
PCOB Hardinxveld-
Giessendam en Museum 
De Koperen Knop 

Fietsen door de 
Alblasserwaard 

De Alblasserwaard leent zich 
uitstekend voor fietstochten door de 
polder en langs de rivier de 
Merwede.  Deze route is naar de 

situatie van april 2019. We maken een voorbehoud voor eventuele wegwerkzaamheden en 
omleidingen (Knp = Knooppuntroute.  Ri. is richting Knp.)  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 

Deze tocht begint bij Museum De Koperen Knop,  Binnendams  6                 

Fietstocht via de Polder langs de Merwede 41 km (Merwedetocht)  

0,0 km.   Vanaf het erf gaat u rechtsaf  richting de overweg.    U rijdt nu ri. Knp. 77 op de Binnendams 
met veel bebouwing langs de Giessen. Vroeger waren hier diverse boerderijen en kleine 
middenstanders die hier hun waar verkochten, nu staan er overwegend woonhuizen. 

Knp. 77 (vóór de overweg)  Hier volgt u ri. Knp 50.  U fietst hier de polder in op de Spoorweg. Links van 
u ligt de spoorlijn Dordrecht / Geldermalsen (Merwede-Lingelijn) en rechts van u komt de Betuweroute 
(vrachtvervoer)in zicht. Aan het einde van de Spoorweg worden voorbereidingen getroffen voor 
bebouwing in het zogenaamde Oog. Op het viaduct gaat u rechts de Betuweroute over.  

Knp. 50 volg hier ri. Knp. 11.  Op de Zwijnskade neemt u de 2e weg links die nog steeds de Zwijnskade 
heet.  Deze rijdt u uit tot het einde, waar Oosteinde van het dorp Wijngaarden begint. U blijft deze weg 
volgen en steekt de Provincialeweg N482 over.    

 Knp. 11  (6,2km. )  Volg hier ri. Knp. 10.  Na de oversteek  (LET OP met oversteken!)  van de N482 
fietst u nog steeds op Oosteinde.  Kijk ook even vóór u  in het dorp 
Wijngaarden de Dorpsstraat krijgt, daar ziet u links iets bijzonders!  U 
passeert een woonhuis aan de linkerkant, dat klem op de 
gemeentegrens staat en het nummer heeft van Wijngaardsedijk 3  

Sliedrecht, terwijl u op Oosteinde fietst.  
In het centrum ziet u bij woning nr. 28 
een gevelsteen, waarop vermeld staat 
hoe hoog het waterpeil tijdens de 
watersnoodramp van 1953 stond.  Ook 

komt u een aantal Levensbomen boven de deur tegen.  Westeinde 
wordt vervolgens de Matenaweg,  waar u rechts het 
Natuurcentrum ziet, om even te rusten en waar u koffie met gebak 
kunt krijgen. Maar ook de mogelijkheid heeft een natuurwandeling 
te maken in het Alblasserbos.                           1 



Knp. 10  (9,8 km. )  Volg hier ri. Knp. 99.   Op deze Matenasche Scheidkade komt u links langs een 
fruithandel, welke donderdag t/m zaterdag open is voor fruitverkoop. U volgt deze weg en gaat vlak 
voor de A15 rechts de fietsbrug over. Onderaan de brug rechtsaf onder de brug door en alsmaar 
rechtdoor dit fietspad volgen tot bovenaan de dijk. De aanduiding route F 2 laat u voor wat het is  en  
vervolgens krijgt u weer ri. Knp. 99 tot op de dijk. 

