het huisje 
boeken met of zonder ontbijt. 

Martien en Anneke Verheij, Lekdijk 99, 2967 GE Langerak,
(0184) 609912 / (06) 23463673, annekeverheij@planet.nl,  
www.elcksynsin.com,    Prijs € 35,- (verblijf incl. toeristenbelasting) + evt. 
€ 8,50 (ontbijt) p.p.p.n. (minimaal 2 nachten) incl. gebruik van sportfietsen,
wifi en onbeperkt koffie en thee.

Huisje in de Waard
Op een mooie, rustige plek aan de Lekdijk staat een vrijstaand 
vakantiehuisje, waar u ongestoord kunt genieten van het weidse 
uitzicht. Sfeervol en zeer compleet; Een tweepersoonsbedstee en 
een aparte kamer met een ingebouwd stapelbed en een ingerichte 
keuken, badkamer met wc en douche.

Arjan en Sonja Kraijo, Lekdijk 11, 2967GA Langerak,  06-24231867, 
info@huisjeindewaard.nl,  www.huisjeindewaard.nl. 
Prijs € 80,- per nacht voor het hele huisje. Maximaal 4 personen.

Vakantiewoningen De Grienduil
Diverse verblijfsmogelijkheden zoals 5 MegaPods Vip, 1 Pod 
Traditional, 2 vakantiewoningen en 1 pipowagen. Het gehele jaar 
geopend en ook tijdelijke bewoning mogelijk.

Fam. Van Stuijvenberg, Geer 25, 4243 JS Nieuwland, ( 0183) 351512, 
receptie@degrienduil.nl, www.degrienduil.nl,  
Per dag, weekend, midweek of maand te boeken. 

Bed & Breakfast ”Het huis Den Dool”
In onze ruime B&B’s/appartementen met eigen ingang en terras, 
vindt u alle comfort en privacy die nodig is voor een ontspan-
nen verblijf in het groene hart van de Alblasserwaard. Complete 
(woon)keuken met afwasmachine, tv, internet, douche/toilet en 
slaapkamer(s). Langere tijd bespreekbaar. Aantrekkelijk voor jong 
en oud op onze boerderij/kalverenhouderij. 

Jan en Cobie Macdaniel, Botersloot 67, 4225 PS  Noordeloos, (0183) 582846
(06) 54976686, www.hethuisdendool.nl,  facebook: hethuisdendool.

De Groene Waard
Tweepersoons appartement met geweldig mooi uitzicht over 
honderden knotwilgen, als onderdeel van onze mini-camping, met 
gebruik van het sanitair van de camping. Als gast krijgt u de be-
schikking over een informatiemap over de streek met vele folders, 
wandel- fiets- en kanoroutes door de Alblasserwaard en Vijfhee-
renlanden.

Bas en Mattie Verspuij, Minkeloos 28, 4225 SP Noordeloos, (0183) 581286 / 
(06) 51079464, camping@groenewaard.nl, www.groenewaard.nl,   

Appartement, vakantiewoning & groepsaccommodatie
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Maria Johanna Hoeve – Groepsaccommodatie
In deze landelijk gelegen verblijfsaccommodatie zijn de kamers  
modern en sfeervol ingericht. Geschikt voor een korte vakantie, 
maar ook voor cursussen en teambuilding. De accommodatie 
heeft 2 ruime verblijfsruimtes en 12 slaapkamers met 32 slaap-
plaatsen. Alle slaapkamers zijn voorzien van een douche en toilet. 
De luxe keuken biedt de mogelijkheid om zelf maaltijden te berei-
den. Maaltijden kunnen ook worden verzorgd vanuit de bijbeho-
rende brasserie. We vertellen u graag over onze mogelijkheden.

Fam Kool, Nieuwendijk 20, 4225 PE Noordeloos, 0183) 589524 / 
(06) 19193953, info@mariajohannahoeve.nl, www.mariajohannahoeve.nl,  

Vakantiewoning De Hooiberg 
In de sfeervolle kamers van B&B Schaapskooi Ottoland komt u tot 
rust. De schaapskooi beschikt over een vakantiewoning “De Hooi-
berg” voor 2 personen en 4 tweepersoonskamers met een ruime 
zithoek. Alle kamers zijn van tv en koffie/theezet mogelijkheden en 
draadloos internet. Gemeenschappelijke ruimte met volledig inge-
richte keuken. 

Cocky en Huug Hagoort, A 89, 2975 BD Ottoland,
(0184) 642293, (06) 51786764, 
info@schaapskooiottoland.nl, www.schaapskooiottoland.nl,   

Gasterij de Zwarte Schuur
De Gasterij is een voormalige vloedschuur  van ongeveer 300 jaar 
oud. Voorzien van een hedendaagse inrichting en comfort kan 
men hier met ongeveer 25 personen blijven overnachten, koken, 
genieten en ontspannen. Om precies er achter te komen wat de 
mogelijkheden zijn, bent u van harte welkom het een en ander te 
komen bekijken.

Fam. Hijmering, A 93, 2975 BD Ottoland,
(0184) 641552, fam.hijmering@kpnmail.nl, www.gasterijdezwarteschuur.nl,  

De Giessenhoeve
Binnendamseweg 62, 3381 GC Giessenburg, (0184) 611 950, 
www.degiessenhoeve.nl

De Fruithof
Achthoven 39, 4128 LW Lexmond, (06) 2017 9483,
www.bb-de-fruithof.nl 

SVR De Victorie
Broekseweg 75-77, 4231 VD Meerkerk, (0183) 352 741, 
www.campingdevictorie.nl 

Rust aan de Botersloot
Botersloot 65, 4225 PS Noordeloos, (06) 5194 9793, 
www.lanschout.com 

Het Salamandertje
A 93, 2975 BD Ottoland, (0184) 641 552, 
www.campinghetsalamandertje.nl

Rust en ruimte in de randstad 
Westeinde 3, 2969 BK Oud-Alblas, (0184) 693889 / (06) 53759325

Appartement, vakantiewoning & groepsaccommodatie

Foto: Pinkeveer - Giessenburg



� Ambachtelijke zuivelproducten in 
 glazen fl es
� Interessante excursies (ook Engelstalig)
� Verschillende arrangementen
� Sfeervolle zaal voor feesten, 
 vergadering e.d.

Voor de lekkerste Voor de lekkerste 
echte boerenkaas!echte boerenkaas!

Na winkelbezoek: neem gerust een kijkje bij de kalfjes

Kaas- en 
Zuivelboerderij Kuiper
Heideweg 2, Giessenburg
0184 - 65 27 19
www.giessenlander.nl

Openingstijden:
Di.: 13.30 - 16.00 uur
Vr.: 09.00 - 17.00 uur
Za.: 09.00 - 15.00 uur

/BoerderijKuiper

Over ons biologisch melkveebedrijf lopen 
meerdere wandelroutes. 

U kunt genieten van een glas vers getapte melk,
koffie of thee in ons fiets oplaad- en rustpunt. 

U kunt vlees kopen van onze eigen koeien,
ingevroren van biefstuk tot hamburger. 

Fam. Kool  •  Hei-en Boeicopseweg 14
Hei-en Boeicop  •  Tel. 0345-641383

www.degroenehofstee.nl
facebook.nl / degroenehofstee

Unieke winkels op het gebied van lifestyl mode, wonen en genieten. 
Kom langs en ervaar een dagje anders winkelen!
Iedere donderdag, vrijdag & zaterdag geopend van 10.00 - 17.00 uur.

Doetseweg 34 - 51 Giessenburg | graanbuurt.nl | 

Broekseweg 28 - Meerkerk
06-51362369 - www. forelvisvijverszederik.nl

Forelvissen

Terras

Verkoop forel

Forellen visvijvers Zederik
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Streekbewoners op het platteland

Gezellig een dagje uit met het gezin, een groep vrienden, 

een vereniging of gewoon gezellig met zijn tweetjes?  

In de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden staan tal van 

streekbewoners (met hun bedrijf) voor u klaar om u kennis  

te laten maken met de omgeving. 

Biologische kaasboerderij Biokaas Kinderdijk 
Op een steenworp afstand van de Kinderdijkse molens maken wij 
al ruim 50 jaar vegetarisch biologische kaas uit 100% natuurlijke 
ingrediënten, zonder toegevoegde geur-, kleur- of smaakstoffen.
De koeien-, geiten- en schapenkaas is er in naturel en met krui-
den, van “jong” tot “oud” en in diverse gewichten. Ook hebben wij 
roomboter, eieren en zuivelproducten, allemaal biologisch.
Kom langs en proef de natuur!

Biokaas Kinderdijk, Molenkade 11, 2954 LB  Alblasserdam, (06) 51640918 / 
(06) 21984324, info@biokaaskinderdijk.nl, www.biokaaskinderdijk.nl,  
Boerderijwinkel geopend: ma t/m za van 09.00 tot 17.00 uur. Rondleidingen
voor groepen en schoolklassen, eventueel samen met molenbezoek of rond-
vaart, zijn op afspraak mogelijk. Zelfstandige bezichtiging mogelijk zonder 
afspraak.

Boerenlandwinkel en koffieboerderij Riekjeshoeve 
De winkel waar u terecht kunt voor veel producten zoals aardap-
pelen, groenten en fruit, zuivel, rundvlees, eieren en kaas. Streek-
producten en cadeauartikelen waar we een mooi pakket van kun-
nen maken. U hebt met deze producten een origineel cadeau voor 
elke gelegenheid. Daarnaast hebben we een sfeervolle ruimte met 
muurschilderingen en oude boeren werktuigen waar u kunt genie-
ten, zowel in de winter als in de zomer. In de zomer kunt u heerlijk 
aan het water genieten van het polderlandschap. 

Fam. Korevaar, Brandwijksedijk 28A, 2974 LC Brandwijk, (0184) 641652,
www.boerenlandwinkel-riekjeshoeve.nl / korevaar10@kpnplanet.nl, 
Openingstijden: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Gansch Anders 
 
Gansch Anders is voor iedereen die van een eerlijk stukje (wild) vlees 
houdt! Onze producten bestaan voornamelijk uit wilde gans. Zoals: 
grill-, kook-, knak-, rook- en droge worst. Ook hamburgers, saucij-
zenbroodjes en kroketten. Fazant, wilde eend, konijn, haas, hert en 
ree op bestelling. Meer weten?

Adriaan en Wilma Troost, Wilhelminalaan 36, 3381 BP Giessenburg, 
(06) 13284309, info@ganschanders.nl,  www.ganschanders.nl,  

De Graanbuurt 
Landelijk winkelen is genieten! De Graanbuurt is gelegen in de 
Alblasserwaard langs het riviertje De Giessen. U vindt er eigentijdse 
winkels met een buitengewoon assortiment, gevestigd in histori-
sche nagebouwde pandjes. Tussendoor geniet u van een kop kof-
fie, huisgemaakte taart of een broodje op het terras aan het water.

De Graanbuurt, Doetseweg 34-51, 3381 KE Giessenburg, 
(06) 54217274, leida@graanbuurt.nl, www.graanbuurt.nl,  

Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper
 
In de boerderijwinkel verkopen wij boerenkaas (ook 20+ kaas) met 
div. kruiden, yoghurt, karnemelk, vla, rijst- en griesmeelpap. Ook 
maken wij leuke cadeau-manden voor verjaardag, jubileum of brui-
loft. Wij verzorgen ook excursies op de boerderij, met een film over 
kaasmaken. Nieuw: Nu ook boerenminigolf en boerenbowling.

Jan en Thera Kuiper, Heideweg 2, 3381 KH Giessenburg, 
(0184) 652719, Winkel open: di 13.30-16.00 uur, vr 9.00-17.00 uur, za 
9.00-15.00 uur, info@giessenlander.nl, www.giessenlander.nl,  

IJsboerderij Den Boer
Zin in een ambachtelijk ijsje? Op onze IJsboerderij bent u van harte 
welkom. Ons ijs wordt op ambachtelijke wijze gemaakt van verse 
melk en vers fruit. Op ons landelijk terras kunt u gezellig uitrusten en 
eventueel genieten van koffie/thee met appeltaart. Voor de kinderen 
is er een speeltoestel aanwezig.En dan hebben we achter de ijswin-
kel onze Emailleschuur, waar we emaille verkopen maar ook een 
gedeelte als museum is ingericht. Groepen graag op afspraak.

Laurens en Jannette den Boer, Muisbroekseweg 10, 3381 KN Giessenburg,
(06) 51168355 / (06) 20780730, www.ijsboerderijdenboer.nl,  
Openingstijden: april, mei en sept. op wo, vrij en za van 13.30-17.30 uur
en in juni, juli en aug. op ma t/m za van 11.00-21.00 uur. 
lenjdenboer@outlook.com

Foto: De Graanbuurt - Giessenburg
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Château du Tets Goudriaan
Deze wijngaard is 25 jaar oud en is de pionier in Goudriaan. U vindt  
er rassen van het eerste uur zoals de Rondo en Merzling, die heer-
lijke wijnen opleveren. Tevens de modernste rassen als Cabernet, 
Johanniter en Sauvignon Gris. Naast deze wijnen ook Grappa en 
zoete dessertwijnen. Hier krijgt u rondleidingen en advies gestoeld 
op jarenlange ervaring. Dit vertaalt zich ook in reeds 11 oorkondes/
medailles. Open dagen 1ste zaterdag in juni en sept.

Adrie Krielaart, p/a van Tetsstraat 8, 2977 AL Goudriaan,
(0183) 581640, chateaudutets@gmail.com,  
facebook: chateaudutets, Wijngaard achter Zuidzijde 152 (Timmerfabriek Bos).

Wijngaard Domein Oosteind Goudriaan
Domein Oosteind is een wijngaard op een prachtige locatie in 
Goudriaan. Hier zijn 8 verschillende moderne rassen aangeplant 
o.a Cabernet/Johanniter /Souvignier Gris. Rondleidingen kunnen 
op afspraak het gehele jaar gegeven worden met bezichtiging van 
de wijnkelder en wijnproeverij. Kwaliteit staat bovenaan bij Domein 
Oosteind, wat al 3 bronzen medailles (2014, 2016 en 2018.) opge-
leverd heeft bij de Nederlandse wijnkeuring. Open dag zaterdag 6 
juni en zaterdag 5 september van 10.00 uur t/ m 17.00 uur.

Bas Kon, Zuidzijde 85a, 2977 XC Goudriaan, (0183) 582170 / (06) 45412455,
bas.kon@planet.nl, www.domeinoosteind.nl,  Open: jan-dec op afspraak.

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland zijn 36 zorgboerderijen aan-
gesloten. Een zorgboerderij in Zuid-Holland houdt in: genieten van 
het buitenzijn, de dieren, de geur van gras, de bloemen en groen-
ten in de tuin, het mooie uitzicht en de uitstekende begeleiding.

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, Fortuijnplein 25, 2964 BE, Groot-Ammers,
 (0184) 605301, info@zbzh.nl, www.zorgboerenzuidholland.nl

Vishandel van Wijk
Familiebedrijf gelegen in de polder aan het water bij molens.
Ambachtelijke Palingrokerij & Detaillist in diverse soorten (verse) vis.
Gelegenheid tot het nuttigen van div. vis/broodjes met drankje in 
sfeervolle ruimte. Bezichtiging palingrokerij op afspraak. 
AED aanwezig.

Fa. W. van Wijk bv, Ammersekade 16, 2964 AP Groot-Ammers,
(0184) 661294, fax. (0184) 661773, Oplaadpunt elek.fietsen, 
vanwijkvishandel@zonnet.nl, www.vanwijkvishandel.nl / www.palingpost.nl, 
Openingstijden viswinkel: ma. t/m vr. 09.00-18.00 zat. 09.00-17.00,
Rondleiding € 5,50 p.p. incl. toastje gerookte paling, (vanaf 10 pers.).

De Bikkerhoeve
Bij ons op de Bikkerhoeve kunt u een sfeervolle ruimte huren, om 
uw verjaardag of feestje te vieren. (evt. bediening mogelijk) Tevens 
zeer geschikt voor uw vergaderingen, wifi aanwezig, er is ook een  
dvd en tv scherm.

Marja en Hendri Bikker, Bazeldijk 66, 4221 XZ Hoogblokland, 
(0183) 352373 / (06) 18534688, bikkerhoeve@hotmail.com, 

Wijngaard Merwe Zigt
Sinds 2015 is in Hoogblokland aan de Bazeldijk  67 een wijngaard 
gestart. Bezoek de wijngaard en laat u verrassen door de authen-
tieke smaak van Johanniter en Sauvignon Gris. U bent welkom op 
de open dagen van 10:00 - 16:00 of op afspraak. Open dagen 
1ste zaterdag in juni en sept.

Freek Bikker, Bazeldijk  67, 4221 XZ Hoogblokland, (0183) 352389,  
freekbikker46@gmail.com, 

Landwinkel Pek/Terras De Kersenbogerd
 
In de landwinkel verkopen wij fruit, (h)eerlijke streekproducten en 
leuke cadeaupakketten. Beleef, van half juni t/m half augustus, de 
gezellige kersentijd van vroeger! Geniet van een kopje koffie met iets 
lekkers én proef onze heerlijke kersen uit eigen boomgaard. Ga za-
terdag mee met het treintje en ontdek de boomgaard. Ook kinderen 
kunnen zich hier goed vermaken. Kom kijken, kom proeven!  

Landwinkel Pek, Lekdijk 48 2967 GC Langerak, (0184) 600 224, 
ariepek@xs4all.nl , www.landwinkelpek.nl 
Open:  kersentijd (half juni t/m half augustus): maandag t/m zaterdag 9-21 uur
(winkel) 10-17 uur (terras). Buiten kersentijd om (winkel): dinsdag, vrijdag en
zaterdag 10-12 en 13-17 uur.

Het Achterhuis 
De boerderij voor de gezelligste ontspanning. In een mooie na-
tuurlijke omgeving. Informeer naar onze programma’s voor jong en 
oud. Met onder andere bedrijfsexcursies, kinderfeestjes, school-
klassen, natuurwandelingen, familiefeestjes, personeelsuitjes. Opa 
en oma verjaardagen, vrijgezellenfeest enz.
Rolstoelvriendelijk bedrijf.

Jan en José Zijderveld, Hoogeind 20 a, 4143 LX Leerdam, 
(0345) 619887, info@bezoekboerderij.nl, www.bezoekboerderij.nl, 
Open: ma t/m za 10.00-21.00 uur op afspraak. Kinderfeestjes: zomer en 
winter allerhande speciale programma’s. Ook speciale regenprogramma’s.

Streekbewoners op het platteland
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Fruitbedrijf Van der Ham
In onze winkel die midden in de boomgaard staat verkopen wij uit 
onze eigen boomgaard appels, peren, kersen en pruimen en wij 
verkopen ook diverse groente, aardappels, citrusvruchten en di-
verse vruchtensappen waarvan sommige soorten geperst zijn van 
onze eigen fruit. 

Fruitbedrijf Van der Ham, Nieuwendijk 20 II, 4225 PE Noordeloos,
(0183) 581515, g.vanderham@hotmail.com,   Openingstijden ma t/m za 
van 8.30-12.00 en 12.45-17.30 uur.

Kaasboerderij Noorderlicht 
Een prachtig gebouw. Een schitterend bedrijf. Het is de biologisch-
dynamische kaasboerderij van Kees van Gaalen en Maria Inck-
mann. Ondernemende mensen met een hart voor de natuur en 
speciaal hun blaarkopkoeien. En liefde voor hun product Wilde 
Weide kaas. Kaasboerderijen zijn er volop. Biologisch boeren is al 
lang geen uitzondering meer. Maar een biologisch – dynamische 
kaasmakerij in een moderne onder architectuur gebouwde boerde-
rij is zonder meer uniek te noemen. Een bezoek meer dan waard. 

Kees van Gaalen en Maria Inckmann, Gorissenweg 1, 4225 ST Noordeloos,
(0183) 511379 / (06) 38956919, info@kaasboerderij-noorderlicht.nl, 
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl, 

IJsboerderij Middelbroeck 
Kom eens een kijkje nemen op onze ijsboerderij. Op ambachtelijke 
wijze bereiden wij met dagverse melk verschillende soorten ijs. Op 
ons terras in Meerkerk of Ottoland kunt u genieten van een lekker 
ijsje, kopje koffie of thee. In de boerderijwinkel in Meerkerk vind u 
naast ons ijs ook streekproducten zoals: verpakt ijs, boerenkaas, 
honing, wijnport, advocaat en mix van de molen. Wij pakken het 
graag voor u in, leuk om cadeau te geven. Ook geven wij kinder-
feestjes en excursies op afspraak. Excursies tot 90 personen. 

Fam. van der Ham, Broekseweg 17a, 4231 VC Meerkerk, 
Meerkerk: (0183) 351829, IJssalon Middelbroeck, Damseweg 109a,  
2975 LG Ottoland, Ottoland: (0184) 641014, info@middelbroeck.nl,  
www.middelbroeck.nl,  Geopend van ma t/m za. 

De Groene Geer
De Groene Geer is een biologische boerderij met uitgebreide win-
kel. U kunt bij ons terecht voor al uw biologische levensmiddelen  
zoals brood, kaas, vlees, eieren, groenten en fruit. Vanuit de winkel 
kunt u makkelijk even bij de dieren kijken.
Liefhebbers van eenvoudig kamperen kunnen achter de stal op 
een veldje een tent, caravan of camper neerzetten.

