PCOB HardinxveldGiessendam en Museum
De Koperen Knop
Fietsen door de
Alblasserwaard
De Alblasserwaard leent zich
uitstekend voor fietstochten door
zowel het polderlandschap als langs
het mooie riviertje de Giessen met
zijn oude boerderijen. Deze route is naar de situatie van april 2019. We maken een
voorbehoud voor eventuele wegwerkzaamheden en omleidingen (Knp = Knooppuntroute).
Aangegeven afstanden gebaseerd op gps-meting. Wij garanderen niet dat de vermelde winkels, café’s e.d. als u
er komt open zijn! © PCOB Hardinxveld-Giessendam/Museum De Koperen Knop, routeontwerp TCBakker PCOB.

De tocht begint bij Museum De Koperen Knop, Binnendams 6

Grote Giessentocht 31,3 km .
Vanaf het erf linksaf met het riviertje de Giessen aan uw rechterhand . De eerste 50
mtr rijdt u nog op de Binnendams, die vervolgens de Binnendamseweg gaat heten. Bij deze
naamwisseling wordt Hardinxveld-Giessendam de gemeente Molenlanden. N.b. Tijdens deze
fietstocht kunt u alle (verkavelings-)wegen links van u negeren. Na ca. 400 mtr is er een
scherpe bocht naar rechts met direct een haakse bocht naar links. De boerderij rechts heet
De Verkeerde Wereld, in de volksmond De omgekeerde wereld (met de schuur i.p.v. het
woonhuis aan de weg). De naam VERKEERDE WERELD staat vermeld op de rood met zwarte
dakpannen vóórdat u de scherpe bocht in fietst. U blijft de Binnendamseweg volgen tot het
centrum van Giessen-Oudekerk. Hier staat de Hervormde kerk.
0,0 km.

2,5 km.

Op deze driesprong houdt u rechts aan
De Oudkerkseweg wordt hier de
Bovenkerkseweg tot aan het dorp Giessenburg. U
blijft de route volgen met rechts van u het riviertje
de Giessen. Aan deze Bovenkerkseweg stonden in
de jaren ‘50 - ‘70 van de vorige eeuw nog een
groot aantal in bedrijf zijnde boerderijen. Door
de welvaart en enorme druk op het boerenleven
zijn veel van deze monumentale boerderijen in de
loop
der
jaren
verbouwd
tot
grote
woonboerderijen van welgestelde mensen.

Vlak voor het dorp Giessenburg is links
Dagboerderij De Hoeff met winkel en lunchroom (beperkt open). Dan passeert u een brug
over de Peursumse Vliet, met een bank . Even genieten van een mooi uitzicht over de polder.
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Kort na de brug ziet u links de Gereformeerde kerk, ook wel De Blauwe kerk genoemd, met
direct ernaast de voormalige Rabobank, nu Zorgcentrum Giessenlanden. Op dit punt kunt u
desgewenst de Giessenbrug even oversteken (rechts), om in het centrum wat te eten of te
drinken. Maar u kunt ook wat boodschappen doen in de supermarkt.
U blijft echter de doorgaande weg volgen. Deze Peursumseweg blijft u zo’n 2 km
volgen. Ook hier heeft de tand des tijds toegeslagen en zijn er veel boerderijen verdwenen of
verbouwd. Gelukkig staan er nog enkele, die het bekijken waard zijn en ziet u hier bij enkele
boerderijen boven de voordeur de Levensboom afgebeeld. Hierna volgt een vlak gedeelte met
links en rechts weiland en komt u tenslotte aan bij de Provincialeweg
N216. Deze weg loopt vanaf Schoonhoven tot aan het dorp
Schelluinen
4,7km.

LET OP ! Deze N 216 niet oversteken, maar u gaat hier rechts
onder de brug door via een fietspad rechts van de weg.
Direct na deze onderdoorgang houdt u rechts aan. Na de
rechter bocht fietst u op de Slingelandseweg die na enige tijd Overslingeland gaat heten. U
blijft 3,3 km deze weg volgen tot aan de brug over de Giessen.
6,8 km.

Na de brug gaat u linksaf de Grotewaard op. Hier heeft
u de Giessen aan uw linkerhand. Na 900 mtr gaat u links het
brugje over het laantje op . (volgens legende heeft hier vroeger
een kasteel gestaan). U volgt het laantje tot de driesprong en
gaat u rechtsaf richting het centrum van Noordeloos. ( N.b. Op deze driesprong kunt u desgewenst
10,3 km.

wat nuttigen in het restaurant van de Johanna Maria Hoeve door even naar links uit te wijken).
Voor het einde van het Laantje stapt u van de fiets en loopt u via het wandelpad onder de Giessenbrug
door waar de Provincialeweg N 214 overheen loopt. U gaat vervolgens rechtsaf de Noordzijde op.