Knp. 99  (11,4 km. )  Volg hier ri. Knp. 79.   Linksaf heet de dijk de Matena, u fietst dan richting de rivier 
waar  links nog enkele resterende boerderijen  
staan uit deze omgeving. U blijf ri. Knp. 79 volgen 
tot aan de Baanhoekspoorbrug.  Destijds een 
lastig obstakel voor de scheepswerven ten 
oosten van de brug. Voor grote schepen moest 
er een brugdeel uit getakeld worden en het 
treinverkeer stilgelegd worden, dus een 
aanzienlijke kostenpost voor de scheepsbouw.  
U rijdt nu langs de druk bevaren rivier de 
Merwede, met scheepsverkeer van het havens 
richting het oosten vice versa. Ook de waterbus 

kunt u regelmatig langs zien komen naar de diverse aanlegsteigers. 

Knp. 79  (12,7 km. )  Volg hier ri. Knp. 50.  Eenmaal onder de Baanhoekspoorbrug door,  blijft u de rivier 
volgen op de Baanhoekweg, die later overgaat in de Molendijk.   Op deze 
Molendijk komt u langs het nationaal bekende Baggermuseum. Een bezoek 
zeker meer dan waard. Hier en daar fietst u langs “rijke” herenhuizen die 
stammen uit de tijd van de grote baggerbazen en grote aannemers.  De 
bebouwing staat hier dichter op elkaar dan verder naar het oosten.  U blijft 
héél lang route ri. Knp. 50 volgen dwars door het dorp Sliedrecht. Bij het einde van de  Molendijk die 

overgaat in de Kerkbuurt gaat u rechts de A.W. de 
Landgraafstraat in.  Deze fietst u in tot aan de haven. U rijdt om 
de haven richting de rivier ( op het hoekje Plaza ’t Haventje om 
wat te nuttigen) en komt langs het moderne gemeentehuis. Als 
u bij de rivier bent aangekomen heeft u rechts restaurant 
Bellevue voor een hapje en drankje met een mooi uitzicht op de 
Dordtse Biesbosch; u gaat links. Na het verlaten van de rivier 
gaat u na de aanlegsteiger van de Waterbus  rechtsaf ( met de 
waterbus kunt u een overtocht maken naar de Biesbosch of 

Dordrecht/ Zwijndrecht).  U rijdt nu op de Rivierdijk nog steeds ri. Knp. 50 
volgend. Hier zijn diverse bezienswaardigheden van het Industrieel Erfgoed 
Sliedrecht te bewonderen; zoals o.a. de oude watertoren, een monument dat 
bewaard is gebleven.  Vervolgens fietst u langs diverse scheepswerven en oude 
bedrijfsgebouwen en ten slotte in de haakse bocht naar links stond vroeger 
rechts de gasfabriek die met kolen werd gestookt en de hele omgeving van 
stadsgas voorzag. 

18,7 km. Let op ! Einde fietspad vóór A 15 (stoplichten) rechtsaf fietspad op.  
Hier fietst even zonder knooppuntaanduiding, langs grienden.  Op deze plaats 
is in 1953 de dijk doorgebroken en stroomde een flink deel van de Alblasserwaard onder water.  
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U fietst nu langs de A15, die in de crisistijd rond 1930 is aangelegd als werkgelegenheidsproject.  Even 
later fietst u over de Peulensluis, waar schepen via de binnensluis de Alblasserwaard in varen. Het 
griendhout (rechts) wordt elke 2 tot 4 jaar gesnoeid en gebruikt voor diverse doeleinden. Vroeger vaak 
gebruikt voor rijsmatten voor dijkversterking. Bij Hmp 87,2 verlaat u de A15 weer richting de rivier. 