Biologische boerderij De Groene Geer, Geer 30, 4243 JS Nieuwland,
(0183) 353276, boerderij@degroenegeer.nl, www.degroenegeer.nl,  
Open: do 13-18, vrij 10-20, za 10-17 uur.

Foto: Zijdebrug - Nieuw-Lekkerland
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De Drie Wedden
De Drie Wedden is een biologische boerderij in Noordeloos.  
Een bedrijf waar keer op keer gezocht wordt naar de perfecte balans 
tussen dier, natuur en milieu aan de hand van een biologische 
werkwijze. Deze bewust manier van boeren komt voort uit de wil 
om schoon, gezond en lekker te produceren. Graag laten we u 
dan ook proeven van onze producten: iedere vrijdagmiddag  
verkopen wij biologisch ossenvlees, lamsvlees en honing. 

De Drie Wedden, Tiendweg 4, 4225 PN Noordeloos, (0183) 581 549, 
info@dedriewedden.nl, www.dedriewedden.nl,  Open: vr. 14-18 uur.

Symbiose
Bij Symbiose kunt u terecht voor fruit, groenten, kaas, eieren, 
vlees, sappen en honing van vijf boeren uit Noordeloos die op 
biologische wijze werken. Er is ook een fijn terras waar u kunt ont-
spannen, een oplaadpunt voor uw elektrische fiets en er starten 
mooie wandelroutes vanaf de winkel. 

Symbiose, Nieuwendijk 11, 4225 PE, Noordeloos, 085-2010665, 
info@symbioseboeren.nl , www.symbioseboeren.nl . Open: za 10-12 uur. 

Schaapskooi Ottoland 
Ontdek de veelzijdigheid van!! Een dag mee met de herder en 
maak kennis met de schapen  en de natuur. Start uw fiets- of 
wandeltocht vanuit ons bezoekerscentrum. In ons winkeltje zijn 
diverse streekproducten  te koop, alsmede fiets- en wandelroutes 
en andere originele geschenken met als thema “Het Schaap”. Na 
een mooie fiets- of wandeltocht even bijkomen in onze theetuin 
onder het genot van  koffie, thee, limonade etc. behoort ook tot de 
mogelijkheden. Heeft u aan één dag niet genoeg, dan is er de mo-
gelijkheid te overnachten in één van onze vier ruime gastenkamers. 

Cocky en Huug Hagoort, A 89, 2975 BD Ottoland, 
(0184) 642293 / (06) 51786764, info@schaapskooiottoland.nl, 
www.schaapskooiottoland.nl,  

Op bezoek bij de Kooiboer
Achter in de polder, volledig tussen het groen, vindt u een volledig 
in bedrijf zijnde eendenkooi. Voor een bezoek en/ of het plannen 
van een excursie kunt u telefonisch een afspraak maken.

Teunis de Vaal. Bezoekadres Oud-Alblas
Tel. (06)51604629. Postadres: Postbus 15, Molenaarsgraaf

Landwinkel Van Buuren Fruit 
In onze boerderijwinkel kunt u terecht voor milieu bewust fruit van 
eigen teelt zoals appels, peren en seizoensfruit waaronder aard-
beien, kersen en pruimen. We hebben honing uit eigen imkerij en 
diverse soorten vruchtensappen.

Landwinkel van Buuren Fruit, Dorpsstraat 10, 4145 KC Schoonrewoerd, 
(0345) 641937, www.landwinkel.nl,   Winkel open: ma t/m vr 8.30-12.30 u., 
13.00-18.00 uur, vr. 18.30-20.00 uur, za 8.00-17.00 uur.

Kaasboerderij Booij
Op onze boerderij in Streefkerk maken wij elke dag, met veel 
aandacht en plezier, prachtige kazen met de melk van onze buur-
boeren. De kazen worden verkocht in onze winkel in Rotterdam én 
in onze huiswinkel in Streefkerk. Hier hebben we tevens volop de 
ruimte om rondleidingen, workshops en proeverijen te organiseren. 
Voor een bedrijfsuitje, familiedag of enige andere feestelijke gele-
genheid is onze bourgondische boerderij de uitgelezen omgeving.
Onze boerderijwinkel is geopend op do & vr van 9.00 -18.00 en  
za van 9.00 -16.00.

Booij Kaasmakers, Middenpolderweg 63, 2959 LB Streefkerk, 
(0184) 681008, boerderij@booijkaasmakers.nl , www.booijkaasmakers.nl,   

IJsboerderij Van Krimpen
Vele smaken ambachtelijk gemaakt boerenijs van verse melk. 
Op terras of binnen, ijs, koffie, thee, fris. Literdoosjes voor thuis 
(ijstaarten op bestelling) IJskar voor evenementen. Zaaltje voor ver-
jaardag of vergadering te houden. Stopplaats of stempelpost voor 
b.v. auto-/fietstocht. Oplaadpaal – Camperplaats.

Fam. Van Krimpen, Westeinde 26, 3366 BM Wijngaarden, 
(0184) 413358, ijsboerderijkrimpen@live.nl,  
Open: Het hele jaar door als de gastvrouw thuis is. Zondag gesloten.

Winkel & Zo
Graaf Florisstraat 4b, 4121 EL Everdingen, www.winkelenzo.net

Dagboerderij de Hoeff
Bovenkerkseweg 12, 3381 KB Giessenburg, 
www.syndion.nl/dehoeff 

De Kastanjehoeve
Breezijde 29, 4243 JN Nieuwland, (0183) 561 278,  
www.kaasboerderijdekastanjehoeve.nl

Korenmolen de Regt
Lekdijk 415a, 2957 VB Nieuw-Lekkerland,  (0184) 686 719, 
info@korenmolenderegt.nl, www.korenmolenderegt.nl 

Graan & Zo
Oosteinde 7, 2969 AS Oud-Alblas, (0184) 772 627, 
www.graanenzo.nl 

Streekbewoners op het platteland
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Haute Cultuurhuis Claudia van Rooij 
Het Haute Cultuurhuis is een unieke vergader- en trainingslocatie, 
met de mogelijkheid om landelijk te overnachten. Het biedt ver-
schillende karakteristieke ruimtes. Zo is de voormalige hooizolder 
ingericht als zeer ruime, moderne vergaderruimte met vele moge-
lijkheden. De oude grupstal biedt door de volledig opengewerkte 
achtergevel een indrukwekkend zicht op het groene grasland. Hier 
kan men genieten van een smakelijke lunch. 

Haute Cultuurhuis Claudia van Rooij | regisseur | trainer | coach, 
Lekdijk 96 Langerak, info@hautecultuurhuis.nl, www.hautecultuurhuis.nl, 
Groepen tot 20 man verder in overleg. Prijs op aanvraag.

Forellenvisvijvers Zederik
Kom naar het centraal gelegen dorp Meerkerk! Daar vindt u 
Forellen visvijvers Zederik. Gelegen aan de Broekseweg 28, vlakbij 
de A 27, maar toch midden in een rustige landelijke omgeving. 
Geniet op ons terras of in onze kantine van een kop koffie of een 
drankje, terwijl u uitkijkt over de polder en geniet van een echt 
streekprodukt.

Broekseweg 28, 4231 VE Meerkerk, (0183) 351625, (06) 5136 2369, 
www.forelvisvijverszederik.nl,    facebook: forelvisvijverszederik
Open: mei-sep dagelijks, okt-apr di en do gesloten.

Fort Everdingen
Noodweg 2, 4121 KK Everdingen, (06) 1425 1923, 
www.forteverdingen.com 

Amber Keramiek
Achter het Arsenaal 18a, 2965 AT Nieuwpoort, 
(0184) 602 553

Hoeve Catharine Elisabeth 
Tiendweg 2, 4225 PN Noordeloos, (0183) 581 371

Van Hoorne
Middenpolderweg 1a, 2959 LB Streefkerk, 
(0184) 662322, www.boervanhoorne.nl

Van Rossum
Helsdingse Achterweg 20, 4133 NC Vianen, (0347) 371 580, 
www.kaasboerderijvanrossum.nl 

Ambachten en bedrijven

De Wagenmakerij
De wagenmakerij van Verdoorn Gelegenheidskoetsen. Hier worden 
de rijtuigen, koetsen en arrensleden gerestaureerd en geheel nieuw 
gemaakt. Wij geven rondleidingen door de wagenmakerij waar we u 
laten zien hoe een wiel op authentieke wijze gemaakt wordt. Wist u 
dat een wagenwiel uit verschillende houtsoorten bestaat? Weet u wat 
een dom is? U krijgt het allemaal uitgelegd door de wagenmaker.

Fam Verdoorn, Oost Kinderdijk 323, 2953 CN Alblasserdam,
(078) 6912759 / (06) 22520373, info@gelegenheidskoetsen.nl, 
www.gelegenheidskoetsen.nl,  Entree: € 9,50 p.p. Rolstoel toegankelijk. Incl.,
koffie en appelgebak. Alleen open op afspraak. Op Zondag zijn wij gesloten.
facebook: verdoorngelegenheidskoetsen

Desembakkerij Schalkwijk
Dit is een plek om naar binnen te stappen en je te laten verlei-
den door de heerlijke geur van versgebakken broden. Broden 
met een glanzende, knapperige korst, een lekkere bite en een 
pure smaak. Hier verkopen ze ook  heerlijke koeken, cakes, 
taartjes en streekproducten die passen bij de bakkerij.

Desembakkerij Schalkwijk, Dorpsstraat 6a, AD Bleskensgraaf. (06) 27841287, 
www.desembakkerij.nl,  Open: do,vr,za 0.900 uur -14.00 uur.

Antiekboerderij Graafland
Antieke landkaarten en prenten van de Alblasserwaard &  
Vijfheerenlanden. In een monumentale boerderij is ons carto-
grafisch antiquariaat gevestigd. Wij zijn gespecialiseerd in de 
verkoop van antieke  landkaarten, stadsplattegronden en stads- en 
dorpsgezichten van o.a. de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.  
U kunt de collectie komen bekijken op zaterdagen van 10.00 tot 
15.30 uur , via de website of volgens afspraak. Vanwege beurs 
deelname kunnen wij afwezig zijn. Kijk op de website of bel ons 
voor een actueel overzicht.

Antiekboerderij Graafland, Graafland 71-A, 2964 BK Groot-Ammers, 
(0184) 600926 / (06)-41245207,  info@antiekboerderijgraafland.nl,
www.antiekboerderijgraafland.nl,  

Ambachten en bedrijven

Foto: Polderlandschap - Vijfheerenlanden
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Vrije tijd

Golfbaan Noordeloos 9par3  
Golfbaan Noordeloos heeft 9 korte holes en is geschikt voor begin-
nende golfers, maar ook voor de beoefende golfer is deze baan een 
serieuze uitdaging. Groepen bieden wij interessante clinics. Een be-
drijfsuitje in de buitenlucht wordt compleet met het horeca-aanbod 
vanuit de Brasserie 9par3. Nog nooit gegolfd? Wij ontvangen u 
graag. Na een korte introductie mag u zelfstandig de golfbaan op.

Fam. Kool, Nieuwendijk 20, 4225 PE Noordeloos, (0183) 589524 / 
(06) 19193953, info@golfbaannoordeloos.nl, www.golfbaannoordeloos.nl, 

Polder Spa 
Kleinschalige wellness waar persoonlijke aandacht centraal staat.
Diverse arrangementen en behandelingen, op afspraak.

A 111, 2975 BE Ottoland, (078) 6440461 / 06 12057080,
kathleen@kathleenkay.nl,  www.polderspa.nl 

Zwembad de Doetsekom
Wil jij genieten van het water op een warme dag? Kom dan naar 
het grootste en mooiste openluchtzwembad van de Alblasserwaard. 
Naast een instructiebad en het unieke 50 meter lange wedstrijdbad, 
vind je in de Doetsekom ook een peuterbad en diverse glijbanen. 
De langste glijbaan is maar liefst 50 meter lang.  Ben je helemaal 
uitgezwommen, of wil je gewoon even genieten op het terras? 
Kom dan iets nuttigen bij horecagelegenheid ’t Kommetje.  

‘’de Doetsekom’’ en ‘’sportcafé ’t Kommetje’’ – A.M.A Van Langeraadsweg 3, 
3381 LB Giessenburg - Tel: 0184 651653 -email: info@dedoetsekom.nl   
internet: www.dedoetsekom.nl  Open vanaf 18 april 2020.

Theater Peeriscoop
Theater Peeriscoop is een oase van rust in de binnenstad van  
Gorinchem. Een verborgen parel waar je je even in een andere 
wereld kunt wanen. De gevarieerde programmering heeft voor elk 
wat wils en in onze gezellige foyer is het goed toeven, zowel voor 
als na de voorstelling. Openingstijden: doordeweeks van 10.00 tot 
17.00, behalve op maandag; dan is ons theater gesloten.  
Verder zijn we natuurlijk geopend tijdens onze voorstellingen

Theater Peeriscoop, Boerenstraat 11B, 4201 GA Gorinchem,
(0183) 690022, info@peeriscoop.nl, www.peeriscoop.nl, 

Avonturenboerderij Molenwaard
Beleef met de hele familie het Hollandse landleven: van koe melken 
en bootje varen tot pony rijden en kaas maken. Knuffel de dieren, 
ontdek oude ambachten en proef (h)eerlijke streekproducten. 
Behaal je boerderijdiploma en geniet van de vrolijke, educatieve 
shows van o.a. tv-idolen Fien & Teun. Avonturenboerderij Molen-
waard: waar spelen ontdekken is! 

Avonturenboerderij Molenwaard Wilgenweg 3, 2964 AM Groot-Ammers, 
(0184) 784 111, info@avonturenboerderij.nl,  www.avonturenboerderij.nl   
Voor actuele openingstijden en toegangsprijzen, zie website.

Theater De Willem
Theater De Willem biedt een programma van ruim honderd voor-
stellingen in alle genres zoals familie, cabaret, muziek, musical en 
toneel. Je parkeert gratis voor de deur en de zaal is ook met 500 
bezoekers lekker intiem en de entreeprijzen zijn altijd schappelijk.

Van der Palmstraat 4, 3351 HA Papendrecht, (078) 615 8226, 
www.theaterdewillem.nl  

Boerengolf Hof van Schaayk
Zoekt u een leuke, betaalbare activiteit voor jong en oud dan is boe-
rengolf iets voor u! Ons parcours, dat 10 holes heeft, moet in zo min 
mogelijk slagen worden afgelegd. Een ronde boerengolf duurt 1,5 
tot 3 uur. Wij verzorgen ook lunches en barbecues. Graag tot ziens.

Hof van Schaayk, familie Voogd, Schaikseweg 32a, 4143 HG Leerdam, 
(0345) 623178, info@hofvanschaayk.nl, www.hofvanschaayk.nl,  

Schoonenburg  
Openluchtbad met een 40 en 25 meterbad en een peuterbad, lig-
weide, kiosk en speelattributen. Open van mei t/m augustus.

Vletstraat 2, 2957 GH Nieuw-Lekkerland, 0184-681 929, 
nieuwlekkerland@sportfondsen.nl, www.sportfondsennieuwlekkerland.nl, 

Vrije tijd
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Beleef met de hele familie het Hollandse landleven: van koe melken en bootje varen tot vogels kijken, pony rijden en verdwalen in het wilgendoolhof. Knuffel de dieren, ervaar de werking van het water en ontdek oude ambachten. Proef ook de (h)eerlijke streekproducten en geniet van de vrolijke, educatieve shows van o.a. tv-idolen Fien & Teun.  Bij Avonturenboerderij Molenwaard: waar spelen 
ontdekken is!

OOK VOOR OOK VOOR 
SCHOOLRE ISJES !

Behaal je boerderijdiploma en Behaal je boerderijdiploma en 
word net als Fien & Teun een word net als Fien & Teun een 
écht boertje of boerinnetje! écht boertje of boerinnetje! 

Beleef met de hele familie het Hollandse landleven: van koe melken en bootje varen tot vogels kijken, pony rijden en verdwalen 

Knuffel de dieren, ervaar 

water en ontdek oude ambachten. Proef ook de (h)eerlijke streekproducten en geniet van de vrolijke, educatieve shows van o.a. tv-idolen Fien & Teun.  Bij Avonturenboerderij Molenwaard: waar spelen 

SCHOOLRE ISJES !SCHOOLRE ISJES !

Beleef met de hele familie 

van koe melken en bootje 

pony rijden en verdwalen 

Knuffel de dieren, ervaar 

water en ontdek oude ambachten. Proef ook de (h)eerlijke streekproducten en geniet van de vrolijke, educatieve shows van o.a. tv-idolen Fien & Teun.  Bij Avonturenboerderij Molenwaard: waar spelen 

SCHOOLRE ISJES !SCHOOLRE ISJES !

 
                  
Wilgenweg 3, 2964 AM Groot-AmmersWilgenweg 3, 2964 AM Groot-Ammers                      (0184) 784 1 1 1            (0184) 784 1 1 1            Info@Avonturenboerderij .nlInfo@Avonturenboerderij .nl@@

www. Avonturenboerder i j . n lwww . Avonturenboerder i j . n l
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Zwembad Blokweer
Sportlaan 3, 2951 HL Alblasserdam, (078) 692 0040, 
www.blokweer.nl 

Speeltuin Kinderdijk
Fop Smitstraat 42a, 2953 CX Alblasserdam, (078) 691 6755, 
www.speeltuinkinderdijk.nl

Kinderboerderij De Plantage
H.J. de Haanstraat 10, 2951 AD Alblasserdam,
(078) 699 9755, www.kinderboerderij-alblasserdam.nl
 
Zwembad De Tobbe
Hoefpad 1, 4241 DT Arkel, (0183) 563 381,
www.tobbearkel.nl 

Speeltuin Kindervreugd
Graafstroomstraat 13a, 2971 AG Bleskensgraaf, 
www.svkindervreugd.com

Boerengolf BoerenBuitenTerras
A .M .A. van Langeraadweg 9, 3381 LB Giessenburg, 
(0184) 651 391, www.boerenbuitenterras.nl

Manege Arina’s Hoeve
Graafland 43, 2964 BJ Groot-Ammers, (0184) 661 969, 
(06) 49640899

Zwembad De Dompelaar
Sportlaan 3, 2964 AN Groot-Ammers, (0184) 661 547, 
www.optisport.nl/dompelaar 

Dagrecreatie Everstein
Lekdijk 34, 4124 KC Hagestein, (0347) 351 785, 
www.campingeverstein.nl 

Zwembad De Hoge Kamp
’t Hoog 14a, 4221 LM Hoogblokland, (06) 1230 6805

Speeltuin De Schommel
Van Arkelstraat 13a, 2973 AJ Molenaarsgraaf, 
www.svdeschommel.nl

Benschop Speelplezier
Smalzijde 25b, 4243 JP Nieuwland, (0183) 561 172, 
www.benschopspeelplezier.nl

Zwembad De Spettertuin
van Brederodestraat 20b, 4225 RD Noordeloos, 
(0183) 582 175 

IJsclub Oud-Alblas
Noordzijde 31a, 2969 AR Oud-Alblas, 06-1539 0447,  
www.ijscluboudalblas.nl

Poldergolf Streefkerk
Middenpolderweg 46, 2959 LB Streefkerk, (06) 2818 6918, 
www.poldergolfstreefkerk.nl

Natuurijsbaan De Bosbaan
Beukenlaan, 4132 XB Vianen, (0347) 370 832, 
www.bosbaanvianen.nl 

Sport en Cultuur Helsdingen
Westelijke Parallelweg 1, 4133 NH Vianen, (0347) 369 369, 
www.sportcentrumhelsdingen.nl 

Golfbaan De Kroonprins
Merwedekade 8, 4131 NZ Vianen, (0347) 345 160, 
www.golfbaandekroonprins.nl 

Foto: Dieselgemaal - Langerak







Beeldbank met meer dan 
3000 foto’s uit de Alblasserwaard

• Foto’s voor online gebruik, geprinte media  
	 of	als	decoratie	aan	de	muur
•  Bedrijfsreportages
•		Dronefotografie	en	video
•  Maatwerk mogelijk
•  Snelle levering

Deze uitgave van Polderleven is gevuld 
met foto’s uit de beeldbank

alblasserwaardfotograaf.nl | 06-15113682
info@alblasserwaardfotograaf.nl 

Het adres voor een middagje ontspanning voor u en uw kinderen.
Kijk op onze internetsite voor informatie over het spelen.

Verkoop aan particulieren, bedrijven en gemeenten.
Enorme keuze in trampolines en speeltoestellen, zeer groot showterrein.
Trampolines, schommels, speeltorens, glijbanen, skelters, picknicktafels, 

veerkippen, zwembaden, rubber tegels, traptrekkers, enz, enz.
Maatwerk is mogelijk, bijna altijd is er een oplossing!

Ook veel keuze voor scholen en campings e.d.
Verhuur van o.a.: Trampolines en luchtkussens.

