
PCOB Hardinxveld-
Giessendam 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, Hardinxveld-Giessendam                

Poldertocht van 38,3 km .  

 0,0 km.   Vanaf het erf fietst u linksaf.   Na 50 mtr komt u op de Binnendamseweg en rijdt u in de 
gemeente Molenlanden. U ziet links en rechts een aantal  oude boerderijen die door de  eigenaren zijn 
opgeknapt waarbij de landelijke stijl gehandhaafd bleef. U blijft deze weg volgen tot aan de kerktoren 
van Giessen-Oudekerk waar een plein is met enkele stoelen om wat uit te rusten. 

 2,5 km.  Bij de driesprong  houdt u links aan en gaat de Damseweg op.    Hier begint de polder, 
na 100 mtr gaat u rechts het fietspad op.  Deze Damseweg volgt u tot de tweede weg rechts.              

 De Heideweg, en hier gaat u rechtsaf.   Aan 
deze Heideweg ligt de kaas- en zuivelboerderij van 
de familie Kuiper, waar u zuivelproducten kunt 
kopen en in een recreatiezaal feestjes kunt 
organiseren. Even later passeert u rechts de 
Kooiweg. De begroeiing met wilgen/ riet en water, 
is een overblijfsel van de oude eendenkooi die hier 
vroeger lag. Begin vorige eeuw waren er diverse 
eendenkooien in de Alblasserwaard.  Nu slechts 
nog enkele.  

6,3 km   Aan het eind van de Heideweg gaat u de fietsbrug over en direct linksaf.     

Op dit fietspad (route Knp. 1) waar u naast de Peursumsevliet 
fietst, gaat u op een gegeven moment onder de Provincialeweg  
N 214 door en blijft u het fietspad volgen tot de driesprong.  Hier 
volgt Knp. 1 en wordt de Klokbekerweg de Hoefweg tot aan het 
dorp Ottoland. 
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Aan het einde gaat u linksaf de A-Even op.    Dit is een doorgaande weg vanaf Goudriaan tot aan 
Vuilendam.  Langs deze weg staan zowel links als rechts diverse historische boerderijen en u gaat over 
de Peursumse Vliet via de nieuwe ophaalbrug. Rond de brug is door een felle brand in een 
winterperiode een aantal woningen en boerderijen afgebrand en als nieuw weer opgebouwd,  

 9,4 km. Na 100 meter gaat u rechtsaf de Burg. Visserwerf in.     Deze doodlopende straat gaat aan 
het eind over in een fietspad met de naam 
Boezemkade, met de Peursumsevliet rechts.  Na een 
paar kilometer  passeert u een  bolle fietsbrug en komt 
u vervolgens op de Brandwijksedijk.  (Nb. Als u rechts 
over deze fietsbrug gaat en het fietspad volgt, tot voor 
de molen en even rechts aanhoudt, vindt u een mooie 
theetuin met de naam De Winde, Achterland 4.)  

           

11,5 km. Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf de Brandwijksedijk op. U fietst nu richting 
het dorp Brandwijk.  Hier heeft u alleen rechts bebouwing en links de polder.  U negeert 2x een weg 
naar links en blijft de weg volgen tot alle bebouwing stopt en u kort op de Geerweg fietst.  Intussen  

kunt u op de Brandwijksedijk 3x een tussenstop maken 
voor koffie of wat lekkers. Eerst bij de Riekjeshoeve  huis 
nr. 28A, dan bij Bas van Zessen, midden in het dorp en 
even later na het verlaten van  het  centrum  bij 

Marieke Klein & Dorst, 
Brandwijksedijk 13.  

(zie bijgevoegde foto’s ) 

 

 

Als er geen bebouwing meer is 
en de Brandwijksedijk overgaat 
in de Geerweg heeft u rechts 
een weg naar Den Donk. ( N.b. 
U kunt deze Donkseweg - 
rechts -  nemen voor een kort 
uitstapje naar Gasterij de 
Donk, Donkseweg 6.  Hier staan 
een paar woningen en 
boerderijen  op de zandheuvel, 
die  De  Donk wordt genoemd.) 
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15,9  km.  Op de Geerweg gaat u links de Zeemansweg op richting Bleskensgraaf.    Aan het einde 
van deze weg gaat u rechtsaf richting het centrum 
van Bleskensgraaf. Bleskensgraaf had vroeger een 
grote melkfabriek, waar velen uit de omgeving hun 
brood verdienden.  U fietst hier in een omgeving, 
waar voor de 21e eeuw een groot aantal 
boerenbedrijven waren.  Ook kunt u in het centrum 
even uitblazen in restaurant De Burgemeester. 
Gelegen tegenover de kerk en naast de brug.  