U blijft de Noordzijde volgen door het centrum van Noordeloos tot vlak voor het punt
waar de Giessen ontspringt en gaat u de brug aan uw rechterhand over.
12,1 km

Over de brug gaat u rechtsaf ( bij garage de Groot), en vervolgt u deze weg Die de
naam Botersloot heeft. Opnieuw fietst u nu richting het dorp Noordeloos, maar dan aan de
andere zijde van de Giessen. Na het dorp Noordeloos komt u weer bij de N 214 en steekt u
hier de rotonde over om vervolgens via – opnieuw - de Grotewaard (U fietst hier kort een
dubbel stukje), blijft fietsen tot door het centrum van Hoornaar. Intussen heeft u een paar
keer kleine zijriviertjes van de Giessen gepasseerd. In de gemeente Hoornaar fietst u op de
Dorpsweg. Na de Hervormde kerk , die hoog op een terp staat, kunt u zich in Hoornaar bij drie
restaurants te goed doen aan een heerlijke hap, wat drinken of even lekker uitblazen. Het
eerste restaurant Het Gemak aan de linker kant bij het op het Dirk VI Plein.
13,9 km

Na 100 mtr aan de rechterzijde het restaurant onder De Linden en 100 mtr na de viersprong
kunt u alle dagen iets nuttigen bij restaurant de 6 Molens. Onderdeel van zorgcentrum De
Langewei, waar u ook heerlijk op een buitenterras even kunt bijkomen.
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Op de viersprong fietst u rechtsaf de Lage Giessen in. De Lage Giessen blijft u volgen
tot u links de wipwatermolen ziet (2.0 km) en u gaat rechts de brug over, waaronder de
Schelluinsevliet stroomt en in de Giessen (rechts) uitmondt. De weg waar u intussen op fietst
wordt de Muisbroekseweg genoemd en deze blijft u opnieuw volgen tot aan de rotonde van
de Provincialeweg N 216. Halverwege deze Muisbroekseweg heeft u de
mogelijkheid voor een tussenstop bij de IJsboerderij van de familie Boer.
Ook kunt u aan de overzijde de Pinkeveersebrug over wandelen om op
het pand aan de linkerzijde het bord te bewonderen waarop vermeld
staat hoeveel in vroeger tijden een overtocht kostte op het toen
aanwezig pontveer. LET OP ! tijdens het oversteken van de rotonde.
19,2 km.

Na de rotonde blijft u de weg volgen tot in het centrum van Giessenburg. Deze
doorgaande weg die nu de Doetseweg wordt genoemd
loopt tot aan het dorp Giessenburg, waar hij Dorpsstraat
gaat heten. Na ± 500 mtr op de Doetseweg ziet u rechts
de landelijk bekende oude graanmaalderij die is ingericht
als een enorm grote 2ehandsartikelenzaak. In de ernaast
gelegen oude graanloods zijn de laatste jaren een aantal
leuke winkeltjes gevestigd waar voor iedereen wel wat te
vinden is aan snuisterijen en diverse koopwaar. Tevens
kunt u aan de overzijde bij de hier aanwezige Graanbuurt
winkelen in de diverse historische pandjes maar ook wat lekkers nuttigen of even uitrusten in
het restaurant van De Graanschuur (geopend donderdag t/m zaterdag ).
23,1 km

Tot aan het centrum van Giessenburg ziet u zowel links als
rechts van de weg diverse luxe woningen, waar vroeger
veelal kleinere (arbeiders-)huisjes stonden. Vlak voor het
centrum is in het oude raadhuis een museum gehuisvest,
Het Reghthuys, waarin regelmatig exposities worden
getoond. In het centrum zelf zijn een aantal winkels en
een grote supermarkt te vinden en kunt u naar wens
wat nuttigen.
U vervolgt uw weg dwars door het centrum.
De Dorpsstraat gaat nu over in de
Neerpolderseweg en opnieuw blijft u de Giessen rechts volgen. Na
± 500 mtr. passeert u een woonwijk op de plaats waar vroeger een
grote zuivelfabriek stond. In deze kleine gemeente Giessenburg
waren in de vorige eeuw twee middelgrote melk-/ zuivelfabrieken,
vanwege het grote aantal werkzame boerenbedrijven in deze streek.
Dit is helaas historie. Bij de eerstvolgende driesprong met een
verkavelingsweg blijft u de Neerpolderseweg volgen, tot aan de
overweg.
Vooraf passeert nog een klein bungalowpark dat de naam draagt De Giessenburg, maar
voor de Giessen-Oudkerkers heeft het nog steeds de naam Het Oudkerksebos. Volgens de
legende heeft hier in vroeger tijden een kasteel gestaan. Nog weer even later passeert u
rechts een bungalowpark met de naam Bilderhof.
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26 km.

Kort hierna komt een haakse bocht naar rechts waar u bij de overweg aankomt van de
spoorlijn Dordrecht- Geldermalsen.
LET GOED OP TIJDENS HET OVERSTEKEN !
Direct na de overweg gaat u rechtsaf 2,5 km het fietspad volgen,
U volgt dit fietspad tot aan de tweede overgang , waar
u rechtsaf gaat en weer op de Binnendams komt te
fietsen.
Nu na ongeveer 700 meter bent u weer op het
startpunt van de tocht en kunt u nagenieten in
“Museum De Koperen Knop” met koffie en wat lekkers.
28 km.

31,3 km. Einde Grote ronde om de Giessen “.
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