Benschop Speelplezier | Smalzijde 25b | 4243 JP Nieuwland | 0183-561172                         

www.benspelen.nl

Nel Hakkesteegt
Achterland 4, 2964 LA Groot-Ammers

T: (06)18 56 56 69
F: theetuin/bed&breakfastdewinde

www.theetuindewinde.nl

Theetuin/Bed & Breakfast De Winde
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Terras Klein & Dorst
Kom gerust eens langs bij Klein & Dorst voor een lekkere cappuc-
cino, vers kopje koffie, thee of wat fris eventueel met huisgemaakte 
appeltaart van de plaat (of met ander fruit uit eigen tuin). Geniet 
verder midden in de weilanden van de rust en ruimte om u heen.   

Klein & Dorst, Brandwijksedijk 13, 2974 LB Brandwijk, 06-10448701, 
marieke.kleinendorst@zonnet.nl.  
Open :  april t/m september dinsdag, woensdag en zaterdag 11.00-17.00 uur.
Grote groepen graag op afspraak, dan is de taart gereserveerd.

HannesHeerlijkHeid - Koffie, thee en lekkernijen

Theetuin HannesHeerlijkHeid is een unieke locatie om met kinderen 
en/of kleinkinderen te bezoeken. Kinderen kunnen zich uitleven in 
de speelweide, terwijl de volwassenen heerlijk kunnen genieten van 
de rust, de ruimte en natuurlijk de heerlijke gerechten. Ook voor het 
vieren van uw verjaardag of familiefeest in de buitenlucht, bent u bij 
ons aan het juiste adres! Informeer gerust naar de mogelijkheden!

HannesHeerlijkHeid, Slingelandseweg 17D, 3381 KZ Giessenburg, 
(0184) 659 011, (06) 4893 9427, info@hannesheerlijkheid.nl, 
www.hannesheerlijkheid.nl  . Open: 4 april t/m 27 september za+zo 
12.00-17.00 uur. Ma t/m vr 11.00-17.00 uur is uitsluitend de picknickweide
open, met zelfbediening voor koffie/thee en frisdrank. Voor groepen is het ook
mogelijk om buiten deze openingstijden om te reserveren.

In het gebied treft u prachtige karakteristieke boer-
derijen en goed onderhouden tuinen aan. Zomaar 
op een afgelegen plekje waar u het niet verwacht 
liggen schitterende tuinen die zelfs te bezoeken zijn. 
Streekbewoners delen deze streekpareltjes met u. 
Heerlijk genieten van de natuur en stilte om u heen. 
Een geurend kopje koffie of thee en heerlijk appel-
gebak maken het bezoek aan de theetuin af. 

De Bakplaats
Kom gezellig langs in de Bakplaats van 'Wat bakt Marjolein' (bekend 
van Heel Holland Bakt!) voor een lekker kopje koffie of thee, een stuk  
taart, vers gebakken koekjes of een tosti. Meer informatie is te vinden  
op www.watbaktmarjolein.nl.

“De Bakplaats”, Aaksterveld 2, 4233 GC Ameide, (06) 38218493,
info@watbaktmarjolein.nl, 

Fair Trade, biologisch- en Theetuin
“De Punt Arkel” – een verrassende winkel met biologisch en
Fair Trade is de toegang tot een salon binnen, voor een heerlijk 
kopje opgeschuimde koffie, een potje thee of heerlijk streeksap!
De Natuurtuin erachter is een oase van rust. Houtwallen, knotwil-
gen, ooievaarsnest en paddenpoel. Hier wil je bij mooi weer uren 
blijven zitten. Al vroeg in het seizoen! Mooi start- en rustpunt voor 
fiets- en wandelroutes, door Rietveldse Polder, in het gebied tus-
sen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De Punt, Schotdeuren 52 ,4241 BS Arkel, (0183) 563002, 
info@depuntarkel.nl, www.depuntarkel.nl, 
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Groepen op afspraak.

Gasterij De Donk
Gasterij De Donk is een sfeervolle koffie-, thee- en lunchgelegen-
heid met uniek uitzicht over polders en de Boezem. Wij serveren 
perfecte koffie met huisgebakken taarten en werken met streek-
producten. Voor een gezellige High Tea, het vieren van uw verjaar-
dag, jubileum of andere gelegenheid bent u van harte welkom.

Gasterij De Donk, Donkseweg 6, 2974 LG Brandwijk, www.gasterijdedonk.nl,
(06) 18348722  Vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur ook 
op andere dagen voor groepen tot 20 personen op afspraak.

Theetuinen Foto: Theetuin HannesHeerlijkheid - Giessenburg
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Theetuin De Winde 
In een landelijke tuin met gezellige zitjes tussen bloeiende planten 
en een terras op het water bent u welkom voor een kopje koffie of 
thee met zelfgebakken appeltaart. U kunt hier heerlijk genieten van 
de rust, het uitzicht op vier molens en grazende koeien. Tijdens 
uw stop kunt u de elektrische fiets bij ons opladen. Ook is hier een 
folderkast aanwezig met veel informatie over wat er nog meer te 
genieten valt in onze mooie Alblasserwaard!  Bovendien kunt u hier 
overnachten in onze mooie B&B. 

Nel Hakkesteegt, Achterland 4, 2964 LA Groot-Ammers, 
(0184) 661356, (06) 18565669, nelhakkesteegt@hotmail.nl,
www.theetuindewinde.nl,  Open: als de gastvrouw thuis is. Groepen graag op
afspraak, facebook: theetuin/bed&breakfastdewinde

Theetuin Museum De Koperen Knop
Laat u eens verrassen in de gezellige theetuin achter Museum De  
Koperen Knop. Koffie, thee of diverse limonades met wat lekkers erbij.
Een heerlijke onderbreking tijdens een rondritje langs de Giessen,
op de grens van de drukke randstad en het landelijke gebied van 
de Alblasserwaard. Als u minstens een week van te voren reser-
veert kunnen er ook door u gewenste lekkernijen of lunches worden 
gebruikt. Open: half april t/m september, woensdag t/m zaterdag 
13.00-16.30 uur. De theetuin is ook toegankelijk zonder museumbe-
zoek.

Museum De Koperen Knop, Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam, 
(0184) 611366, koperenknop@koperenknop.nl, www.koperenknop.nl,   

‘t Groene Broek
Nabij de Randstad is dit mooie plekje gelegen in het Groene Hart 
van Nederland. Om precies te zijn in de Broekpolder bij Hardinxveld-
Giessendam. Bij het kiezen van de naam is niet voor niets gekozen 
voor ‘t Groene Broek. Hierbij verwijzen we naar de oorsprong van 
het landschap, de Broekpolder, en de huidige naam van het gebied, 
het Groene Hart. In de omgeving kunt u heerlijk fietsen en wandelen. 
In ‘t Groene Broek kunt u uitrusten in het theehuis, of in een van de 
gezellige zitjes in de theetuin. We serveren diverse soorten thee en 
zelfgemaakte koeken en taarten. 

Henny de Wit, Broekseweg 22, 3373 LA, Hardinxveld-Giessendam,
(06) 10553420, hetgroenebroek@outlook.com, www.tgroeneboek.nl,  
Open: mei t/m september; woe. t/m zat.(11.00-17.00)

Terras Forelvisvijver Zederik
Gelegen aan de  Broekseweg,vlak bij de A27,maar toch midden in 
een rustige landelijke omgeving. Geniet op ons terras of in onze kan-
tine van een kop koffie of een drankje, terwijl u uitkijkt over de polder 
en geniet van een echt streekprodukt. Voor meer informatie zie onze 
website.

Broekseweg 28, 4231VE Meerkerk, (0183) 351625, (06) 51362369,
www.forelvisvijverszederik.nl, facebook:forelvisvijverzederik,   
Het gehele jaar open. 

Theetuin - Lekker, eten en drinken
Het terras van Lekker, ligt op een magnifieke plek aan de Gies-
sen.  U kunt bij ons terecht voor een lekker kopje koffie of thee met 
huisgemaakt gebak. Voor de lunch serveren wij soep en diverse 
luxe broodjes. Of maak gebruik van onze High tea of High wine 
(minimaal 1 dag van te voren reserveren).
Na afloop kunt u nog gezellig gaan winkelen in De Graanbuurt.

Lekker, eten en drinken, Doetseweg 43, 3381 KE Giessenburg,
(06) 51576543, info@lekker-etenendrinken.nl, 
www.lekker-etenendrinken.nl,   Open: Donderdag t/m zaterdag van
10.00-17.00. Ook open op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen.

BoerenBuitenterras
Welkom op ons boerenbuitenterras voor pannenkoeken, boeren-
lunch, boerenthee, of gewoon een kopje koffie met onze beroem-
de appeltaart! Voor kinderen volop speelgelegenheid (trampoline, 
skelters, traptrekkers en natuurlijk de dieren). Ook hebben we 
diverse brocante spulletjes in de verkoop, leuk om een kijkje te 
nemen. Groepen vanaf 8 personen op afspraak, boerenlunch/thee 
vanaf 8 personen. Geopend van mei tot oktober en als we thuis 
zijn. Welkom! Ook campererf met 5 verharde plaatsen.

Piet en Margret de Groot, v. Langeraadweg 9, 3381 LB Giessenburg, 
(0184) 651391, groo7839@planet.nl, www.boerenbuitenterras.nl, 

Zoete Hoeffe 
Lunchroom Zoete Hoeffe hoort bij Dagboerderij de Hoeff, de pro-
ducten van de dagboerderij worden zoveel mogelijk verwerkt in 
de producten die er bereid worden. Dagboerderij de Hoeff is een 
locatie van Syndion. Syndion ondersteunt mensen met een beper-
king. Terwijl u elektrische fiets aan het opladen is kunt u ondertus-
sen genieten van onze lekkernijen!

Zoete Hoeffe, Bovenkerkseweg 12, 3381 KB Giessenburg,
(06) 13678217, zoetehoeffe@syndion.nl, www.syndion.nl/dezoetehoeffe, 
Open: woensdag & donderdag 10.00-15.00 uur.
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Theetuin By Ann
Geniet van een lekkere kop koffie met eigen gemaakt appelgebak 
op het boerenerf van de familie Bikker. Regelmatig is de theetuin 
geopend op vrijdag/zaterdag, zie voor openingstijden de website.

Botersloot 49, 4225 PS Noordeloos, (06)23332680, www.welkombyann.nl 

Carolinge
Rietveld 14a, 4241 EB Arkel, (06) 1562 9847, 
www.carolinge.nl 

Boerenlandwinkel en koffieboerderij Riekjeshoeve
Brandwijksedijk 28a, 2974 LC Brandwijk, (0184) 641 652,  
www.boerenlandwinkel-riekjeshoeve.nl

The Pheasants
Tienhovenseweg 39, 4121 KT Everdingen, 
(0347) 351 663, www.thepheasants.nl 

Het Regthuys
Dorpsstraat 10, 3381 AG Giessenburg, (0184) 652 872, 
www.museumhetreghthuys.nl

De Theewagen
van Gentstraat 35, 2977 AN Goudriaan, www.detheewagen.nl 

Terras De Grienduil
Geer 25, 4243 JS Nieuwland, (0183) 351 512,  
www.degrienduil.nl 

Theetuin Schaapskooi Ottoland
A 89, 2975 BD Ottoland, (0184) 642 293,  
www.schaapskooiottoland.nl

Rustpunt “Lekker anders”
In buurtschap Achthuizen gelegen in Nieuw-Lekkerland dichtbij 
fietsknooppunt 04 aan de Tiendweg ligt Rustpunt “Lekker anders”. 
Hier kunt u heerlijk toeven op het kleine maar gezellige terras en 
genieten van een kop koffie of thee met een huisgemaakt taartje. 
Natuurlijk staan er ook nog andere consumpties op de kaart. Er 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verse en biologische 
streekproducten. U bent doorgaans welkom op vrijdag van 14.00-
17.00 uur en zaterdag van 10.30-17.00 uur, afhankelijk van het 
weer. Bel even als u zekerheid wilt.

“Lekker anders”, Els Carol, Dorpslaan 149, 2957 XD  Nieuw-Lekkerland,
(0184) 683858 / (06) 46884508, lekkerandersels@gmail.com 

Theetuin Gebroeders van Lint
De winnaar van de AD Terrassentrofee 2013 heet u van harte 
welkom in de prachtige tuin met groot terras aan het water waar 
u in alle rust kunt genieten van het fraaie uitzicht over de polder. 
Laat u verrassen door een smaakvolle “Thee-verwennerij” of laat u 
verwennen door de verrassende huisgemaakte hapjes, roodjes en 
soepjes van de Gebroeders. Op het terrein bevindt zich een gezel-
lige blokhut met alle faciliteiten voor een geslaagde Bed&Breakfast.   

Theetuin Gebroeders van Lint, B55, 2975BJ Ottoland, (06) 48274953, 
annemiekes112@gmail.com, facebook: annemieke van Lint, 
www.gebroedersvanlint.nl. 
Uw gastvrouw en gastheer: Annemieke van Lint en Ernest Wijnants. 
Open: mei t/m sep vr-za-zo. Andere dagen alleen op afspraak.

De Koffie Molen
In alle rust een molen bezoeken en tegelijkertijd genieten van Illy 
koffie en thee of een lichte lunch? Dan ben je bij De Koffie Molen 
aan de Beneden Tiendweg 9 in Streefkerk aan het juiste adres. 
De Molen is open op vrijdag en zaterdag van 10.00 t/m 17.00 uur, 
en op anderen dagen als de bedrijfsvlag uithangt.

De Koffie Molen, Beneden Tiendweg 9, 2959 LA Streefkerk,
(06) 53377739, koffieindemolen@gmail.com, 

Theetuinen

Foto: de Koffiemolen - Streefkerk
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...in het Gorcums Museum
Grote Markt 17, 4201 EB  Gorinchem
tel. 0183-632821
Open: di t/m za 10-17 uur,
zo 11-17 (oktober - april 13-17 uur)
www.gorcumsmuseum.nl
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Binnendams 6 
3373 AD  Hardinxveld-Giessendam 

telefoon 0184-611366 
koperenknop@koperenknop.nl 

www.koperenknop.nl 
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DAKLOOS
vanwege verbouwing van

Museum Het Stadhuis 

Museum Het Stadhuis
Hoogstraat 53 | 2965 AK Nieuwpoort
info@historischekringnieuwpoort.nl

MUSEUM TIJDELIJK GESLOTEN  
WWW.HISTORISCHEKRINGNIEUWPOORT.NL

DAKLOOS, EN WAT NU?

In 2020 is museum Het Stadhuis 
gesloten ivm de verbouwing van het 
gebouw én de herinrichting van het  
museum. In het vernieuwde museum zullen we 
het verhaal gaan vertellen van de Oude Hollandse  
Waterlinie, waar Nieuwpoort onderdeel van uitmaakte.

Tijdens de verbouwing zullen we vele activiteiten blijven  
organiseren, zoals de Stadswandelingen in  
Nieuwpoort en andere uiteenlopende  
activiteiten. Voor de actuele agenda  
kunt u onze website of facebook  
raadplegen!

Stichting Boerderij Gijbeland
Historisch Museum Het Voorhuis
J.W. Ooms Stichting

In Boerderij Gijbeland is onder andere het prachtige Historisch 
Museum Het Voorhuis gevestigd dat onderdak biedt aan de 
Historische Vereniging Binnenwaard en de J.W. Ooms Stichting.

In Het Voorhuis kunt u vinden:
• Een permanent ingericht woongedeelte
• Wisselexposities over uiteenlopende onderwerpen
• Verkoop van streekboeken over de cultuurhistorie van de 
 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
• De Oomskamer, ingericht met boeken, aquarellen, 
 schilderijen en meubels
• Nieuw gevestigd: De elektrische Kuiperij van Van Engelen

De onderstaande mogelijkheden voor gebruik zijn aanwezig:
• Groepsontvangsten
• Trouwlocatie
• Het houden van vergaderingen, lezingen en workshops

Open: Elke zaterdagmiddag en derde dinsdag van de maand 
van 14.00 tot 16.30 uur. Groepen ook op afspraak. 

Het Voorhuis is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk.

Koekoekspad 1, 2971 BM Bleskensgraaf
website: www.binnenwaard.nl   e-mail: secretariaat@binnenwaard.nl
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Museum De Koperen Knop 
Monumentale boerderij met een authentiek deftige boerenwoning, 
expositieruimte, ontvangstzaal, koffiekamer, hoepelmakerij, kleine 
museumwinkel, smederij met wagenschuur en grote museumtuin. 
Regelmatig wisselende exposities. In voorhuis en in bijgebouwen 
permanente inrichting. In de grote museumtuin zijn fragmenten te 
zien van hoe de natuur in de streek er destijds heeft uitgezien.
Er is een paviljoen met archeologie van de Betuweroute met o.a. 
een reconstructie van Trijntje.

Museum De Koperen Knop, Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam, 
(0184) 611366, koperenknop@koperenknop.nl, www.koperenknop.nl,   
Open: di t/m vr 13.00-17.00 uur, za 11.00-17.00 uur, ook 2e Paas-, 
Pinkster- en Kerstdag, juli-aug ma 13.00-17.00 uur. 
Entree: volw. € 5,-, kind. 4 - 14 jr  € 2,50, Museumkaart geldig.

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk
Wereldberoemd zijn ze de negentien molens van het Unesco 
Werelderfgoed Kinderdijk. Kroonjuweeltjes die een bezoek zeker 
waard zijn. Molens behoren tot de belangrijkste Nederlandse mo-
numenten, nergens anders ter Wereld staan zoveel (historische) 
molens bij elkaar. Museummolen Blokweer en museummolen  
Nederwaard zijn te bezoeken en in het Wisboomgemaal is de 
machinekamer te bezichtigen. In het Hulpgemaal kan je een Multi-
screen film over het molengebied van Kinderdijk bekijken.

Nederwaard 5, 2961 AS Kinderdijk, (078) 691 2830, info@molenskinderdijk.nl,
www.kinderdijk.nl. Dagelijks geopend, zie website voor meer informatie.  

Historisch museum Het Stadhuis 
De Historische Kring Nieuwpoort heeft in het oude stadhuis uit 1697 
een museum ingericht. Behalve een stijlkamer uit begin 1900, is er gro-
te verzameling aan oude gebruiksvoorwerpen uit de streek. Ook is er 
een collectie voorwerpen uit de geschiedenis van Liesveld. Verder toont 
een maquette van Nieuwpoort het stadje zoals het er in 1970 uitzag. 
Jaarlijks zijn er thematentoonstellingen in het museum. Zie website.

Hoogstraat 53, 2965 AK Nieuwpoort, (0184) 601200, 
info@historischekringnieuwpoort.nl, www.historischekringnieuwpoort.nl,   
Open: groot deel van 2020 gesloten, zie website.

De molens van Kinderdijk zijn echt een toeristische 
trekpleister van het gebied. Maar ook de streek-
musea in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 
zijn een bezoek meer dan waard. Wat dacht u ervan  
om in een monumentale 17e eeuwse boerderij de 
sfeer van vroeger te beleven of op zoek te gaan 
naar een oude smederij of snoepwinkel van een 
eeuw geleden? Ontdek het verleden van toen! 

Museum Het Voorhuis
Het museum is ondergebracht in het woongedeelte van een ver-
plaatste monumentale Alblasserwaardse boerderij. U maakt kennis 
met de cultuurhistorie van de streek. Naast de permanente inrich-
ting van een 17e eeuwse woonkamer, 19e eeuwse opkamer, de 
Oomskamer, keuken uit de jaren 50 en de kaas- en voorraadkel-
der zijn er  aaneensluitende wisselexposities. Rondom de boerderij 
is een boerenerf aangelegd met veel traditionele elementen zoals 
een groentetuin, een klompenmakerij en gereedschap. Uitgebreid 
met de elektrische kuiperij van Van Engelen.

Koekoekspad 1, 2971 BM Bleskensgraaf, www.binnenwaard.nl, 
reservering@binnenwaard.nl, Open: zaterdag en 3e dinsdag van de maand
van 14.00 tot 16.30 uur. Groepen ook op afspraak, (0184) 64 16 29, 
Gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. Entree: leden Historische Vereniging 
Binnenwaard € 1,-, niet leden: € 2,-, kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: gratis.  

Het Reghthuys
Cultuurhistorisch museum gevestigd in het voormalige gemeentehuis 
van Giessenburg, gelegen in het centrum aan de Giessen.
Het museum herbergt een boerenkamer met gereedschap, ambach-
tenkamer, stijlkamer met uitgebreide textielcollectie, oorlogshoek, 
oranjeverzameling en veel archeologische vondsten uit de Giessen. 
Tevens 3 keer per jaar wisselexposities. Ook is er een vernieuwde 
koffiekamer. In de zomer terras met aanlegsteiger aan de Giessen.

Dorpsstraat 10, 3381 AG Giessenburg, (0184) 652872, b.g.g. (0184) 651577,  
info@museumhetreghthuys.nl, www.museumhetreghthuys.nl,  
Open: wo + za 13.30-17.00 uur. Groepen op afspraak dagelijks m.u.v. zondag.
Entree: volw. € 2,-, kind. t/m 12 jr. € 1,-.

Foto: Museum De Koperen Knop - Hardinxveld-Giessendam



Vanaf de Lekdijk kijk je uit over de 
Lek met zijn brede uiterwaarden 

met bloemrijke graslanden.