U fietst achtereenvolgens over de Meulenbroek, 

Kerkstraat en de Heulenslag.  Links van u heeft u 
de Alblas.  Ook komt u langs een gerestaureerde 
korenmolen met een aangebouwd woonhuis.   
Weer even verder fietst u langs een bedrijf dat 
enorme hoeveelheden regenwormen kweekt 
voor de  vissport en voor  export.   In de winter 
wordt op de Alblas veel geschaatst en zijn er de 
bekende Molentochten. Helaas zijn deze door 
de warme winters de laatste jaren nauwelijks 
verreden.  

 

21,5 km    Aan het einde van de Heulenslag kruist u de N 481. Hier moet u even links het fietspad                                                         
volgen en direct na 100 meter vóór de brug rechtsaf de Noordzijde op ………………….                                                        
LET GOED OP TIJDENS DEZE OVERSTEEK !   

 
U blijft de Noordzijde een aantal km volgen, tot aan de brug van het dorp Oud Alblas. Voor de brug 
staat een Knp bord 42 en dat wijst u de brug over. Rechts van u ziet u de Hervormde kerk die op een 
soort terp staat, vanwege de wateroverlast in vroeger eeuwen.   De Alblasserwaard heeft namelijk lang 
geleden vaak onder water gestaan.  Voor het laatst met de watersnood in het jaar 1953.  
 
23,5 km.   Na de brug gaat u linksaf.    U fietst in de Dorpsstraat, die vervolgens Oosteinde gaat heten.  
Deze landelijke slingerweg past zich aan de Alblas met zijn bochten, die u aan uw linkerzijde heeft.   
Tenslotte komt u weer aan bij de Provincialeweg N 418 aan. 
 LET opnieuw GOED OP TIJDENS HET OVERSTEKEN !                                                                                                   
 25,3 km.  Direct na het oversteken gaat u rechtsaf  het fietspad op.         
( N.b. Na het oversteken kunt u even op adem komen bij korenmolen De Hoop 
voor koffie en eigengemaakt gebak, of  200 mtr verder bij restaurant De 
Krom.   Even rechtdoor fietsen op Oosteinde. Twee  mooie locaties om even de 
benen te strekken en wat te nuttigen.) 
          
 
 
 

3 



Bij einde fietspad de rotonde recht oversteken.   Deze weg, 
de Peilkade, volgen links van de Provincialeweg tot Knp 40 
en even later tot Knp 10.  U volgt de Peilkade tot aan de 
driesprong met de Matenaweg, waar de bebossing ophoudt.    
27,5 km.  Daar gaat u linksaf en volgt Knp. 11 .   Aan het begin 
van de Matenaweg ziet u links het Natuurcentrum waar u 
heerlijke koffie met eigengemaakt gebak kunt kopen.  U 
blijft Knp 11 volgen door het dorp Wijngaarden, waar u 
vervolgens op de Oosteinde fietst.  U steekt nu de 
Provincialeweg N482 over.    LET GOED OP !     en na enige 
km krijgt u een afslag naar rechts en rijdt u op de 
Zwijnskade. 
 
33,4 km.   Aan het einde gaat u linksaf de Broekseweg op.   Nb.  Op de Broekseweg heeft u 
nogmaals de mogelijkheid om nog even uit te rusten bij 
Theetuin Het Groene Broek. Een landelijke theetuin in het 
hart van de polder. 
36,4 km  De Broekseweg uitrijden en ga dan rechtsaf.   U rijdt 
nu op de Molenweg als laatste stukje polder.                                                        
 
Aan het einde van de Molenweg gaat u  nog éénmaal rechts. En 
u bent weer terug op de Binnendamseweg en even later  bij 
het startpunt,  Museum De Koperen Knop.                                
Hier kunt u overheerlijke  koffie of wat anders drinken. 
 
38,3 km.  Einde   “ Poldertocht “. 
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