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Ga fietsen en ontdek
de verhalen van de Krimpenerwaard

Dworseroute
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‘Dwor-se’ (werkw.) Dwars door de polder gaan
over sloten en door weilanden
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Made in Krimpenerwaard
4

Het landschap in de Krimpenerwaard is in feite gemaakt
door mensenhanden. Zowel de ontginningsgeschiedenis als
de agrarische traditie hebben hun stempel gedrukt op het
uiterlijk van de huidige waard.
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De ontginning van de Krimpenerwaard begon vermoedelijk zo’n 1000
jaar geleden. Groepjes kolonisten ontgonnen smalle stroken land.
Bomen en struiken werden verwijderd en men legde sloten en kades aan.
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Toch zijn er nog wel kleine bossen te vinden. Bosjes direct achter de
boerderij zijn geriefbosjes. Boeren gebruikten het hout onder andere
als brandhout. Pestbosjes aan de rand van weilanden zijn ontstaan
om er vee te begraven dat aan een besmettelijke ziekte was gestorven.
Stovebosjes bestaan uit knotwilgen, aangelegd voor de houtproductie.
Bijzonder in de Krimpenerwaard is dat hier niet is overgegaan tot
ruilverkaveling zoals in de rest van Nederland. Het landschapsbeeld is al
500 jaar ongewijzigd. Op de huidige boerderijen is een combinatie van
oude tradities en moderne mechanisatie te vinden. De boer is
verbonden met de Krimpenerwaard en kent het land op zijn duimpje.

3

33
18
23
25

1

24

35

72
11

68

59
66
2

Parkeren en fietsen
TOP Loetbos, nabij Loet 6, 2941 LB Lekkerkerk
Nabij Eetcafé Plus Breeka, C.G. Roosweg 20, Krimpen aan den IJssel
Achter de Kerk 3 in Stolwijk,
Zuidbroekse Opweg in Berkenwoude (hoek Kijfhoeksekade)

Fietsen huren? Kijk op uitindewaard.nl/fietsverhuur.

De route volgt het netwerk van fietsknooppunten.
U kunt op elke plek starten met de route.
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Dworseroute

Wat komt u onderweg tegen?
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Het Loetbos

3

Het oude veenriviertje De Loet stroomt dwars door het
Loetbos, een jong natuur- en recreatiegebied. Tussen twee
rivierarmen zijn eilandjes aangelegd met bos, moeras,
rietland, poelen en plassen. Het is aantrekkelijk voor vogels
en andere dieren. Een deel van het bos is stiltegebied, zodat
de natuur rustig zijn gang kan gaan.

2

De Krimpenerhout

Aan de rand van Krimpen aan den IJssel ligt de Krimpenerhout. Een jong recreatiegebied met een eigen surfplas, een
strandje en een ligweide. Op een kwartiertje lopen van de
plas is een speelpolder. Daar kunnen kinderen lekker vies
worden met slootje springen, touw slingeren en hutten
bouwen. Het gebied is afwisselend. Je vindt er moerasachtige
gedeelten maar ook een koeienbos, waar wordt geëxperimenteerd met spontane bosontwikkeling. Aan de provinciale
weg is een geriefbosje te vinden.

Gouderakse landscheiding

Landscheidingen zijn kades die aan de achterzijde van een
ontginning werden aangelegd. Zij moesten het buitenwater
en het water van naburige ontginningen tegenhouden.
De Gouderakse landscheiding is er een mooi voorbeeld van.

4

Vogelplas Middelblok

Door de uitgestrekte weiden is de Krimpenerwaard
gedurende het hele jaar een uitstekend leefgebied voor
vogels. Er komen veel weidevogels voor, zoals grutto’s,
kieviten en veldleeuweriken. Ook zijn er verschillende
soorten eenden, bijvoorbeeld de kuifeend, de bergeend en
de slobeend. In de vogelplas Middelblok nabij Gouderak is
een vogeluitkijkpunt waar talloze water- en weidevogels van
dichtbij te zien zijn.
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2
Deze fietsroute is een uitgave van de
Groenalliantie Midden-Holland
Kijk voor meer informatie op heerlijkbuiten.nl/groenalliantie
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Stolwijkersluis

Het rivierwaterpeil is aanzienlijk hoger dan het waterpeil van
sloten en andere binnenwateren. Langs de Hollandsche IJssel,
bijvoorbeeld bij de Stolkwijkersluis, is dit verschil het best te
zien. De Hollandsche IJssel is een getijdenrivier, waardoor het
waterpeil ook nog varieert, afhankelijk van eb en vloed.
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Haastrechtse molen

Vroeger stonden er in de Krimpenerwaard zo’n vijftig
windmolens om het overtollige water uit de polders naar de
rivier te malen. Er zijn er nu nog drie intact. De Haastrechtse
molen is er een van. De poldermolen dateert uit 1862 en werd
gebruikt om overtollig water uit de polder Beneden Haastrecht
af te voeren.
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Museum Bisdom van Vliet

Haastrecht kent vele monumenten en had vroeger een
vooraanstaande positie. Dat is nog te zien aan het kleine
raadhuis uit de zeventiende eeuw en aan het museum
Bisdom van Vliet. In deze negentiende-eeuwse patriciërs
woning kun je het Victoriaanse interieur bewonderen.

bisdomvanvliet.nl
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Poldermuseum Gemaal de
Hooge Boezem

Gemaal de Hooge Boezem werd in 1872 gebouwd in de kom
van Haastrecht, aan de Vlist. Het is nu een poldermuseum
waar je van alles te weten komt over ontginning, bemaling
en waterbeheer in de Krimpenerwaard.

gemaalhaastrecht.nl
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Polder De Hooge Boezem

11

Eind vijftiende eeuw werd achter Haastrecht een nieuwe
waterberging aangelegd: polder de Hooge Boezem.
Vanuit de polders werd het water met molens naar de Vlist
gepompt. Daarna pompten zeven molens het water uit de
Vlist naar Polder de Hooge Boezem. Van daaruit kon het
water naar de IJssel vloeien. In 1914 werd de waterafvoer
via Polder de Hooge Boezem gestaakt. Precies 100 jaar later
werd polder De Hooge Boezem weer als waterbergingsgebied in gebruik genomen.

Zuidbroekse Molen

De Zuidbroekse Molen uit 1922 is de laatste Amerikaanse
windmotor in Zuid-Holland. De molen werd gebouwd om
polder Zuidbroek ten noorden van Bergambacht te bemalen.
De molen, die op de provinciale monumentenlijst staat, is
gerestaureerd en sinds 2013 weer in gebruik genomen.

10 Molen de Bachtenaar
Aan de West Vlisterdijk ligt molen de Bachtenaar, vernoemd
naar het watertje dat tussen de molen en de rivier De Vlist
loopt. De 300 jaar oude poldermolen diende om het water
uit de polder Bergambacht naar de Vlist te pompen.
Na vele jaren van matig onderhoud staat de molen
er nu weer prachtig bij.
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Colofon
Deze fietsroute is een uitgave van de
Groenalliantie Midden-Holland

heerlijkbuiten.nl/groenalliantie
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Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 1010, e-mail: gzh@pzh.nl

Kijk voor toeristische informatie ook op
uitindewaard.nl en groenehart.nl
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