Al kronkelend stroomt het idyllische riviertje 
de Linge door het Betuwse landschap richting 
Leerdam. Huur een sloep, kano of sup, of stap 
aan boord van de Rederij Leerdam en ontdek 

vanaf het water de prachtige oevers. 

Trek erop uit 
tussen de rivieren 

Lek en Linge!
Een prachtig stukje authentiek Nederland met 

polders, uiterwaarden, dijken, molens, boerderijen, 
steden en dorpen. Met uitstek de ideale plek voor 

een ontspannende fiets- of wandeltocht. 

Historie in Vrijstad Vianen 
Vianen is een stad met een rijke 
geschiedenis. In de oude binnenstad 
van Vianen zijn nog grote delen van de 
middeleeuwse verdedigingswerken te 
zien zoals de stadsgracht, de stadsmuren 
en de Lekpoort. In het torentje zat 
oorspronkelijk een gevangenis. Op de 
gezellige Voorstraat vind je naast diverse 
terrasjes ook het bijzondere Stadhuis uit 
1425 en het Stedelijk Museum Vianen. 

Biertjes proeven in Fort Everdingen
Dit torenfort uit 1847 zorgde ervoor dat 
vijandelijke legers niet over de Lekdijk 
of over de rivier door de waterlinie heen 
konden breken. Momenteel herbergt het 
fort een heuse bierbrouwerij van Duits & 
Lauret, waar je terecht kunt voor een zelf 
gebrouwen biertje!

Kom even helemaal tot rust in de Zouweboezem
Het natuurgebied de Zouweboezem is een vaak nog onontdekte 
parel, vol prachtige flora en fauna. In de 14e eeuw werd dit 
boezemgebied gegraven om het overtollige water op te vangen 
tussen de polders. Houd je camera in de aanslag, want de 
moerasvelden zijn de thuishaven en broedplaats voor vele 
vogelsoorten zoals de Purperrijger. 

Uitblazen in Leerdam Glasstad
Dagelijks kun je in Leerdam het ambacht 
glasblazen van dichtbij bewonderen in de 
kristalfabriek van Royal Leerdam Crystal 
en in de glasblazerij van het Nationaal 
Glasmuseum. Aan de pittoreske oude 
stadsmuur vind je het Museum Hofje van 
Mevrouw van Aerden. De regentenkamer 
van dit charmante hofje herbergt een 
zeer unieke collectie schilderijen van 
17e-eeuwse Hollandse Meesters! 

De Tussen Lek en Linge route
Ontdek het gebied tussen Lek en 
Linge met eigen ogen! Download 
de route vanaf de websites 
www.vrijstadvianen.nl en 
www.leerdamglasstad.nl of haal hem 
op in één van de informatiepunten.

Wil je weten wat er nog meer te 
doen is tussen Lek en Linge? 
Neem een kijkje op: www.vrijstadvianen.nl
of www.leerdamglasstad.nl
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Het Kaaspakhuis
Folkertstraat 2a, 4241 BE Arkel, www.arkel-rietveld.nl

Fort Everdingen
Noodweg 2, 4121 KK Everdingen, (06) 1425 1923, 
ww.forteverdingen.nl

Dieselgemalen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Gemalen in Bleskensgraaf, Giessenburg, Langerak en Vianen,  
www.gemalenalblasserwaardvijfheerenlanden.nl

Ons Museum
Doetseweg 49, 3381 KE Giessenburg, (06) 5421 7274, 
www.graanbuurt.nl

Westermolen
Nieuwpoortseweg, 1, 2967 LB Langerak,  www.simav.nl 

Korenmolen de Regt
Lekdijk 415a, 2957 VB Nieuw-Lekkerland, (0184) 686 719, 
www.korenmolenderegt.nl

Korenmolen de Hoop/Graan & Zo
Oosteinde 7, 2969 AS Oud-Alblas, (0184) 772 627, 
www.korenmolenoudalblas.nl 

Grote Kerk Vianen
Voorstraat 110, 4132 AT Vianen, (0347) 326 107,  
www.grotekerkvianen.nl

Simav
Informatie over molens in de regio, (0184) 681 178, www.simav.nl

De Dijksynagoge
De enige dijksynagoge ter wereld opgetrokken uit ijsselsteentjes  
in de Hollandse stijl van een dijkhuis uit de 19e eeuw. In 1998 
moest het gebouw worden afgebroken i.v.m. dijkverzwaring.  
In 2001 werd het gebouw in segmenten teruggeplaatst en werd 
het interieur gerestaureerd met o.a. 19e eeuws synagoge-meubilair.  
In 2003 werd de synagoge heringewijd.

Rivierdijk 51, 3361 AE Sliedrecht, (0184) 411 527, info@dijksynagoge.nl,
www.dijksynagoge.nl. Open: 2e za en zo vd maand 14.00-16.00 uur. 
Rondleiding op afspraak. 

Nationaal Baggermuseum 
 
In Sliedrecht, de bakermat van de baggerindustrie, wordt in het 
statige huis van de baggerfamilie Volker de geschiedenis van de 
baggerindustrie weergegeven. Allerlei historische schaalmodellen
en voorwerpen laten op een toegankelijke manier zien hoe de Ne-
derlandse baggerindustrie is ontstaan en gegroeid. Nederlandse 
baggeraars werken over de hele wereld en dat vindt u ook in de 
collectie terug. Bezoek onze website voor uitgebreide informatie.

Molendijk 204, 3361 ER Sliedrecht, (0184) 414166, www.baggermuseum.nl 
info@baggermuseum.nl,   Open: wo t/m za 13.30-17.00 tijdens school
vakanties di t/m za 13.30-17.00 uur en op afspraak. Voor groepen zijn er na
afspraak andere uren mogelijk. Entree: volw. € 6,-, kind. 4 t/m 14 jr. € 3,-, 
65+ € 4,-.

Sliedrechts Museum
Hier kunt u kennis maken met de cultuurhistorische erfenis van het 
dorp. Brede collectie (ambachtelijke) historische voorwerpen, schaal-
modellen, landkaarten en gereconstrueerde taferelen uit het verleden. 

Kerkbuurt 99, 3361 BD Sliedrecht, (0184) 413404, 
info@sliedrechtsmuseum.nl, www.sliedrechtsmuseum.nl,  Open: wo+za 
14.00-17.00 uur en op afspraak. Entree: volw. € 2,- kind. <12 jr € 1,-.

Stedelijk Museum Vianen
Een gezellig, intiem museum dat gevestigd is in een monumentaal 
pand in het centrum van de stad. Door de zaalindeling en de fraaie 
ommuurde museumtuin kunnen er jaarlijks tussen de zes en tien 
verschillende exposities worden georganiseerd. Daarbij komt een 
grote verscheidenheid aan kunst- en cultuurvormen aan bod, zodat 
een breed publiek kan worden bereikt.

Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97, 4132 AP Vianen, (0347) 371648, 
info@stedelijkmuseum.nl, www.stedelijkmuseumvianen.nl,  Open: di-za
10.00-16.30, zo 12.00-16.00 uur. Entree: € 4,50.

Beeldenboulevard Alblasserdam
Kade, 2951 EG Alblasserdam, www.beeldparkdrechtoevers.nl 

Huis van Zessen
West Kinderdijk 89, 2953 XP Alblasserdam, (078) 691 5239,  
www.huisvanzessenalblasserdam.nl

Oudheidskamer
Cortgene 3, 2951 EA Alblasserdam, (0184) 417 757, www.hvwa.nl 

Foto: Baggermuseum - Sliedrecht
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Wijzigingen voorbehouden.  
Kijk voor actuele informatie en een compleet over-
zicht op www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl  
of neem een abonnement op de digitale VVV eve-
nementenagenda. Zie website voor meer informatie.

APRIL

23 t/m 25 april
Brocante aan de Giessen
Een gezellige markt met ca. 40 gast standhouders, die hun mooi-
ste oude, antieke en brocante spullen uitstallen. Dagelijks 10.00-
17.00 uur. De Graanbuurt, Giessenburg, www.graanbuurt.nl

MEI

9 en 10  mei 
Nationale molendag Alblasserwaard
Er zijn in Nederland honderden wind- en watermolens geopend 
voor het publiek. Op Nationale Molendag draaien en malen meer 
dan 900 molens, verspreid over heel Nederland. De meeste molens 
zijn gratis te bezoeken. Als u eens een molen wilt bezoeken en  
een molenaar ontmoeten, dan is Nationale Molendag een prima 
gelegenheid. Ook de molens van molenstichting SIMAV doen mee 
met de Molendag, www.simav.nl

16 mei 
Lentefeest 
Diverse activiteiten op en rond de Schaapskooi voor de jeugd. 
10.00 – 16.00 uur bij de Schaapskooi, Overboeicop 15 Schoonre-
woerd, 0345- 641 201, www.natuurcentrum.nl.

20 t/m 23 mei
Vierdaagse Alblasserwaard
Kom fietsen of wandelen in het mooiste deel van het Groene Hart, 
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Tent op Fokveedagterrein, 
Dorpsweg (naast huisnr. 119), Hoornaar,  
www.vierdaagsealblasserwaard.nl

23 mei
Rommelmarkt Ameide
Elk jaar op de eerste zaterdag na Hemelvaartsdag is er een rommel-
markt waar uit de (weide) wijde omtrek bezoekers op af komen. 
www.pkn-ameide-tienhoven.nl/activiteit/rommelmarkt/

23 mei
StreekParade
Verkoop en presentatie van streekproducten. Tevens demonstra-
ties van kunstenaars, kinderactiviteiten, activiteiten in de natuur en 
proeverijen. Tent op Fokveedagterrein, Dorpsweg (naast huisnr. 
119), Hoornaar. www.vierdaagsealblasserwaard.nl

JUNI

1 juni
Schaapscheerdersfeest
Demonstraties schapen scheren. Tevens workshops en verkoop 
van wol, garens, vezels en streekproducten. 10:00 - 16:00 uur. 
Schaapskooi, A 89, Ottoland, 0184 642 293,  
info@schaapskooiottoland.nl, www.schaapskooiottoland.nl

6 juni 
Open Dag Chateau du Tets
Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in deze wijngaard. 
Verkoop en proeven van zelfgemaakte wijn, rondleidingen door de 
wijngaard en uitleg over het maken van wijn. 
Adrie Krielaart, p/a Van Tetsstraat 8, Goudriaan, 0183 581640, 
chateaudutets@gmail.com, www.chateaudutets.nl

6 juni 
Open Dag Domein Oosteind
Jonge wijnproeverij met deskundig uitleg over het proces van wijn 
maken. Bas Kon, Zuidzijde 85a, Goudriaan, 0183 582 170,  
bas.kon@planet.nl, www.domeinoosteind.nl

6 juni 
Open dag Wijngaard Merwe Zigt
Bezoek de wijngaard en laat u verrassen door de authentieke 
smaak van Johanniter en Sauvignon gris. Freek Bikker, Bazeldijk  
67, Hoogblokland, 0183 35 2389, freekbikker46@gmail.com

6 juni
Molenwaardtocht
Wandeltocht over 5, 10, 15, 20, 30, 40 en 50 km. Partycentrum 
de Klok, Molenstraat 117, Kinderdijk, 0184 684 375,  
wsv_kinderdijk@hotmail.com, www.wsvkinderdijk.nl

6 juni 
Zederikdag: Oldtimerdag
Rit voor historische voertuigen ouder dan 25 jaar (tractoren, auto’s, 
motoren, bromfietsen en stationaire motoren). 9.00-17.00 uur. 
Centrum, Dorpsstraat, Lexmond, info@zederikdagen.nl, 
www.zederikdagen.nl

Foto: Vierdaagse Alblasserwaard bij de Ouwe Meulen - Bleskensgraaf
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13 juni 
Zederikdag: Paarden & Wagens
Soms “deftige” historische aanspanningen, maar ook combinaties 
voor boerenarbeid uit het verleden, maken vanuit Leerbroek een 
tocht van dertig kilometer door het landschap en de Zederikse 
buurtschappen.10.30 uur.  Killesteynruiters Sportcomplex,  
Nieuwe Rijksweg 8, 4128 BN Lexmond. info@zederikdagen.nl,  
www.zederikdagen.nl

20 juni
Oldtimerdag Vianen
Elk jaar vormt het oude centrum van Vianen het decor voor de 
Oldtimerdag van Vianen. Ruim 300 deelnemers staan opgesteld 
in de straten van de Utrechtse gemeente. Dan gaan de Oldtimers 
een toertocht rijden door de gemeente. Na afloop keren de Oldti-
mers weer terug op de Voorsraat van Vianen.  Voorstraat, Vianen. 
www.oldtimerdagvianen.nl

20 juni 
Zederikdag: Fietsen
Fietstocht door de kernen en omgeving van de gemeente Zederik 
(diverse afstanden, inschrijven en starten vanaf 9.30 uur).  Cafe-
taria ’t Trefpunt, Hei en Boeicopseweg 88-90, Hei- en Boeicop. 
info@zederikdagen.nl, www.zederikdagen.nl

JULI

18 juli
Fietstocht
Fietstocht door de natuur van Vijfheerenlanden. Start en finish bij 
de Schaapskooi, Overboeicop 15 Schoonrewoerd, 0345 641 201, 
www.natuurcentrum.nl     

22 juli 
Sint Jacobus Paardenmarkt 
Traditionele paarden- en warenmarkt, met paardentram en pony-
keuring. Van 12:00 t/m 18:00 een wielerronde. Ter afsluiting een 
hippisch festijn. Centrum, Kerkstraat, Alblasserdam,  
www.paardenmarkt-alblasserdam.nl, www.rondevanalblasserdam.nl

juli
Vlaggetjesdag  
Jaarlijks evenement in Groot-Ammers met gezelligheid in en rondom 
het water. Van Wijk Vishandel, Ammerse Kade 16, Groot-Ammers, 
www.vlaggetjesdag.eu

AUGUSTUS

1 augustus 
Jaarmarkt Noordeloos
Jaarlijkse markt op de eerste zaterdag in augustus.  
Circa 200 standhouders. Jaarmarkt, Kerkstraat 1, Noordeloos,  
jaarmarkt@noordeloos.nl, www.noordeloos.nl

29 augustus 
Nacht van de Vleermuis 
In en rondom de Schaapskooi. Overboeicop 15, Schoonrewoerd.  
www.natuurcentrum.nl 

FAMILY PROOF ROUTES

vierdaagsealblasserwaard.nl

   10 KM WANDEL-PUZZEL-TOCHT

   30 KM FIETS-PUZZEL-TOCHT
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OKTOBER

3 oktober
Fokveedag Boerenlandfeest
Jaarlijks agrarisch evenement met vee- en kaaskeuringen, waren- 
en duurzaamheidsmarkt en streektent. 09:00 -16.00 uur. Dorps-
weg 1, Hoornaar, www.fokveedag.nl

3 oktober
SIMAV Molendag
Naast de landelijke Molendag en Open Monumentendag geeft mo-
lenstichting SIMAV opnieuw belangstellenden de gelegenheid de 
molens van buiten én van binnen te bewonderen. Bij verschillende 
molens zullen activiteiten georganiseerd worden. www.simav.nl

7 oktober
Paardenmarkt
De Paardenmarkt in Vianen is hét jaarlijkse evenement in de regio 
voor paardenliefhebbers, maar ook van oudsher een moment om 
elkaar te ontmoeten. Om de dag door te brengen rondom de ring, 
te struinen over de warenmarkt, een bezoek te brengen aan de 
kermis en te genieten van een wervelende middag- en avondshow. 
Voorstraat, Vianen. www.paardenmarktvianen.nl

8 oktober
Paardenmarkt 
Jaarlijkse markt met keuringen paarden en pony’s, kermis, waren-
markt met ruim 100 kramen en ter afsluiting een hippisch festijn. 
Prinsengracht 1, Ameide, info@paardenmarktameide.nl,  
www.paardenmarktameide.nl

8 t/m 10 oktober
Herfstfair in de Graanbuurt
Een fair met van alles wat, brocante, delicatesse, woon accessoi-
res, mode, brocante en nog veel meer. Dagelijks 10.00-17.00 uur. 
De Graanbuurt, Giessenburg, www.graanbuurt.nl 

DECEMBER

9 december
Kaarsjesavond
Jaarlijks terugkerend evenement waarbij het stadje Nieuwpoort 
door enkel kaarslicht verlicht wordt. 19:00 - 21:00 uur. Achter het 
Arsenaal, Nieuwpoort,  www.vestingstadnieuwpoort.com

29 december 
Winterwandeling
Wandelen en na afloop een heerlijk kop erwtensoep met een 
lekker broodje. €7.50  Vanuit de Schaapskooi, Overboeicop 15, 
Schoonrewoerd. ww.natuurcentrum.nl 

SEPTEMBER

5 september
Open Dag Domein Oosteind
Jonge wijnproeverij met deskundig uitleg over het proces van wijn 
maken. B. Kon, Zuidzijde 85a, Goudriaan, 0183 582 170,  
bas.kon@planet.nl, www.domeinoosteind.nl

5 september
Open Dag Chateau du Tets
Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in deze wijngaard. 
Verkoop en proeven van zelfgemaakte wijn, rondleidingen door de 
wijngaard en uitleg over het maken van wijn. 
Adrie Krielaart, p/a van Tetsstraat 8, Goudriaan, 0183 581640, 
chateaudutets@gmail.com, www.chateaudutets.nl

5 september
Open dag Wijngaard Merwe Zigt
Bezoek de wijngaard en laat u verrassen door de authentieke 
smaak van Johanniter en Sauvignon gris. Freek Bikker, Bazeldijk  
67, Hoogblokland, 0183 35 2389, freekbikker46@gmail.com

7 t/m 12 september
Verlichtingsweek Kinderdijk
De beroemde molens van het Werelderfgoed Kinderdijk worden ‘s 
avonds in de schijnwerpers gezet. 20:00-22:30 uur. Molengebied 
Kinderdijk, Nederwaard 1, Kinderdijk. www.kinderdijk.nl  

12 en 13 september
Open monumentendag 
Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden 
prachtige monumenten in heel Nederland en dus ook in de Alblas-
serwaard & Vijfheerenlanden gratis toegankelijk voor iedereen. Het 
is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel 
komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd 
worden. www.openmonumentendag.nl

14 t/m 20 september
Havenfestival 
Jaarlijks festival met muziek, toneel poppenkast, vlottenrace, 
clubkasrun, film, taptoe, gondelvaart en braderie. Centrum, Dam, 
Alblasserdam, info@havenfestival-alblasserdam.nl,  
www.havenfestival-alblasserdam.nl

26 september
Open dag de Schaapskooi
Informatiemarkt over natuur en landschap, excursies, verkoop 
en persen van nieuwe fruitoogst en diverse activiteiten voor de 
jeugd.10.00 – 16.00 uur, gratis toegankelijk. De Schaapskooi, 
Overboeicop 15, Schoonrewoerd, 0345 641 201.   
www.natuurcentrum.nl

Kijk voor een compleet overzicht van alle activiteiten en evenementen op  
www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl of neem een abonnement op de digitale evenementenagenda.



www.alblasserdam.nl

Welkom in Alblasserdam! Met de Waterbus bent u vanuit 
Dordrecht en Rotterdam snel in ons prachtig dijkdorp. 

Geniet te voet of met de fiets van de weidse vergezichten 
in het historische polderlandschap. En bezoek ons gezellig
 dorpscentrum met terrasjes en een ruim winkelaanbod.

Of je nu van natuur, cultuur of historie houdt, 
in de Vestingdriehoek vind je het allemaal. 
Gorinchem is het ideale startpunt voor je 
ontdekkingsreis. Dit is de grootste vestingstad 
van ons land die nog in originele staat is. 
Je vindt hier historie maar ook moderne 
winkelstraten en een station. In vesting 
Woudrichem ga je terug in de tijd. Hier geldt: 
klein maar fijn. Slot Loevestein is juist weer 
imponerend. Via de ophaalbrug stap je in de tijd 
van ridders en soldaten. Maar ook de natuur 
rondom het slot is prachtig. Via het pontje 
steek je over naar Fort Vuren, een bijzondere 
locatie waar je ook kunt blijven slapen. Om de 
driehoek compleet te maken mag een bezoek 
aan Zaltbommel niet ontbreken. Je vindt hier 
eeuwenoude stadswallen, historische gevels 
maar ook gezellige winkels en restaurants.

Varen van stad naar slot
De Vestingdriehoek heeft veel meer te bieden 
dan de afzonderlijke locaties. Je kunt ook 
heerlijk wandelen en fietsen in het gebied. 
Geniet van de weidse uitzichten over het 
rivierlandschap of ontdek de pittoreske straatjes 
van Gorinchem, Woudrichem en Zaltbommel. 
De verbindende factor is Riveer, met de veerboot 
word je van de ene naar de andere locatie 
gebracht. Na een dag nog niet uitgekeken? 
Overnacht dan in Slot Loevestein, Fort Vuren of 
in een hotel of B&B in een van de vestingsteden. 

Gorinchem
Woudrichem
Slot Loevestein
Fort Vuren
Zaltbommel

vesting
driehoek

Veelzijdige 
Vestingdriehoek

Kijk voor meer 
informatie op 

www.vestingdriehoek.nl

ZALTBOMMEL
45 minuten 

varen naar 
Zaltbommel

www.ijzermanverhuur.nl

De Alblasserwaard op de 
fi ets verkennen?
Huur bij ons uw huurfi ets!

 
 

BOERDERIJ & ERF 
alblasserwaard - krimpenerwaard - vijfheerenlanden 

 

 

 
UW BOERDERIJ IS ONZE ZORG  
 

  
 
 
kennis- & beeldbank    publicaties    bemiddeling & ondersteuning   
     advies & voorlichting    cursussen    workshops    symposia 
 
 

 
 
Sluis 57   2964 ׀ AT  Groot-Ammers  ׀  tel. 0184-661425   ׀ secretariaat@boerderijenerf.nl  
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Wandelen & Fietsen

Er valt zoveel te ontdekken in de Alblasserwaard 
& Vijfheerenlanden. Zo kun je genieten van een 
mooie wandeling door het boerenland. Of door-
kruis de streek op de fiets en geniet van de afwis-
seling tussen steden, dorpjes en het platteland. 

Tourist Info Alblasserdam Fietsverhuur
Bij Tourist Info staan meer dan genoeg fietsen klaar voor een actieve 
dag in de regio. Tandems, fietsen met terugtraprem of handrem, 
elektrische fietsen, kinderfietsen maar ook fietstrailers en kindertrailers 
zijn er te huur. Er kan gestart worden vanaf de locatie Alblasserdam of 
Kinderdijk. Ook is er een enthousiaste club gidsen die u tijdens de tocht 
meer informatie kunnen geven.

Tourist Info Alblasserdam, Zuiderstek 22, 2952 AZ Alblasserdam, 
(078) 693 2114, (06) 2459 5993, www.touristinfo-alblasserdam.nl .   

Vestzakwandelgids van Wandelaar.nl 
Er zijn voor de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 6 handzame 
wandelgidsen beschikbaar. Ieder gidsje bevat 5 wandelingen in 
een compact gebied. Duidelijke kaartjes van de topografische 
dienst en heldere tekst maken het moeilijk om te verdwalen. 

Routenetwerk
Zowel wandelaars als fietsers kunnen gebruik maken van het uit-
gebreide knooppuntennetwerk in de streek. De routes gaan zoveel 
mogelijk langs rustieke plekjes. Kijk op www.wandelenindepolder.nl  
of www.route.nl/routeplanner. Er zijn ook wandel- en fietskaarten 
verkrijgbaar in de regio en bij de VVV.

Wandelen & Fietsen

Meer Informatie
www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl

Zien&Doen/routes
www.wandelaar.nl
www.wandelroutenetwerk.nl
www.wandelenindepolder.nl
www.toproutenetwerk.nl
www.wandelnet.nl 
www.vvv-webshop.nl

Wandelaar.nl gidsen zijn per stuk voor €2,50 verkrijgbaar 
bij boekhandel, verscheidene bedrijven uit deze gids en 
via www.wandelaar.nl / info@wandelaar.nl

TOP’s
Een Toeristisch Overstappunt (TOP) is een startpunt waar je je 
auto kunt achterlaten om vandaar te wandelen of te fietsen. Vanaf 
elke TOP kun je bewegwijzerde en beschreven routes volgen. Kijk 
op www.toproutenetwerk.nl.

Routes
Er zijn diverse losse wandel- en fietsroutes verkrijgbaar in de regio 
en bij de VVV. Kijk op www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl 
of bestel je route bij www.vvv-webshop.nl.

Fiets- en solexverhuur
IJzerman Verhuur
Damseweg 97, 2974 VB Brandwijk, (0184) 641 483, 
www.ijzermanverhuur.nl

De Klok
Molenstraat 117, 2961 AK Kinderdijk, (078) 691 2597, 
www.deklok.com

Tourist Info Kinderdijk
Molenstraat 155f, 2961 AK Kinderdijk, (078 )693 2114, 
www.touristinfo-alblasserdam.nl 

Solextochten Kinderdijk
Molenstraat 145, 2961 AK Kinderdijk, (06) 4439 8899, 
www.solextochtenkinderdijk.nl

MH Verhuur
Breezijde 25, 4243 JN Nieuwland, (06) 2244 1082, 
www.mhverhuur.nl 

Dokman Tweewielers
Burg. Jhr Hoeufftlaan 1, 4132 EA Vianen, (0347) 769 032, 
www.dokmanfietsen.nl 

Foto: brug over de Botersloot - Noordeloos



Wandelroutenetwerk
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden:        
                                      meer dan molens!
Met het wandelroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wandelt u langs uitgestrekte 
veenweidegebieden met zwartbont vee. Geniet van polderwegen met knotwilgen, het 
geluid van weidevogels in de weilanden, geurige wilde bloemen langs de slootranden. 
En niet te vergeten de wind, en het zoeven van de wieken van de karakteristieke molens! 
De dijken en kades vormen een mooi hoogteverschil in het landschap. Vanaf daar zijn de 
vergezichten adembenemend Hollands!

Voor elk wat wils!
In het Groene Hart, net buiten de Randstedelijke 

drukte vindt u de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

De molens van Kinderdijk, aangewezen als UNESCO-

werelderfgoed, zijn wereldwijd bekend. Maar als wan-

delbestemming is de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

een nog onontdekte parel. Daar gaat het nieuwe 

wandelroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

verandering in brengen. 

Aaneengesloten netwerk
Door bestaande paden met elkaar te verbinden 

ontstaat in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

een aaneengesloten netwerk van geschikte wandel-

paden. Met routes en knooppunten, net als bij de 

fi ets. Bordjes en stickers zorgen dat u altijd uw weg 

kunt vinden. En als u alle kilometers van het netwerk 

bewandeld heeft, loopt u gewoon nog een stukje 

door! Het netwerk is namelijk aangesloten op andere 

wandelroutenetwerken in de regio. Dat maakt het 

nog makkelijker om een uitdaging op te zoeken. 

U kunt eenvoudig een lange-afstandswandelingen 

uitstippelen en genieten van het eindeloze typisch 

Hollandse landschap. Het nieuwe wandelroutenet-

werk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft zo voor 

elk wat wils! 

Combineren met andere activiteiten
Voor de cultuurliefhebber is een wandeling in 

combinatie met een bezoek aan vestingsteden als 

Nieuwpoort of Gorinchem een aanrader. Of sluit 

uw wandeling af met een bezoek aan de ‘Glasstad’ 

Leerdam en ga langs bij een van de glasblazerijen. 

Liever de natuur in? Wandel door het natuurgebied 

De Zouwboezem in Meerkerk en steek met een 

roeiboot de Oude Zederik over. De Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden heeft het allemaal! 
>> wandelenindepolder.nl

Vanaf de dijken en kades
adembenemende

Hollandse vergezichten

gen ie t

wandel

bu i ten
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Museum De Koperen Knop 
Binnendams 6, 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam, (0184) 611 366 

De Groene Hofstee
GJ Kool, Hei- en Boeicopseweg 14, 4126 RJ  Hei- en Boeicop,
tel. (0345) 641383

Fruitbedrijf Stek
Fam. Stek, Tiendweg 2, 4247 EV  Kedichem,
te. (0183) 561443

Het Achterhuis
Fam. J. Zijderveld, Hoogeind 20a, 4143 LX  Leerdam,
tel. (0345) 619887

IJsboerderij Middelbroeck
Fam. A.v.d. Ham, Broekseweg 17a, 4231 VC  Meerkerk,
tel. (06) 53931949

Forelvisvijver Zederik
R.van Steenis, Broekseweg 28, 4231 VE  Meerkerk,
tel. (0183) 351625

Camping De Grienduil
Fam. van Stuijvenberg, Geer 25, 4243 JS  Nieuwland,
tel. (0183) 351512

Maria Johannahoeve
Fam. Kool, Nieuwendijk 20, 4225 PE  Noordeloos,
tel. (0183) 582046

IJsboerderij Middelbroeck
Fam. A.v.d. Ham, Damseweg 109a, 2975 LG  Ottoland,
tel. (06) 53931949

Fruitheerlijkheid
Fam. Korteland Kerkbuurt 56, 3354 XK  Papendrecht,
tel. (078) 6440599

De Schaapskooi
Overboeicop 15, 4145 NN Schoonrewoerd, 
tel. (0345) 641201

Booij Kaasmakers
Fam. Booij, Middenpolderweg 63, 2959 LB  Streefkerk,
tel. (0184) 681008

Ponthoeve
Fam.Baars,Buitenstad 69, 4132 AB  Vianen, tel. (0347) 371627

IJsboerderij Van Krimpen
Fam. Van Krimpen, Westeinde 26, 3366 BM  Wijngaarden,
tel. (0184) 413358

Fiets oplaadpunten

Fiets oplaadpunten

Even Opladen in de Alblasserwaard & Vijfheerenlan-
den. Bij diverse toeristisch-recreatieve ondernemers 
in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden staan 
oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien van 
zonnepanelen. Ook zijn er folderkasten geplaatst 
met gratis brochures en folders op het gebied van 
toerisme en recreatie. Het gebruik van de oplaad-
punten is gratis. Een ‘Even opladen’ wandel- en 
fietsroutebrochure is gratis verkrijgbaar bij VVV’s en 
ondernemers in de regio. Er staan twee wandelroutes 
in beschreven en vier fietsroutes, gebaseerd op de 
knooppunten van het fietsroutenetwerk. De thema-
routes komen onder andere langs de Even Opladen-
punten en diverse rust- en horecalocaties waar ook 
de inwendige mens opgeladen kan worden.

Oplaadpunt Klein Peursum
R. van Wijngaarden, Peursumseweg 131, 3381 KV  Giessenburg,
tel. (06) 53192887

Hannes Hoeve
K. Commijs, Slingelandseweg 17b, 3381 KZ  Giessenburg,
tel. (0184) 659011

Theetuin De Hoeff
Bovenkerkseweg 12, 3381 KB  Giessenburg, tel. (0184) 654586

Natuurcentrum Van Andel-Spruijt
Van Andel-Spruijt Natuurc., G. van Andelpark 1, 4204 HZ  
Gorinchem, tel. (0183) 630911

't Raadhuis eten en drinken
Fam. Boom, Smoutjesweg 3, 2977 AR  Goudriaan,
tel. (0183) 581283

Avonturenboerderij Molenwaard
Avonturenboerderij Molenwaard, Wilgenweg 3, 
2964 AM  Groot Ammers, tel. (0184) 602616

Het Posthuijs
Voorstraat 42, 2964 AK Groot-Ammers, 
tel. (0184) 701094

Theetuin De Winde
N. Hakkesteegt, Achterland 4, 2964 LA  Groot Ammers,
tel. (0184) 661356

Foto: poldergebied - Streefkerk



* Graslandverbetering
* Grashakselen voor optimaal ruwvoerwinning

* Teelt en begeleiding van snijmais
* Toediening van drijfmest met sleepslang tot 

vloeibare meststoffen middels GPS
* Loon- en grondwerken

* Verhuur van hydraulische kranen

H.A.B.O. Noordeloos B.V. | Minkeloos 10a | 4225 SP  Noordeloos
T 0183 58 22 07 | M 06 50 62 36 57 | E info@loonbedrijfhabo.nl
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U ontzorgen, dat is onze zorg!

KWALITEIT
VAN KOREVAAR
• asbestsanering
• sloopwerk
• bodemsanering
• grond- en straatwerk
• agri- en groenactiviteiten
• afvalcontainerverhuur
• afvalinzameling

0184 - 60 26 26
korevaar-langerak.nl

www.vandergrijn.nl

Speciaalbakkerij Van der Grijn
maakt het verschil...

Zaterdag 
5 oktober 

2019 
in Hoornaar

Een ijzersterke traditie!

  
    

  

     

Samen haal je meer uit hergebruikSamen haal je meer uit hergebruik

Openingstijden: maandag 12.00 – 17.00 uur
 dinsdag t/m zaterdag  

info@kringloopvijfheerenlanden.nl
www.kringloopvijheerenlanden.nl
Techniekweg 5
4143 HW Leerdam
Tel.: 0345-61 11 07

In elk seizoen kunt u in onze mooie

winkel, gezellig snuffelen in het grote 

aanbod van goede

gebruikte artikelen

voor een klein prijsje 

10.00 17.00 uur–

V I J F H E E R E N L A N D E N L E E R D A M
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Paard en wagen / Tour trein

”Exclusief en nostalgisch”
Stalhouderij Reedijk heeft vele mogelijkheden met Paard en 
Wagen. Wij verzorgen o.a. Trouwerijen, Jubileums, rondritten, 
begrafenissen. Ook de intocht van Sint Nicolaas en Kerstman met 
Arreslede behoren tot de mogelijkheden, zo ook evenementen met 
een boerenwagen, paarden werktuigen. etc.
Ook kunt u een bezoek brengen aan onze koetsenloods om de 
antieke koetsen te bezichtigen, maak een afspraak ook voor grotere 
groepen. Prijs op aanvraag, wij rijden ook op zondag.

Familie Teun Reedijk, Lekdijk 17, 4235 VK Tienhoven aan de Lek,
(0183) 601400 / (06) 22790127, ceesreedijk@planet.nl, www.teunreedijk.nl, 

Dordrecht Tours
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele manier met Dor-
drecht Tours! De elektrische tour trein is per uur (dag) te huur vanaf 
16 april tot 31 oktober 2020. De trein rijdt Hop On Hop Off op 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 16 april tot 27 oktober 2020. 
De trein, die ruimte biedt aan 36 personen, is rolstoeltoegankelijk. 
Dordrecht is zeer de moeite waard door zijn vele bezienswaardig-
heden. De trein kan o.a. gehuurd worden voor stadsrondritten, 
bruiloften, teamuitjes, kinderfeestjes, familiereünies, uitstapjes voor 
senioren en pendeldiensten.

Dordrecht Tours V.O.F., Spuiboulevard 13, 3311 GM  Dordrecht,
Dordrecht Tours, Spuiboulevard 13, 3311 GM Dordrecht, (06) 5323 3126, 
(06) 1902 9665, info@dordrechttours.nl, www.dordrechttours.nl.  
Hop on Hop off: 16 april t/m 27 okt do t/m za. Zie website voor vertrektijden.  

Verdoorn Gelegenheidskoetsen
Wij organiseren gezellige rondritten met Jan pleziers of paardetram 
(rolstoeltoegankelijk) bij de molens van Kinderdijk of door de mooie 
Alblasserwaard. Arrangementen: Koffie/appelgebak/rondrit/rond-
vaart/lunch in onze sfeervolle boerderijzaal/high tea/workshop/
demonstratie wagenmaker. Trouwerij, jubileum,evenement, enz. 
wij rijden u geheel in stijl met onze mooie paarden en klassieke 
koetsen.

Verdoorn Gelegenheidskoetsen, Oost Kinderdijk 323, 2953 CN Alblasserdam,
(078) 6912759 / (06) 22520373, info@gelegenheidskoetsen.nl
www.gelegenheidskoetsen.nl, info@kinderdijksepaardetram.nl  
Wij rijden niet op zondag. Rolstoel toegankelijk.

Stal Vonk
Een ritje door de Alblasserwaard, is meer dan de moeite waard.
U kunt ons reserveren voor trouwerijen, jubilea, reuinie en be-
drijfsuitje's. Wij beschikken over diverse koetsen, 4 Jan-Plezier's, 
en een huifwagen. Sommige zijn geschikt voor rolstoelen, dus 
iedereen kan mee. Naar de wensen van de mensen en voor ieder 
budget is iets te regelen. Voor een pauze kunnen we een stop 
maken bij een restaurant. Een picknick voor u verzorgen, maar u 
mag het ook zelf meenemen. Tevens bezichtiging van oude paar-
denwerktuigen. 

Fam. Vonk, Binnendamseweg 18, 3381 GC Giessenburg, 
tel/fax: (0184) 614169 of (06) 25317601, stal-vonk@hotmail.com,   
www.stal-vonk.nl, www.stal-vonk.giessenburg.nl,Wij rijden niet op zondag.

Paard en wagen / Tour trein

Foto: polderlandschap - Alblasserwaard

Foto: Dordrecht Tours - Dordrecht



225 km leuke en gevarieerde 
  vaarroutes door de Alblasserwaard 
                                     en Vijfheerenlanden

“Over het water is een bijzonder 
mooie manier om deze streek te 

verkennen.”

HISTORISCH VAARGEBIED

Kijk voor de losse routes en alle 
adressen op www.varenindepolder.nl

Ottoland

Giessenburg

Goudriaan

Route
  Rond Ottoland

1

Vanaf Giessenburg de Giessen tot de brug B7 van de N216, 

linksaf via de brug B8 de Smoutjes Vliet. Je passeert brug B9. 

Hierna is bij de Slingelandse Plassen meteen ten noorden van de 

bootafmeerplaats een kanosteiger. Vaar verder door tot Goudriaan. 

Hier linksaf via brug B1 de Dwarsgang in.  In de eerste haakse bocht 

is een kanosteiger, hier is een overdraagplaats naar de Notenhoeve in 

Ottoland. Volg de tweede haakse bocht en aan het einde bij brug B2 

linksaf de Ottolandsche Vliet in. Rechts voor brug B3 van Ottoland is een 

lage grasoever en kun je pauzeren. Hierna rechtdoor, volg aan het eind de 

twee haakse bochten, dit heet de Kromme Elleboog. Hier is in de tweede 

bocht een kanosteiger, geschikt als pauzepunt. Na brug B4 van de 

N214 heet het de Peursumsche Vliet. Aan het eind bij brug B5 linksaf de 

Giessen op tot het startpunt in Giessenburg, links na brug B6.

Start je vanaf Goudriaan dan 200 m de Smoutjes Vliet zuidwaarts 

varen en dan rechtsaf bij brug B1 de Dwarsgang in.

Start je vanaf de Appelmansheul, brug Muisbroek-

Lage Giessen, dan komt er heen en terug totaal 

3 km bij. Je komt dan ook langs de Theetuin 

Hannes Heerlijkheid en IJsboerderij Den Boer.

Vaarroutes Alblasserwaard / Vijfheerenlanden

1. Goudriaan, Restaurant ‘t Raadhuis 

3. Giessenburg Centrum

4. Giessenburg Pinkeveer, IJsboerderij Den Boer

5. Giessenburg, Theetuin Hannes Heerlijkheid

16. Ottoland, Notenhoeve

21. Appelmansheul, brug Muisbroek-Lage Giessen

28. De Graanbuurt, Rederij Giessenstroom

Je kunt vanaf ieder punt vertrekken. 

Adressen staan op de website.

“Een rondgaande 

poldertocht in het hart 

van de Alblasserwaard.”

www.varenindepolder.nl
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Bezienswaardigheid

Deze route sluit aan 

op route 2, 3, 3a en 4.

Startpunt

Vertrek- of rustpunt

Overdraagplaats

Lengte
Vaarroute

16 km
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Aanlegplaats

Brugnummer

De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is een prachtig 

gebied. Het afwisselende landschap nodigt uit tot recreatieve 

en toeristische activiteiten. Of tot zomaar genieten van 

de lintbebouwing, van de weilanden, de boerderijen, het 

landschap, de koeien en de natuur. Door in het gebied te 

wandelen, te fietsen of… te varen. Door te varen geniet u 

ten volle. Vanaf het water is alles anders en het ontspant 

veel meer. Daarvoor is er een vaarroutenetwerk ontwikkeld. 

Met routes en voorzieningen, speciaal voor u. Al varend 

komt u op veel bekende, maar vooral ook op voor u tot nu 

toe onbekende plaatsen. Op de mooiste plekjes en bij de 

historisch gezien interessante bezienswaardigheden.

Kijk voor de losse routes en alle 

Goudriaan
poldertocht in het hart 

van de Alblasserwaard.”

R

R

Ottoland

Groot-Ammers

Route  Molenkadetocht Groot-Ammers

2

Vanaf Groot-Ammers over de Ammersche Boezem vice versa langs een viertal 

molens, achtereenvolgens de Gelkenes molen, de Graaflandse molen, 
de Achtkante molen en de Achterlandse molen. Negeer de afslag naar 

rechts bij brug B24. Negeer na de 4 molens de afslag naar links bij 
brug B2. Vanaf hier heet het de Ottolandsche Vliet en volg deze naar 
brug B3 van Ottoland.

70 m na deze brug links overdragen bij het gemaal Ottoland. 
Dan linksaf terugvaren, een kleine brug passeren en 70 m verder 
rechtsaf de Wetering aan de noordzijde van Ottoland volgen tot 
aan de Notenhoeve. Hier linksaf (bordje met pijl) via de sloot naar 
de Dwarsgang. Daar overdragen en linksaf. Aan het einde van de 
Dwarsgang bij brug B2 rechtsaf en terug naar Groot-Ammers. 

Vaarroutes Alblasserwaard / Vijfheerenlanden

Bezienswaardigheid

Deze route sluit aan op route 1, 2a, 7 en 8.

Startpunt

Vertrek- of rustpunt

Overdraagplaats

10. Groot-Ammers, Kanocentrum Ammerse Boezem 
16. Ottoland Notenhoeve

Je kunt vanaf ieder punt vertrekken. 
Adressen staan op de website.

www.varenindepolder.nl

“Een zeer fraai traject heen en weer langs de molens van de Ammersche Boezem en een stukje door het landelijke Ottoland. Tegenover het kanocentrum is een vishandel; ook particuliere verkoop.”
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Bezienswaardigheid

Deze route sluit aan op route 1, 2a, 7 en 8
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Kringloopwinkel Graafstroom
in Goudriaan

De Hoogt 1b
2977 LA Goudriaan

boeken • meubels • speelgoed  
elektra • spelletjes • puzzels • enz.

Openingstijden winkel:
Woensdag t/m vrijdag 13.30-16.00 uur

Zaterdag 13.00-16.30 uur

Bent u op zoek naar een leuk uitje?
Bezoek dan onze kringloopwinkel!

VAREN DOE JE SAMEN!

en kun je combineren met:

vis happen bakkie drinken kamperen wijnproeven barbecueen steppen

:
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Op het water

Kanocentrum Ammerse Boezem
De polder kun je het beste beleven vanaf het water met een kano 
of fluisterboot. Dan kun je optimaal van de omgeving genieten. 
Op ruige dagen is varen een uitdaging tegen de elementen en op 
zonnige dagen een mooie combi met zwemmen, een picknick of 
een bezoek aan de horeca onderweg. Je kunt bij ons individueel 
reserveren voor een bewegwijzerde tocht door de Alblasserwaard 
en als je een groep hebt, dan maken we graag een feest op maat 
voor familie, vrienden, collega’s of kinderen. 

Kanocentrum Ammerse Boezem Groot-Ammers, ammerseboezem@gmail.com, 
www.ammerseboezem.nl,  (06) 1276 2624 | FB Ammerse Boezem. 
Open: op afspraak mei tot oktober dagelijks, behalve zondag. Prijs vanaf € 7,50 pp.

Djieuwke elektroboot Kinderdijk
Rondvaart op de Overwaard langs de molens van Kinderdijk met ge-
zellige elektrorondvaartboot, overdekt, 50 zitplaatsen. Bij mooi weer 
helemaal open langszij. Rondvaarten met minimaal 10 personen, 30, 
45 of 60 minuten op reservering, wanneer u wilt. Een gids aan boord 
of voor het hele programma, met geweldige presentatie in vele talen. 
Bij grotere groepen maken we handige roulatieprogramma's.

Ligplaats Overwaard 3, reservations@touristinfo-alblasserdam.nl
(06) 24595993, www.toeristinfo-alblasserdam.nl  

De Chinese Schouw
Varen met de Sampan is een unieke belevenis. Sampans zijn Chinese 
houten boten voorzien van een fluitermotor. Door het gebruik van 
deze stille motor kunt u optimaal genieten van de omgeving en de 
natuur. De Giessen ligt in het Groene Hart, in de omgeving van de 
Biesbosch. Het is één van de mooiste veenriviertjes in Nederland, 
maar is nog niet ontdekt door het grote publiek. U kunt terecht met 
een gezelschap van twee tot twintig personen. Enorm geschikt voor 
een leuk dagje uit met familie, vrienden of collega’s dus!

De Chinese Schouw, Slingelandseweg 17d, 3381 KZ Giessenburg, 
(06) 3427 4850, info@desampan.nl, www.desampan.nl. 
Open: dagelijks van 4 april t/m 27 september 2020.

Rederij de Giessentroom
De Graanbuurt ligt aan het riviertje De Giessen en een rondvaartboot 
ontbreekt dan ook niet. Bij Rederij De Giessenstroom boekt u gezel-
lige tochten over het riviertje De Giessen met salonboot ‘de Samen-
werking’. Salonboot “de Samenwerking” is een milieuvriendelijke 
fluisterboot. Een replica uit de jaren ’20, die u zich laat wanen in de 
tijd van toen, met de faciliteiten van nu waaronder geluidsinstallatie 
en toilet. Wij varen met groepen vanaf 20 tot ca. 40 personen.

Rederij de Giessenstroom, Doetseweg 51, 3381 KE Giessenburg, 
(0184) 234 820, info@rederijgiessenstroom.nl, www.rederijgiessenstroom.nl.  

Op het water Foto: riviertje de Alblas - Oud-Alblas

Foto: Natuurgebied Zouweboezem - Meerkerk



Foto: Scheiwijkse Molen - Hoornaar
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Kanoverhuur de Molentocht
De Molentocht is de immens populaire schaatstocht die bij vol-
doende ijs in de winter verreden wordt. Vanuit Noordeloos kunt u 
de gehele route of delen er van over het water afleggen. Natuur-
schoon, molens en schilderachtige dorpjes wisselen elkaar af en 
het is het mogelijk om op diverse plaatsen aan te meren en te ge-
nieten van een heerlijke  picknick of een terrasje. Onze “Canadese 
kano’s” zijn open kano’s met meerdere zitplaatsen. Er is ruimte 
voor 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen.

Joris en Peter Oosterbeek, Grotewaard 2, 4225 PA Noordeloos, (06)46050776,
oosterbeekjoris@gmail.com, www.kanoverhuur-de-molentocht.nl, 

Jachthaven Liesveld 
Jachthaven Liesveld is een jachthaven met 250 ligplaatsen, die in 
het bezit is van de Blauwe Vlag, het symbool voor veiligheid, 
kwaliteit en service. Ook voor botenberging op de wal zijn wij 
gespecialiseerd. Ons restaurant met schitterend uitzicht op de 
rivier De Lek maakt het geheel compleet.

Nieuwe Haven 1a, 2959 AT Streefkerk, (0184) 689375, 
info@jachthavenliesveld.nl, www.jachthavenliesveld.nl, 

Beleef de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 
vanaf het water!

Om het varen in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden aantrekkelijk 
te maken zijn er speciale voorzieningen aangebracht. Zoals speci-
fieke kanosteigers, uitstappalen en informatiepanelen. De startplaat-
sen zijn centraal gelegen met in de directe nabijheid voldoende par-
keergelegenheid. Voor de inwendig mens zijn er in het gebied volop 
mogelijkheden te vinden. Hiermee is bij het bepalen van de start- en 
pauzeplaatsen zoveel mogelijk rekening gehouden.  Ook is er een 
‘RABO-kano’ aanwezig in het gebied, zie foto. 

De routes liggen voor u klaar op de volgende plaatsen of zijn te 
downloaden via www.varenindepolder.nl:
- Goudriaan, Restaurant ’t Raadhuis van Goudriaan 
- Giessenburg, Theetuin Hannes Heerlijkheid
- Groot-Ammers, Kanocentrum Ammerse Boezem
- Groot-Ammers, Theetuin en B&B De Winde 
- Schelluinen, Camping Kweetal
- Hoornaar, Camping De Groene Waard
- Noordeloos, Minicamping Giessenwaard
- Noordeloos, Kanoverhuur De Molentocht
- Hei-en-Boeicop, De Groene Hofstee, theetuin
- Ottoland, Camping Het Salamandertje

Jachthaven Alblasserdam
Raadhuisplein, 2951 VE Alblasserdam, (06) 1021 1440, 
www.wsvalblasserdam.nl 

Bootverhuur Ecorecreatie
Rietveld 14a, 4241 EB Arkel, (06) 2363 3559, 
www.ecorecreatie.com 

Jachthaven De Gors
Rietveld 1, 4241 EB Arkel, (0183) 564 036, www.wsvdegors.nl 

Bootverhuur Viswinkel Bij de Molen
Molenkade 3, 2964 LB Groot-Ammers, (0184) 661 465, 
www.viswinkelbijdemolen.nl

Rondvaart Werelderfgoed Kinderdijk
Nederwaard 1, 2961 AS Kinderdijk, (078) 691 2830, 
www.kinderdijk.nl 

Sloepverhuur Slingeland
Overslingeland 3, 4225 NJ Noordeloos, (06) 5318 9543, 
www.sloepverhuurslingeland.nl

Sloepverhuur De Krom
Oosteinde 6, 2969 AS Oud-Alblas, (0184) 691 282, 
www.dekromoudalblas.nl 

Jachthaven De Peiler
Middelwaard 5, 4133 LB Vianen, (06) 2285 0854, 
www.depeiler.nl
 
De Vrijhaven
Stuartweg 4k, 4131 NJ Vianen, (06) 5364 5721, 
www.devrijhaven.nl
 
Rederij Waterfeesten
Sluiseiland, 4132 AG Vianen, (06) 5513 0067, 
www.waterfeesten.nl 

Op het water

Foto: Rabokano - Groot-Ammers



 

 

3 –gangen 
keuzemenu 
vanaf € 25,- 

Golf voor 
iedereen! 

     Maria Johanna Hoeve 

               www.mariajohannahoeve.nl     -     tel. 0183-58 9524      -       info@mariajohannahoeve.nl 

Ideaal rustpunt voor fietsers en wandelaars 

    Bed & Breakfast    –   Groepsaccommodatie    –   Brasserie met groot terras    –  9par3 golfbaan 

POSTKAMER 
EETCAFE

TERRASPOSTZAAL

Voorstraat 42 | 2964 AK | Groot-Ammers | www.hetposthuijs.nl | 0184-661249

LUNCH & BORRELEN DINER & FEESTEN 

Eeterij
~ Het kleine Brughuis ~

Dorpsplein 2 ~ 4231 BA Meerkerk ~ Tel: (0183) 35 22 08

Openingstijden:
apr. t/m sept. vanaf 10.00 ~ okt. t/m mrt. vanaf 11.30

Woensdag t/m zondag en tijdens feestdagen geopend

Eeterij
~ Het kleine Brughuis ~

Dorpsplein 2 ~ 4231 BA Meerkerk ~ Tel: (0183) 35 22 08

Openingstijden:
apr. t/m sept. vanaf 10.00 ~ okt. t/m mrt. vanaf 11.30

Woensdag t/m zondag en tijdens feestdagen geopend

Tijdens de
jaarmarkt zijn wij 

geopend en tevens 
aanwezig op het 
Raadhuisplein!

Eeterij
~ Het kleine Brughuis ~

Dorpsplein 2 ~ 4231 BA Meerkerk ~ Tel: (0183) 35 22 08

Openingstijden:
apr. t/m sept. vanaf 10.00 ~ okt. t/m mrt. vanaf 11.30

Woensdag t/m zondag en tijdens feestdagen geopend

Tijdens de
jaarmarkt zijn wij 

geopend en tevens 
aanwezig op het 
Raadhuisplein!

Eeterij 
~ Het kleine Brughuis ~

Dorpsplein 2 ~ 4231 BA Meerkerk ~ Tel: (0183) 35 22 08

Openingstijden:
apr. t/m sept. vanaf 10.00 ~ okt. t/m mrt. vanaf 11.30

Woensdag t/m zondag en tijdens feestdagen geopend

Proef de
gezelligheid

Lunch
en 

Diner

U voelt zich te gast en thuis bij Grand Café Buena Vista
in Kinderdijk, vlakbij de beroemde molens 

Molenstraat 230  |  2961 AR Kinderdijk  |  078-6912485
www.grandcafebuenavista.nl

Graag tot ziens!
Voor openingstijden 

zie onze site
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Restaurants & Partylokaties

Eetcafé, partycentrum ”Het Posthuijs”

In het oude postkantoor kunt u genieten van een lunch, diner, bor-
rel of een snelle hap met gerechten uit de streek. Ons terras ligt te-
genover het pontje "af en toe" en langs div. fiets- en wandelroutes.
Voor feesten en partijen en hebben wij een mooie zaal onder het 
eetcafé en onze postkamer naast het eetcafé is geschikt voor 
kleine gezelschappen. Ruime parkeergelegenheid. Oplaadpunt.

Eetcafé, terras & partycentrum Het Posthuijs, Voorstraat 42, 
2964 AK Groot-Ammers, (0184) 661249,
7 dagen per week open, info@hetposthuijs.nl, www.hetposthuijs.nl,  

Buena Vista
Nabij de ingang naar de beroemde molens vindt u ons Restaurant 
Grand Café Buena Vista. U kunt bij ons heerlijk lunchen, dineren of 
gewoon een vers gezet bakje DE koffie nuttigen, bij mooi weer op 
het terras. Voor partijen, vergaderingen etc. beschikken wij over 
een zaal in het gebouw ‘Windkracht Vier’, met een prachtig uitzicht 
over de molens en de rivier de Lek. Ook vindt u daar onze prach-
tige souvenirshop.

Buena Vista, Molenstraat 230, 2961 AR Kinderdijk,
(078) 6912485, Voor openingstijden zie, www.grandcafebuenavista.nl,  

De Klok
Grand-Café en Party Centrum De Klok is een eetgelegenheid, 
ook voor grotere groepen, met meerdere zalen tot 600 personen. 
Gevestigd in een pand gedateerd uit 1874 dat in het verleden zeer 
veel functies heeft gehad, is nu een gezellig ouderwets ingerichte 
eetgelegenheid met groot terras. 

Molenstraat 117, 2961 AK Kinderdijk,  (078) 691 2597, 
info@deklok.com, www.deklok.com 

Onder de Pannen
Bij ons kunt u genieten van een overheerlijke pannenkoek onder 
het genot van een prachtig uitzicht op het platteland. Een drankje 
erbij en het beeld is geheel compleet. In onze bistro kunt u een 
keus maken uit heerlijke grillgerechten.

Leerbroekseweg 53, 4245 KS Leerbroek, (0345) 599 485, 
welkom@onderdepannen.net, www.onderdepannen.net, 

In de streek Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
zijn veel restaurants en partylokaties te vinden 
waar men zich te goed kan doen aan heerlijke 
maaltijden, of een mooi feest kan organiseren.

Landvast
Landvast is gevestigd in een modern gebouw, in het centrum van 
Alblasserdam. Het biedt burgers, bedrijfsleven en verenigingen een 
accommodatie voor vele uiteenlopende activiteiten. Van feesten 
en vergaderen tot dansen, sporten en musiceren. Ook beschikt 
Landvast over twee modern en comfortabel ingerichte bioscoop-
zalen met een zeer gevarieerd filmprogramma. De professioneel 
bemande keuken staat borg voor een perfecte lunch, een heerlijk 
diner of een buffet naar eigen keuze.

Haven 4, 2951 GC Alblasserdam, (078) 691 2923, info@landvast.nl, 
www.landvast.nl 

‘t Raadhuis eten & drinken
Sinds begin 2018 geheel vernieuwd en centraal gelegen in de  
Alblasserwaard. Bij 't Raadhuis kunt u genieten van een kopje  
koffie, lunch, diner of borrel. We hebben een heerlijk terras aan het 
water. Werken met verse producten uit de streek.  U kunt bij ons 
parkeren voor de deur. Elektrisch fiets oplaad punt aanwezig.

‘t Raadhuis eten & drinken, Smoutjesweg 3, 2977 AR Goudriaan, 
(0183)  846 131, www.raadhuis-etenendrinken.nl,
info@raadhuis-etendrinken.nl  

Cafe Sluis
Regelmatig live muziek. Alle sportevenementen op groot scherm. 
Overdekt terras (koude dagen verwarmd). Oplaadpunt. Al meer 
dan 90 jaar als bruin cafe een begrip in de regio voor een hapje en 
een drankje. 

Sluis 19, 2964 AR Groot-Ammers, (0184) 662 214 / (06) 5573 4882, 
Facebook cafe sluis/Google cafe sluis.Biljart en Dart, 7 dagen per week open.

Restaurants & Partylokaties
Foto: Raadhuis - Goudriaan



23 MEI 2020 
STREEKPARADE   

VERKOOP EN PROEVERIJEN

Diverse (biologische) streekproducten: o.a. kazen, 
visproducten, jams, chutneys, honing, mosterd, 
fruit, fruitsappen, bier en wijn.

Meer informatie: 
 vierdaagsealblasserwaard.nl/streekparade 
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Restaurants & Partylokaties

Eeterij Het Kleine Brughuis
Aan het Dorpsplein in Meerkerk vindt u “Eeterij Het Kleine Brug-
huis”. In dit gezellige restaurant kunt u genieten van een kopje kof-
fie met vers appelgebak, lunch, high tea, borrel of 3-gangen diner.  
Daarnaast ligt de eeterij op de knooppunten 20 en 63. En we zijn 
oplaadpunt voor electrische fietsen.

Eeterij ”Het Kleine Brughuis”, Dorpsplein 2, 4231 BA Meerkerk,
(0183) 352 208, eeterijbrughuis@hotmail.com, www.eeterijbrughuis.nl,  

McDonald’s Meerkerk
Dit restaurant met McDrive en zeer ruime parkeergelegenheid is 
gevestigd aan de Energieweg 118. Ons restaurant biedt plaats aan 
+/- 200 gasten, bovendien zijn er +/- 75 plaatsen op het terras. 
Het restaurant is in 2008 grondig verbouwd en kenmerkt zich nu 
door een sfeervol interieur, met stijlvol meubilair in trendy kleuren. 
Speciaal voor de kinderen beschikt het restaurant over een Playland.

Energieweg 118, 4231 DJ Meerkerk, (0183) 351 704, 
www.mcdonaldsrestaurant.nl/meerkerk/home, 

Lunchroom Plein 10
Op het Kleijburgplein dicht bij fietsknooppunt 4 vindt u onze Lunch-
room “Plein 10”. Voor lunch, diner of zomaar even iets drinken bent u 
in onze zaak of op het terras van harte welkom. Er zijn voldoende par-
keerplaatsen en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Kleijburgplein10, 2957 AT Nieuw Lekkerland, (0184) 682 210, 
info@plein-10.nl.  Zondag gesloten. 40 zitplaatsen, wifi, eetcafe / terras.

De Kat in de Wilg
Restaurant De Kat in de Wilg is gevestigd in Oud Alblas in een 
voormalige boerderij uit ca. 1830. Het restaurant ligt in de zeer rus-
tieke en landelijke omgeving van de Alblasserwaard, waar rust en 
ruimte nog volop aanwezig zijn.

Peperstraat 28, 2969 AZ Oud-Alblas, (0184) 692 770, 
info@katindewilg.nl, www.katindewilg.nl, 
Maandag gesloten, in de wintermaanden ook dinsdag gesloten.

De Krom gezellig eten en drinken
Modern, sfeervol restaurant De Krom ligt in het hartje van de  
Alblasserwaard, in een kromming van het riviertje de Alblas. 
De Krom verhuurt sloepen, organiseert boerengolf en beschikt 
over een aparte zaal voor feesten, partijen en vergaderingen.

De Krom, Oosteinde 6, 2969 AS Oud-Alblas, (0184) 691282. 
Maandag gesloten. info@dekromoudalblas.nl, www.dekromoudalblas.nl, 

Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve
Bij het fietsvoetveer tussen Vianen en Vreeswijk vindt U de pan-
nenkoekenboerderij. Een ruime eetgelegenheid in de uiterwaarden. 
Riant uitzicht op de oude Viaanse binnenstad, de rivier en de na-
tuur uiterwaarden. Bij hoogwater bent u op een eiland. Lunchkaart.  
Mindervaliden lift/toilet, babytoilet aanwezig.

Familie Baars, Buitenstad 69, 4132 AB  Vianen, (0347) 371627, info@ponthoeve.nl, 
www.ponthoeve.nl.  Geopend: woensdag t/m zondag van 12.00 uur tot 20.00 uur. 

Kijk voor een totaaloverzicht met restaurants op www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl/nl/uitgaan/eten-en-drinken
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Voor sport en spel
met lunch of barbecue in landelijke omgeving  

Hof van Schaayk.nl

Hof van Schaayk
Schaikseweg 32a

4143 HG  Leerdam 
tel. 0345-623178

www.hofvanschaayk.nl
e-mail: info@hofvanschaayk.nl

Voor sport en spel
met lunch of barbecue
in landelijke omgeving

Hof van Schaayk
Schaikseweg 32a, 4143 HG Leerdam

tel. 0345 - 623178
www.hofvanschaayk.nl

e-mail: info@hofvanschaayk.nl

Verdoorn Gelegenheidskoetsen

www.gelegenheidskoetsen.nl

06-22 52 03 73

BOTERSLOOT 49
4225 PS NOORDELOOS

INFO@WELKOMBYANN.NL
06-23322680

WELKOMBYANN.NL
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Arrangementen

OP STAP MET DEN HÂNEKER
Dagje uit in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden?
De verschillende bij Den Hâneker aangesloten plattelandsonder-
nemers hebben gezamenlijk een aantal kant en klare arrangemen-
ten in elkaar gezet om u zo een leuke dag te laten beleven in de 
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. In overleg met de betreffende 
ondernemer is het altijd mogelijk om het arrangement uit te breiden 
of om aanpassingen te maken. 

Kijk op www.denhaneker.nl < Plattelandstoerisme,
of www.denhaneker.nl

OP STAP MET EEN GROEP

Een dagje uit organiseren kost een hoop tijd. Dat doet de VVV  
dus voor je. Voor groepen zijn aantrekkelijke dagarrangementen  
in de regio samengesteld. Naar eigen smaak kun je uit losse 
bouwstenen als workshops, een stadswandeling, lunch, rondvaart 
of avontuurlijk zoekspel kiezen voor je eigen groepsprogramma.

VVV Zuid-Holland Zuid, Spuiboulevard 99, 3311 GN Dordrecht, 
078-6322422, res@vvvzhz.nl, www.opstapinzuid-holland.nl,  

HOLLANDS GLORIE
Voordelig dagje ‘Waterbussen’ in de regio Dordrecht, Drechtste-
den, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Al fietsend en varend 
de regio ontdekken waarbij vrij vervoer van de Waterbus het mo-
gelijk maakt snel van oever naar oever te reizen. Het arrangement 
bestaat uit twee dagkaarten Waterbus, fietskaart ‘Fietsen in de 
regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden’ en een 
informatiepakket met informatie over de regio en de dienstregeling 
Waterbus. Stippel zelf je route uit aan de hand van fietskaart en 
maak dit super voordelige, sportieve dagje uit.

Fietsarrangement Hollands Glorie is verkrijgbaar bij VVV Zuid-Holland zuid, 
Spuiboulevard 99, 33311 GN Dordrecht, 0900-4636 888, info@vvvzhz.nl, 
www.vvvzhz.nl of bestel op www.vvv-webshop.nl,  

Arrangementen Foto: Rondvaartboot - Kinderdijk



Foto: Polderlandschap - Alblasserwaard
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English

Discover Zuid-Holland Zuid: 
the best of Holland

If you turn your back on the coastline of Holland 
and set course inland, you will land in the excee-
dingly Dutch polder landscape of Hoeksche Waard, 
Alblasserwaard and Vijfheerenlanden. The rough 
countryside of the Biesbosch and the historic city 
of Dordrecht are pure surprises which form an in-
termission in the peace and the space of this regi-
on. Zuid-Holland Zuid is simply the best of Holland! 

Our top attractions, don’t miss them!
Zuid-Holland Zuid is a treasure-chest filled with cultural historical 
sights, areas of outstanding natural beauty, wetland areas and at-
tractive landscape elements. To help you to get to know the region 
best, we have made a selection for you of the most important 
sights and attractions. 

Dordrecht, the oldest city of Holland
For centuries Dordrecht has lain at a meeting point of rivers, 
proudly displaying its striking Grote Kerk (Great Church), Groot-
hoofdspoort, mansions and warehouses. Monuments are crowded 
together, handsome bridges conduct you over the ever-present 
water to the heart of the city with its convivial shopping streets. 
Dordrecht developed into the most important centre of trading in 
Holland. The trade, chiefly in wine, timber and grain, did well and 
the many monuments and museums bear witness to this. 

Take a look at the fortified little town of Nieuwpoort or the historic  
centre of Vianen. The ramparts of Gorinchem invite you to take a walk. 

• (Tourist information office), Spuiboulevard 99, 3311 GN, Dordrecht, 
 tel. +31 (0)78 -632 2440, info@vvvzhz.nl, www.vvvzhz.nl
•  Den Hâneker (Tourist information Alblasserwaard and Vijfheerenlanden), 
 info@denhaneker.nl, www.denhaneker.nl

Fortified town Nieuwpoort
The name Nieuwpoort is derived from the Latin ‘Nova Portus’, 
freely translated as the ‘New Harbour’. Nieuwpoort is one of the 
smallest Dutch fortified towns and was founded around 1200 by 
the Lords of Liesveld and Langerak. Nieuwpoort had a part to 
play in the functioning of the old Hollandse Waterlinie. In the 17th 
century, on the recommendation of Prince William of Orange, 
Nieuwpoort was given ramparts and canals in a fortress with six 
bastions. A pleasant walk along the fortifications can be combined 
with a visit to the Oudheidkamer [Antiquities Room] in the town 
hall, where the history of Nieuwpoort is relived.

Vianen, a town with a rich history
Vianen is a unique medieval fortified town in the 'Vijfheerenlanden’ 
(literally translated as ‘The Countries of Five Gentlemen’) with 14th 
century moats and ramparts within which many buildings have re-
mained intact. Of the original fortress, the Lekpoort (the gate to the 
river Lek), which was built in the fifteenth century, has retained its 
full glory. Striking monuments are the Stadhuis (Town Hall - 1425) 
and the Grote Kerk (Major Church - 1542).
Like Vianen, the Grote Kerk has an eventful history. A history that 
began with the building of a small chapel at the site of the current 
church; a history of building, fire, reconstruction, decline and repe-
ated restorations.

World famous: the Kinderdijk windmills
Look how beautifully they stand there, in the corner of the Alblas-
serwaard. Once their task was to pump the surplus water out of 
the polders, now they have a place on the World Heritage list. The 
19 windmills stand in a neat row along the reservoirs into which 
the surplus water is collected before being discharged into the 
river via sluices. The ‘visiting mills’ are still furnished in the original 
manner and small launches make short trips past the mills.  

•  Kinderdijk Windmills, Nederwaard 1, Kinderdijk, tel. +31 (0)78-691 2830,
  www.kinderdijk.com

Go Dutch: get on a bike!
The flat polder landscape is ideal for cycling. There are special 
cycle paths and numerous small country roads. The network of 
cycle routes is shown on a map and on information boards. Places 
where you can hire a bicycle are shown in the table for rental.

•  Cycle rental: see www.vvvzhz.nl
•  Cycle network: VVV-offices, www.vvvzhz.nl

National Park De Biesbosch
The National Park De Biesbosch is a unique freshwater tidal area. 
These exceptional wetlands came into being after the Saint Eli-
sabethsflood of 1421, a storm tide disaster which had enormous 
consequences. The course of the large rivers changed and existing 
polders, villages and fields disappeared under the water. Over the 
centuries pieces of land were uncovered, the people created new 
polders and the Hoeksche Waard and the island of Dordrecht came 
into being. But a large wetland area remained where the tides, wind 
and water had full freedom. In the course of a few centuries, the 
Biesbosch as we now know it originated. You can still sail through 
narrow creeks, walk through rough willow beds, watch the overwin-
tering birds, play golf, be deliciously lazy and have a picnic. The Bies-
boschcentrum Dordrecht in Dordrecht is the starting point for sailing 
excursions and walks. Canoes and rowing boats can be hired too. 

Foto: De Dam - Nieuwpoort
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•  Biesboschcentrum (Visitor’s centre) Dordrecht, Baanhoekweg 53, Dordrecht, 
 tel. +31 (0)78-770 5353, www.np-debiesbosch.nl

Boat trips over water
Both short and longer trips can be taken in the Biesbosch. You 
can take beautiful trips on the rivers Linge and the Giessen. In 
Dordrecht you can take a ‘Water trip’ through the historic inner 
city harbours. By modern waterbus you can also travel between 
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Kinderdijk, Sliedrecht and 
Rotterdam. Cycles are carried free of charge. You can rent canoes 
and rowing boats.

•   Canalhopper Kinderdijk Windmills, Nederwaard 1, Kinderdijk, 
 www.kinderdijk.com
•  Waterbus: information from VVV, 
 tel. +31 (0)78-632 2440, www.waterbus.nl
•  Boat rental canoes and rowing boats: electricboats,
 www.denhaneker.nl and www.vvvzhz.nl
• Dordtevaar, Wijnbrug 3, Dordrecht, +31 (0)78-613 0094, www.destroper.nl

Culture and history in regional museums
At De Koperen Knop you can see antique wall tiles, cupboard 
beds and farmhouse cupboards filled with  linen, a ‘best room’ and 
a loft where they used to house the cows when the ground was 
flooded. In the outbuildings there is a smithy and a hoop-maker’s.  
The inhabitants of Sliedrecht were very competent in shipbuilding, 
the maintenance of willow beds and reedlands and the dredging of 
rivers. As a result of this they ended up in the dredging industry. 
In the Nationaal Baggermuseum (National Dredging Museum) in 
Sliedrecht you can get an idea of the lives of the dredgers; models 
of dredgers show their specialised work.
The Dordrechts Museum has a wonderful collection of Dutch 
paintings and drawings.

•  De Koperen Knop (Museum), Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam,
 tel. +31 (0)184-611 366, www.koperenknop.nl
•  Nationaal Baggermuseum (Dredging museum), Molendijk 204, Sliedrecht, 
 tel. +31 (0)184-414 166, www.baggermuseum.nl
•  Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht, 
 tel. +31 (0)78-770 8708, www.dordrechtsmuseum.nl

Traditionally made
There are still numerous typically Dutch products made according 
to the traditional manner. Try an ice cream made from milk fresh 
from the farm or take a look around in Dutch vineyards in 
Goudriaan or taste a good young or old ‘jenever’ (Dutch gin), ma-
de by the Rutte distillery in Dordrecht. Visit one of the Landwinkels 
for fresh regional products, jams, fruit and vegetables, honey, fruit 
juices and cheeses.

•  Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper (Cheese farm), Heideweg 2, Giessenburg, 
 tel. +31 (0)184 652 719, www.giessenlander.nl
•  Kaasboerderij (Cheese farm) De Kastanjehoeve, Breezijde 29, Nieuwland, 
 tel. +31 (0)183-561 278, www.kaasboerderijdekastanjehoeve.nl
• Kaasboerderij Noorderlicht, Gorissenweg 1, Noordeloos, 
 tel. +31 (0)183-511 379, www.kaasboerderij-noorderlicht.nl
•  IJsboerderij (Ice cream farm) Middelbroeck, Broekseweg 17a, Meerkerk, 
 tel. +31 (0)183-351 829, www.middelbroeck.nl
•  Domein Oosteind (Vineyard), Zuidzijde 85a, Goudriaan, 
 tel. +31 (0)183-582 170, www.domeinoosteind.nl
•  Chateau du Tets (Vineyard), van Tetsstraat 8, Goudriaan, 
 tel. +31 (0)183-581 640, facebook chateaudutets
•  Distilleerderij (Distillery) Rutte, Vriesestraat 130, Dordrecht, 
 tel. +31 (0)78-613 4467, www.rutte.nl
•  Biokaas Kinderdijk (Cheese farm), Molenkade 11, Alblasserdam,
 tel. +31 (0)6-51640918, www.biokaaskinderdijk.nl
•  Vishandel Van Wijk (Fisch), Ammersekade 16, Groot-Ammers,
 tel. +31 (0)184-661 294, www.vanwijkvishandel.nl 

Walking in the countryside
The largest nature conservation area in Zuid-Holland Zuid is the 
Biesbosch. On the island of Dordrecht there are several nature 
walks in the willow beds and polder woods, such as the Griendmu-
seumpad near the Biesboschcentrum Dordrecht (Visitors’ Centre), 
the path alongside the river Nieuwe Merwede between Oosthaven 
and Zuidhaven and in the polder wood De Elzen. Information regar-
ding nature conservation areas and possibilities for walking can be 
obtained from the visitors’ centres.

•  Schaapskooi Ottoland (Nature Visitors’ centre), A 89, Ottoland, 
 tel. +31 (0)184-642 293, www.schaapskooiottoland.nl 
•  Natuurcentrum (Nature visitors’ centre) De Schaapskooi, Overboeicop 15,
  Schoonrewoerd, tel. +31 (0)345-641 201, www.natuurcentrum.nl

Walking route system
South Holland has an extensive network of walking routes, marked 
by numbered intersections. This easy to follow signposted system 
offers hikers an infinite number of possible routes. Use the digital 
walking route planner to plan your route in advance.

•  Walking network, www.zuidholland. wandelen123.nl

Information on internet
Up-to-date tourist information can be found at www.vvvzhz.nl, 
www.denhaneker.nl or www.holland.com. For train travel you can 
find information on www.ns.nl 
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Foto: Waterpartij de Stijve Molen - Meerkerk



Foto: Vierdaagse Alblasserwaard - Hoornaar
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Découvrez Zuid-Holland Zuid (le sud 
de la Hollande méridionale): la plus 
belle région de hollande

Lorsqu’on tourne le dos à la côte de la Hollande et 
que l’on fait route vers l’arrière-pays, on se retrou-
ve dans ce paysage de polders typiquement hol-
landais du Hoeksche Waard, de l’Alblasserwaard 
et du Vijfheerenlanden. La nature sauvage du 
parc Biesbosch et la cité historique de Dordrecht 
sont de véritables surprises qui interrompent cette 
région paisible et spacieuse. Dans la région Zuid-
Holland Zuid, on trouve tout simplement les plus 
jolis coins de Hollande! 

Nos principaux sites touristiques, ne les manquez pas!
La région Zuid-Holland Zuid est un véritable coffre au trésor, rempli 
de curiosités culturelles et historiques, de magnifiques sites natu-
rels, de régions riches en cours d’eau et de paysages attrayants. 
Pour vous aider à découvrir cette région, nous avons sélectionné 
pour vous ses principales curiosités et attractions.

Dordrecht, la plus ancienne ville de Hollande
Depuis des siècles, la cité de Dordrecht, resplendit avec sa remar-
quable Grande église, la porte du Groothoofd, ses hôtels particu-
liers et ses entrepôts anciens. Un grand nombre de monuments 
historiques se côtoient, de jolis ponts vous permettent de passer 
les nombreux canaux et vous conduisent vers le coeur de la ville 
avec ses rues commerçantes animées. Le commerce, notamment 
le négoce du vin, du bois et des céréales, a apporté la prospérité.

Visitez aussi la petite ville fortifiée de Nieuwpoort, l’ancienne cité 
de Vianen ou le centre historique de Vianen. Les remparts de  
Gorinchem invitent à la promenade.  

•  VVV (Office de tourisme), Spuiboulevard 99, Dordrecht, 
 tél. +31 (0)78 -632 2440, 
 info@vvvzhz.nl, www.vvvzhz.nl
•  Den Hâneker (Centre d’information Alblasserwaard et Vijfheerenlanden),  
 info@denhaneker.nl, www.denhaneker.nl

Petite ville fortifée de Nieuwpoort
Le nom Nieuwpoort vient du latin ‘Nova Portus’, qui signifie 
‘nouveau port’. Nieuwpoort est l’une des plus petites villes forti-
fiées des Pays-Bas et fut fondée vers 1200 par les seigneurs de 
Liesveld et Langerak. Nieuwpoort a joué un rôle dans le fonction-
nement de l’ancienne ‘Hollandse Waterlinie’ (ligne de défense 
renforcée par les inondations). Au 17ème siècle, sur la proposition 
du prince Guillaume d’Orange, on aménagea à Nieuwpoort des 
remparts et canaux dans une forteresse comptant six bastions.
Après une jolie promenade dans la ville fortifiée, on visitera le  
Cabinet des Antiquités [Oudheidkamer], situé dans l’hôtel de ville, 
qui retrace l’historique de la ville.

Vianen, une petite ville riche d’histoire
Vianen est une petite ville fortifiée médiévale unique de la région 
du Vijfheerenlanden, arborant des canaux du 14ème siècle et 
des murs d’enceinte abritant de nombreux monuments qui sont 
restés intacts. De la forteresse d’origine subsiste encore la porte 
Lekpoort, qui date du quinzième siècle et a été conservée dans 
toute sa splendeur. On remarquera aussi l’Hôtel de Ville (Stadhuis, 
datant de 1425) et la Grande Église (Grote Kerk, datant de 1542).

Tout comme Vianen, la Grande Église a connu une histoire tumul-
tueuse. Une histoire qui a commencé avec une petite chapelle à 
l’emplacement de l’église actuelle, et qui a connu tour à tour con-
struction, incendie, reconstruction, délabrement et de nombreuses 
restaurations.

Célèbres dans le monde entier: les moulins de Kinderdijk
Voyez comme ils sont superbes: les moulins de Kinderdijk. Autrefois, 
ils servaient à pomper l’eau superflue des polders, à présent ils ont 
leur place sur la liste du patrimoine mondial. Ces 19 moulins se 
dressent dans un alignement parfait, le long des collecteurs dans 
lesquels l’eau superflue est recueillie avant d’être déversée dans la 
rivière par des écluses. Les moulins de visite sont aménagé com-
me autrefois et on peut faire à bord des bateaux-mouches pour un 
courte promenade le long des moulins.  

•  Les Moulins de Kinderdijk, Nederwaard 1, Kinderdijk, 
 tél. +31 (0)78-6912 830, www.kinderdijk.com

Comme les Néerlandais, optez pour le vélo!
Le plat pays de polders est idéal pour faire du vélo. Il existe les 
pistes cyclables spéciales et d’innombrables petites routes de 
campagne. Le réseau des circuits cyclotouristes est indiqué sur 
une carte et sur les panneaux d’informations. 

•  Location de cycles: voir www.vvvzhz.nl
•  Cyclotourisme: offices VVV, www.vvvzhz.nl

Français



TOERISTISCHE GIDS 201980

Parc national De Biesbosch
Le parc national De Biesbosch est une exceptionnelle zone d’eau 
douce influencée par les marées. On peut y naviguer sur d’étroits 
cours d’eau, s’y promener à travers des oseraies sauvages, ob-
server les oiseaux qui viennent y passer l’hiver, jouer au golf, se 
détendre et piqueniquer. Le Biesboschcentrum Dordrecht est 
point de départ d’excursions en bateau ou à pied. On peut aussi y 
louer des canoës et des canots à rames. 

•  Biesboschcentrum (Centre d’information) Dordrecht, Baanhoekweg 53, 
 Dordrecht, tél. +31 (0)78-770 5353, www.np-debiesbosch.nl

Promenades en bateau
Courtes ou longues, les promenades mènent à travers le Bies-
bosch. Vous pouvez faire de jolis tours en bateau sur la Linge 
et la Giessen. Dans la ville de Dordrecht vous pouvez  visiter les 
ports historiques au cœur de la cité.  Aussi vous pouvez faire 
d’agréables promenades sur l’eau par Bus sur l’eau sur le trajet 
Rotterdam-Dordrecht. Les bicyclettes sont admises gratuitement. 

•  Canalhopper Moulins de Kinderdijk, Nederwaard 1, Kinderdijk, 
 www.kinderdijk.com
•  Waterbus (Promenades en bateau): renseignements auprès du VVV, 
 tél. +31 (0)78-632 2440, www.waterbus.nl
•  Location de bateaux (des canoës et des canots à rames): bateaux 
 éléktriques, www.denhaneker.nl et www.vvvzhz.nl
• Dordtevaar, Wijnbrug 3, Dordrecht, +31 (0)78-613 0094, www.destroper.nl

Culture et histoire dans les musées régionaux
A Le Koperen Knop on peut y admirer des carreaux décoratifs 
antiques, des alcôves et des armoires paysannes pleines de linge, 
une salle d’apparat et un grenier pour les vaches quand les eaux 
étaient hautes. Au Musée national du dragage à Sliedrecht, 
vous découvrirez la vie des dragueurs et les modèles de dragues 
montrent ce travail spécialisé. Le Musée de Dordrecht abrite une 
superbe collection de tableaux et dessins néerlandais. 

•  De Koperen Knop (Musée), Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam, 
 tél. +31 (0)184-611 366, www.koperenknop.nl
•  Nationaal Baggermuseum (Musée national du dragage), Molendijk 204, 
 Sliedrecht, tél. +31 (0)184-414 166, www.baggermuseum.nl
•  Dordrechts Museum (Musée), Museumstraat 40, Dordrecht, 
 tél. +31 (0)78-770 8709, www.dordrechtsmuseum.nl

Fabrication artisanale
Il existe encore un grand nombre de produits typiquement hol-
landais qui sont fabriqués de façon artisanale. Offrez-vous le plaisir 
d’une crème glacée faite à partir de lait de ferme frais ou visitez un 
vignoble hollandais ou goûtez un genièvre vieux ou jeune, fabriqué 
à Dordrecht selon une ancienne recette familiale par la distillerie 
Rutte. Visitez l’un des Landwinkels (magasins fermiers) où vous 
trouverez des produits frais régionaux, des confitures, des fruits et 
légumes, du miel, des jus de fruits et des fromages.

•  Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper (Ferme fromagère), Heideweg 2, 
 Giessenburg, tél. +31 (0)184 652 719, www.giessenlander.nl
•  Kaasboerderij, (Ferme fromagère) De Kastanjehoeve, Breezijde 29, 
 Nieuwland, tél. +31 (0)183-561 278, www.kaasboerderijdekastanjehoeve.nl
•  Kaasboerderij Noorderlicht, Gorissenweg 1, Noordeloos, 
 tél. +31 (0)183-511 379, www.kaasboerderij-noorderlicht.nl
•  IJsboerderij Middelbroek (Glacerie fermière), Broekseweg 17a, Meerkerk, 
 tél. +31 (0)183-351 829, www.middelbroeck.nl
•  Domein Oosteind (Vignoble), Zuidzijde 85a, Goudriaan, 
 tél. +31 (0)183-582170, www.domeinoosteind.nl
•  Chateau du Tets (Vignoble), van Tetsstraat 8, Goudriaan, 
 tél. +31 (0)183-581640, facebook chateaudutets
•  Distilleerderij (Distillerie) Rutte, Vriesestraat 130, Dordrecht, 
 tél. +31 (0)78-613 4467, www.rutte.nl
•  Biokaas Kinderdijk (Ferme fromagère), Molenkade 11, Alblasserdam, 
 tél. +31 (0)6-51640918, www.biokaaskinderdijk.nl
•  Vishandel Van Wijk (Poisson), Ammersekade 16, Groot-Ammers,
 tél. +31 (0)184-661 294, www.vanwijkvishandel.nl

Promenades dans la nature
Le plus grand site naturel de la région Zuid-Holland Zuid est le 
parc De Biesbosch. Sur l’île de Dordrecht, différents sentiers 
naturels traversent oseraies et saulaies, comme le Griendmu-
seumpad à proximité du Biesboschcentrum Dordrecht [Centre 
d’information], le sentier qui longe la Nieuwe Merwede entre Oost-
haven et Zuidhaven et dans le bois de polder De Elzen. Pour des 
renseignements sur les sites naturels et les possibilités de randon-
nées, vous pouvez vous adresser aux centres d’information.

•  Schaapskooi Ottoland (Centre de la Nature), A 89, Ottoland, 
 tél. +31 (0)184-642 293, www.schaapskooiottoland.nl
•  Natuurcentrum [Centre de la Nature] De Schaapskooi, Overboeicop 15,
  Schoonrewoerd, tél. +31 (0) 345-641 201, www.natuurcentrum.nl 

Réseau de points-nœuds
Vous pourrez utiliser le ‘réseau de points-nœuds’, un système de 
fléchage d’itinéraires très pratique.

•  Circuit de promenades, www.zuidholland.wandelen123.nl

Informations sur Internet
Vous trouverez des informations actuelles sur www.vvvzhz.nl, 
www.denhaneker.nl ou sur www.holland.com. Information sur les 
voyages en train vous trouvez sur www.ns.nl. 
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Entdecken sie Süd-Holland Süd:  
die schönste Region von Holland

Wer der Küste Hollands den Rücken zukehrt und 
ins Inland fährt, kommt in eine urholländische 
Polderlandschaft von Hoeksche Waard, Alblas-
serwaard und Vijfheerenlanden. Die stoppelige 
Biesboschnatur und die historische Stadt Dordrecht 
sind wahre Überraschungen, die diese Oase von 
Ruhe und Weite unterbrechen. Süd-Holland Süd ist 
einfach die schönste Region von Holland!  
 

Unsere Spitzenreiter lassen Sie sie sich nicht entgehen!
Süd-Holland Süd ist ein Schatzkästlein voll kulturhistorischer Se-
henswürdigkeiten, Naturschönheit, wasserreicher Gebiete und 
reizvoller Landschaftselemente. Um diese Gegend am besten ken-
nenzulernen, haben wir für Sie die bedeutendsten Sehenswürdig-
keiten und Attraktionen ausgewählt. 

Dordrecht, Hollands älteste Stadt
Dordrecht liegt an einem Flussknotenpunkt und prahlt mit seiner 
auffallenden Großen Kirche, Großem Hafenkopftor, Seinen Her-
renhäusern und Lagerhäusern. In dem alten Hafenviertel liegen die 
Baudenkmäler aufeinander gedrängt, schöne Brücken führen Sie 
über das überall fließende Wasser in das Herz der Stadt mit seinen 
gemütlichen Einkaufsstraßen. Dordrecht entwickelte sich zu Hol-
lands wichtigstem Handelszentrum in hauptsächlich Wein, Holz 
und Getreide; die zahlreichen Baudenkmäler und Museen zeugen 
davon. Schauen Sie sich auch einmal in dem Festigungsstädtchen 
Nieuwpoort oder dem historischen Zentrum von Vianen.  
Die Festungswälle von Gorinchem laden zu einem Spaziergang ein. 
 

•  VVV (Verkehrsverein), Spuiboulevard 99, Dordrecht, 
 Tel. +31 (0)78 -632 2440, info@vvvzhz.nl, www.vvvzhz.nl
•  Den Hâneker (Informationszentrum Alblasserwaard und Vijfheerenlanden),  
 info@denhaneker.nl, www.denhaneker.nl

Festigungsstädtchen Nieuwpoort
Der Name Nieuwpoort geht auf das lateinische ‘Nova Portus’ 
zurück, was frei übersetzt ‘Neuer Hafen’ bedeutet. Nieuwpoort ist 
eine der kleinsten niederländischen Festungsstädte und wurde um 
etwa 1200 von den Herren von Liesveld und Langerak gegründet. 
Nieuwpoort spielte eine Rolle im Funktionieren der alten Hollandse 
Waterlinie. Im 17. Jahrhundert erhielt Nieuwpoort auf Anweisung 
des Prinzen Wilhelm von Oranien Wälle und Grachten in einer Fe-
stung mit sechs Bastionen. Ein schöner Festungsspaziergang lässt 
sich gut mit einem Besuch der Oudheidkamer [Heimatmuseum] 
im Rathaus verbinden, wo die Geschichte von Nieuwpoort wieder 
auflebt.

Vianen, eine Stadt mit reichhaltiger Geschichte
Vianen ist eine einzigartige, von Grachten und Stadtmauern aus 
dem 14. Jahrhundert umgebene mittelalterliche Festungsstadt 
im Gebiet der so genannten „Vijfheerenlanden“ (Fünfherrenlän-
der), in der noch viele der alten Gebäude erhalten sind. Von der 
ursprünglichen Festung ist noch das Lek-Tor (Lekpoort) aus dem 
fünfzehnten Jahrhundert in vollem Glanz erhalten. Weitere auffäl-
lige historische Gebäude sind das Rathaus (1425) und die Kirche 
(Grote Kerk, 1542).
Genau wie Vianen hat auch die Kirche eine bewegte Geschichte 
hinter sich. Diese Geschichte begann mit einer Kapelle an dem 
Ort, wo sich jetzt die Kirche befindet und umfasst Bau, Feuer, Wie-
deraufbau, Verfall und viele Restaurierungen.

Weltberühmt: die Mühlen von Kinderdijk
Einst mussten sie das überschüssige Wasser aus den Poldern 
pumpen, jetzt sind sie als Baudenkmal auf die Liste des Welt-
kulturerbes aufgenommen. Die 19 Mühlen stehen ordentlich in 
einer Reihe entlang den Mahlbusen, in denen das überschüssige 
Wasser gesammelt wurde, bevor es durch Schleusen in den Fluss 
abgeführt wurde.
Die Besichtigungsmühlen sind noch im Original eingerichtet 
(ganzjährig geöffnet 15 Mühlen sind immer noch bewohnt). Zwei 
kleine Rundfahrtboote machen kurze Fahrten entlang den Mühlen.

•  Die Mühlen von Kinderdijk, Nederwaard 1, Kinderdijk, 
 Tel. +31 (0)78-691 2830, www.kinderdijk.com

Deutsch
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Verhalten Sie sich einmal holländisch: steigen Sie aufs 
Fahrrad!
Das flache Polderland ist fürs Fahrradfahren wie geschaffen; es 
gibt spezielle Fahrradwege und zahlreiche kleine Landstraßen. Das 
Fahrradroutennetz ist auf einer Karte und auf Informationstafeln 
verzeichnet. Möglichkeiten zum Mieten eines Fahrrads finden Sie in 
der Tabelle Vermietung.

•  Fahrradvermietung: siehe www.vvvzhz.nl
•  Fahrradroutennetz: VVV-Büros (Verkehrsvereine), www.vvvzhz.nl

Nationalpark De Biesbosch
Nationalpark De Biesbosch ist ein einzigartiges Süßwassergezei-
tengebiet. Diese besonderen ‘wetlands’ entstanden nach der St. 
Elisabethsflut von 1421, einer Sturmflutkatastrophe mit weitrei-
chenden Folgen. Der Lauf der großen Flüsse veränderte sich und 
bestehende Polder, Dörfer und Äcker versanken im Wasser. Im 
Laufe der Jahrhunderte trockneten Stücke Land aus, schufen die 
Menschen neue Polder und entstanden der Hoeksche Waard und 
die Insel von Dordrecht. Aber es blieb auch ein großes wasser-
reiches Gebiet zurück, wo Ebbe und Flut, Wind und Wasser freies 
Spiel hatten. In einigen Jahrhunderten entstand der Biesbosch in 
seiner heutigen Form.
Sie können durch schmale Flussläufe fahren, durch stoppeliges 
Auengebüsch wandern, überwinternde Vögel beobachten, Golf 
spielen, phantastisch faulenzen und picknicken. Das Besucher-
Informationszentrum in Dordrecht ist der Ausgangsort für Boots-
touren und Wanderungen. Man kann dort auch Kanus und 
Ruderboote mieten.

•  Biesboschcentrum Dordrecht (Besucher-Informationszentrum), Baanhoek-
 weg 53, Dordrecht, Tel. +31 (0)78-770 5353, www.np-debiesbosch.nl

Rundfahrten über Wasser
Es gibt kurze und lange Rundfahrten im Biesbosch. Sie können 
schöne Touren machen auf der Linge und der Giessen. In der 
Stadt Dordrecht können Sie von April bis Oktober eine Wasser-
rundfahrt durch die historischen Häfen der Innenstadt unterneh-
men. Zwischen Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Kinderdijk, 
und Sliedrecht fährt ein moderner Wasserbus. Fahrräder können 
kostenlos mit an Bord genommen werden. 

•  Canalhopper Mühle von Kinderdijk, Nederwaard 1, Kinderdijk,
 www.kinderdijk.com 
•  Waterbus (Wasserbus): Auskünfte bei VVV, 
 Tel. +31 (0)78-632 2440, www.waterbus.nl
•  Bootsvermietung Kanus und Ruderboote: Elektroboote,
 www.denhaneker.nl und www.vvvzhz.nl
• Dordtevaar, Wijnbrug 3, Dordrecht, +31 (0)78-613 0094, www.destroper.nl

Kultur und Geschichte in Heimatmuseen
De Koperen Knop ist in einem monumentalen Bauernhof; hier 
sehen Sie antike Kacheln, Bettnischen und Bauernschränke voll 
Leinenzeug, ein Prunkzimmer und einen Speicher, der früher bei 
Hochwasser den Kühen als Stall diente. In dem Nationaal Bag-
germuseum in Sliedrecht erhalten Sie ein Bild von dem Leben der 
Baggerführer, früher und heute. Modelle von Baggerschiffen zeigen 
die spezialisierte Arbeit. Das Dordrechts Museum hat eine wun-
derbare Sammlung niederländischer Malerei und Zeichenkunst.

•  De Koperen Knop (Heimatmuseum), Binnendams 6, 
 Hardinxveld-Giessendam, Tel. +31 (0)184-611 366, www.koperenknop.nl
•  Nationaal Baggermuseum, Molendijk 204, Sliedrecht, 
 Tel. +31 (0)184-414 166, www.baggermuseum.nl
•  Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht, 
 Tel. +31 (0)78-770 8708, www.dordrechtsmuseum.nl

Traditionell hergestellt
Es gibt noch zahlreiche typisch holländische Produkte, die auf 
traditionelle Weise hergestellt werden. Probieren Sie einmal ein 
Sahneeis aus frischer Bauernmilch, oder sehen Sie sich in einem 
holländischen Wingert um. Ein guter junger oder alter Jenever, mit 
einem unnachahmlichen Geschmack von Korn, Wachholderbeeren 
und Kräutern, wird in Dordrecht von der Brennerei Rutte herge-
stellt. Ein Besuch in einem der Bauernläden („Landwinkel“) lohnt 
sich: dort finden Sie frische regionale Produkte, Marmelade, Obst 
und Gemüse, Honig, Obstsäfte und Käse.

•   Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper (Käserei), Heideweg 2, Giessenburg, 
 Tel. +31 (0)184 652 719, www.giessenlander.nl
•  Kaasboerderij (Käserei) De Kastanjehoeve, Breezijde 29, Nieuwland, 
 Tel. +31 (0)183-561 278, www.kaasboerderijdekastanjehoeve.nl
•  Kaasboerderij Noorderlicht, Gorissenweg 1, Noordeloos, 
 Tel. +31 (0)183-511 379, www.kaasboerderij-noorderlicht.nl
•  IJsboerderij Middelbroeck (Verkauf Sahneeis auf dem Bauernhof), Broekse-
 weg 17a, Meerkerk, Tel. +31 (0)183-351 829, www.middelbroeck.nl
•  Domein Oosteind (Weingarten), Zuidzijde 85a, Goudriaan, 
 Tel. +31 (0)183-582170, www.domeinoosteind.nl 
•  Chateau du Tets (Weingarten), van Tetsstraat 8, Goudriaan, 
 Tel. +31 (0)183-581640, facebook chateaudutets
•  Distilleerderij (Brennerei) Rutte, Vriesestraat 130, Dordrecht, 
 Tel. +31 (0)78-613 4467, www.rutte.nl
•  Biokaas Kinderdijk (Käserei), Molenkade 11, Alblasserdam, 
 Tel. +31 (0)6-5164 0918, www.biokaaskinderdijk.nl
•  Vishandel Van Wijk (Fisch), Ammersekade 16, Groot-Ammers,
 Tel. +31 (0)184-661 294, www.vanwijkvishandel.nl

Naturwanderungen
Das größte Naturgebiet in Zuid-Holland Zuid ist der Biesbosch. Auf 
der Insel von Dordrecht liegen verschiedene Naturwanderwege in 
den Auengebüschen und Polderwäldern, wie der Griendmuseum-
pad (Auengebüschpfad) beim Biesboschcentrum Dordrecht (Besu-
cherInformationszentrum), der Pfad entlang der Nieuwe Merwede 
zwischen Oosthaven und Zuidhaven und in dem Polderwald De 
Elzen. Informationen über Naturgebiete und Wandermöglichkeiten 
bekommen Sie bei den Besucher-Informationszentren. 

•  Schaapskooi Ottoland (Naturzentrum), A 89, Ottoland, 
 Tel. +31 (0)184-642 293, www.schaapskooiottoland.nl
•  Natuurcentrum (Naturzentrum) De Schaapskooi, Overboeicop 15, 
 Schoonrewoerd, Tel. +31 (0)345-641 201, www.natuurcentrum.nl

Deutsch



Wanderknotenpunkte
Süd-Holland hat ein ausgedehntes Wandernetzwerk mit numme-
rierten Knotenpunkten. Dieses einfach markiertes System bietet 
dem Wanderer endlos viele Routenmöglichkeiten. Planen Sie voher 
mit dem umfangreichen digitalen Wanderroutenplaner Ihre Route.

•  Wanderrouteplanner, www.zuidholland.wandelen123.nl

Information im Internet
Aktuelle Informationen über Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen 
und Übernachtungsmöglichkeiten in Süd-Holland Süd können Sie 
finden auf www.vvvzhz.nl, www.denhaneker.nl und 
www.holland.com. Informationen über das Reisen mit der Bahn 
können Sie finden auf www.ns.nl.
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Bij boeking van een Chinese fluisterboot, kunt 
u bij inlevering van deze coupon, gezellig een 
gratis kopje koffie of thee in de aangrenzende 
theetuin/picknickweide drinken. Deze actie 
loopt van 4 april 2020 tot 27 september 2020. 

Meer informatie over de Chinese Schouw is  
te vinden via onze website; www.desampan.nl

Bij inlevering van deze coupon in onze Theetuin 
ontvangt u bij het kopen van een heerlijke 
punt boerenappeltaart een gratis kopje koffie 
of thee. Geldig voor 2 personen. U kunt deze 
lekkernijen nuttigen in het Theehuis of in de 
Boomgaard. Geldig t/m 31-12-2020. Kijk voor 
openingstijden op www.welkombyann.nl

By Ann – Botersloot 49 – 4225 PS Noordeloos

Ga je de Alblasserwaard op het water ontdek-
ken? Dan heb je onderweg energie nodig om 
er zo goed mogelijk van te genieten. Als je bij 
ons in 2020 een tocht van minimaal 3 uur gaat 
maken en je neemt deze bon mee, dan krijg je 
een gevulde knapzak mee voor onderweg.

Groot-Ammers - www.ammerseboezem.nl 
FB Ammerse Boezem - 06 1276 2624

Bij inlevering van deze coupon ontvangt u bij de 
inschrijfbalie van de Vierdaagse Alblasserwaard 
van 20 t/m 23 mei 2020) € 1,- korting op het in-
schrijfgeld voor deelname aan het evenement.
 Meer informatie over het evenement:  
www.vierdaagsealblasserwaard.nl

Deze korting geldt niet bij voorinschrijvingen.

Tegen inlevering van deze bon  
ontvangt u 1 gratis consumptie  

(kopje koffie of glas thee)  
bij De Koperen Knop.

Museum De Koperen Knop - Binnendams 6 
 3373 AD Hardinxveld-Giessendam

Ontvang een nestkast t.w.v. 10 EURO bij een 
(burger)lidmaatschap van Den Hâneker.

Actievoorwaarden:
Aanbieding is geldig voor nieuwe leden in 2020. 

Stuur hiervoor een mail naar  
info@denhaneker.nl o.v.v. POLDERLEVEN

Geniet van het 2e kopje koffie of thee gratis bij 
Theethuin HannesHeerlijkHeid. Deze actie loopt 

van 4 april 2020 tot 27 september 2020, max 
2 personen per bon. Check openingstijden via 

www.hannesheerlijkheid.nl

Theetuin HannesHeerlijkheid 
Slingelandseweg 17D - 3381 KZ  Giessenburg

Op onze kaasboerderij is Streefkerk kun je 
niet alleen terecht voor heerlijke Buurenkazen 
en streekproducten. Ook organiseren we hier 
workshops, waaronder zelf kaasmaken. Bij 
inlevering van deze coupon, krijg je een gratis 
kopje koffie bij één van onze workshops. 

Voor meer informatie over onze workshops:
www.booijkaasmakers.nl/bezoek-de-boerderij

Wanneer u een entreekaartje heeft gekocht bij 
het grootste openluchtzwembad in de Alblas-
serwaard; ‘‘De Doetsekom’’, kunt u bij inleve-
ring van deze coupon een gratis blikje frisdrank 
verkrijgen bij Sportcafe ’t Kommetje. Deze actie 
geldt van 18 april 2020 tot 12 september 2020. 

Meer informatie is te vinden op de site:  
www.dedoetsekom.nl

Bij aankoop van deze handzame fietskaart bij VVV 
ontvang je € 1,- korting. De fietskaart Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden-Drechtsteden geeft een overzicht 
van alle fietsknooppunten en LF fietsroutes.Deze 
handige fietskaart met een schaal van 1:50.000 is 
op vertoon van deze coupon voor € 2,95 i.p.v. € 3,95 
verkrijgbaar bij:
ZHZ Dordrecht, Spuiboulevard 99 
VVV Gorinchem, Groenmarkt 8

-  Deze voucher kan worden verzilverd van 5 januari t/m 31 december 2020
-  U ontvangt 30% korting op toegang voor maximaal 4 personen bij 

inlevering van deze voucher.
-  Deze voucher kunt u enkel inleveren bij de kassa op het park.
-  Niet geldig in combinatie met andere acties.
-  Deze voucher is niet inwisselbaar voor contanten en kent geen andere waarde.
-  Alleen originele vouchers zijn geldig, kopieën worden niet geaccepteerd

www.avonturenboerderij.nl

KORTING OP INSCHRIJFGELD  
VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD

GRATIS KOP KOFFIE/ THEE BIJ DE KOPEREN KNOP

GRATIS NESTKAST

THEETUIN HANNESHEERLIJKHEID 
2e KOP KOFFIE/ THEE GRATIS

GRATIS KOP KOFFIE  
BIJ WORKSHOP BOOIJ KAASMAKERS

DE DOETSEKOM – SPORTCAFE ’T KOMMETJE

FIETSEN IN DE REGIO

30% KORTING OP TOEGANG  
BIJ AVONTURENBOERDERIJ MOLENWAARD

CHINESE SCHOUW – SAMPANVERHUUR 

GRATIS KOFFIE OF THEE BY ANN

KANOTOCHT MET GEVULDE KNAPZAK  
VOOR ONDERWEG

Koffie of thee 
van het Posthuijs

In het oude postkantoor, kunt u genieten van een 
lunch, diner of snelle hap met gerechten uit de streek.

Het 2e 
kopje koffie 
of thee
gratis, 
bij 
inlevering 
van deze 
bon.

In te leveren 
tot 29 februari 
2020!

0184-66 12 49 | www.hetposthuijs.nl

BIJ HET POSTHUIJS GEZELLIG EVEN LUNCHEN

50% korting op een 2e Posthuijs lunch gerecht. 
Max. 4 personen per bon. 

Geldig op dinsdag, woensdag of donderdag.  
In te leveren tot 29 februari 2021.

Voorstraat 42 - 2964 AK Groot-Ammers
0184-66 12 49

www.hetposthuijs.nl

06 23 33 26 80
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Samen actief
in de regio
Ook bij Den Hâneker
Wij ondersteunen verenigingen met
ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen
met hen. Omdat we begrijpen dat
verenigingen van ongekend belang zijn
voor de omgeving. 

Kom maar op met de
toekomst. High five!



 Luxaflex® Shutters
Ben je op zoek naar sfeer en elegantie in je huis? Dan zijn Shutters van  

Luxaflex® de ideale raamdecoratie voor jou. De prachtige op maat gemaakte 

shutters verfraaien elk raam en interieur. De collectie shutters omvat een 

uitgebreid kleurenpalet met een uiteenlopende keuze aan stijlvol geverfde en 

gebeitste afwerkingen. 

Vind een specialist in de buurt op luxaflex.nl