Bij Hmp. 87,2 (links aan de A15)  gaat u rechtsaf het fietspad op ri. de rivier.  Dit fietspad volgt u  (Net 
voor het einde van het fietspad stond vroeger links de IJzergieterij waar veel Hardinxvelders hun brood 
verdienden). Als u  de Rivierdijk op rijdt  gaat u rechtsaf, en fietst nu weer op de knooppuntroute ri. 
Knp. 51.  Waar de Nieuweweg (links) de dijk opkomt, staat rechts het monument van ankers. Even  
later passeert u het Langeveer.  Nu ligt er een bunkerstation voor het bevoorraden van schepen, maar 
in de 19e eeuw legden hier de raderstoomschepen aan. U fietst langs diverse bedrijven o.a. oude 
metalen, enkele scheepswerven waarvan in het verleden werf De Merwede wel één van de grootste  

was. Een tewaterlating gaf altijd veel bekijks, vooral als er koninklijk 
bezoek kwam. Even verder Damen, wereldwijd bekend om zijn 
speciale boten en Neptune Repair met zijn dwarshelling. Links het 
bekende Dr. Kolffgemaal, dat overtollig water van het kanaal van 
Stenenhoek naar de rivier te brengen; gebouwd in de oorlogsjaren 
’40 – ’45. Nog even een slinger in de dijk (het Krommegat), ontstaan 
door een dijkdoorbraak. U blijft de weg volgen tot aan het fietsveer 
naar Werkendam. (Hier kunt u overvaren naar Werkendam en 

vandaar naar Gorinchem). 

Knp. 51  (24,88 km)  Volg hier ri. Knp. 52.  Onderaan de dijk langs de Merwede is het rustig fietsen. 
Intussen heet deze hier de Boven Merwede. Rechts van u komt u nog langs een groot watersport-
bedrijf dat heel bekend is in deze regio.  Even later fietst u langs het natuurgebied de Avelingen, waar 
u mooie wandelingen kunt maken in een vogelrijk gebied.  Ook laten reeën zich hier regelmatig  zien 
en is er een rijke schakering aan planten , bloemen en struiken. 

Daar waar het fietspad omhoog de dijk op gaat, gaat u linksaf de brug over.  U gaat nu het kanaal van 
Stenenhoek over ri. het dorp Schelluinen.  U passeert de overweg en steekt de kruising over (rechts 
aanhouden), tot door het centrum van Schelluinen.  Dit stukje route is zonder 
knooppuntaanduiding, maar deze pakt u weer op na de bebouwing van 
Schelluinen.  U fietst dan op ri. Knp. 73. Met de Schelluinsevliet links van u 
fietst u tot het einde tot u links over de Appelmansbrug fietst, net voorbij de 
wipwatermolen aan uw rechterhand. U gaat nu linksaf de brug over. Even 
later heeft u links  een stopplaats bij IJsboerderij Boer waar u koffie kunt 
drinken of genieten van heerlijk boerenijs. Even verder rijdt u rechtdoor het 
doodlopende wegje in en gaat dan rechtsaf het fietspad op naast de N 216 
over de Giessenbrug. 

Knp. 73 (33,6 km. ) Volg hier ri. Knp. 76.   LET OP MET OVERSTEKEN !     

 (Nb. U kunt ook rechts en nogmaals rechts onder de brug door fietsen).  Nu 
rijdt  dan u op de Peursumseweg tot aan het dorp Giessenburg. Hier staan 
eveneens boerderijen met boven de voordeur de Levensboom en hier en 
daar nog een oude hofstede met een hoge voordeur. Ook stond er na het 
open terrein vroeger een grote melkfabriek. Hoewel er hier op de 
Peursumseweg vroeger veel boerderijen stonden, zijn de meeste 
verdwenen of totaal verbouwd. In het dorp Giessenburg kunt u wat nuttigen 

(even links over de Giessenbrug) en kunt u wat inkopen te doen.                                                                           3 



Knp. 76  (36 km)   Volg ri. Knp. 77. Vlak voor de Peursumse Vlietbrug 
staat het laatste knooppuntbord en kunt u op de brug even 
uitblazen en van de omgeving genieten.  Direct over de brug vindt u 
het Dagbestedingsproject De Hoef, waar u op bepaalde dagen wat 
kunt drinken of door de dagbesteders zelf  gekweekte producten 
kunt kopen.  De route volgend komt u door Giessen-Oudekerk; daar 
houdt u voor de kerk links aan en vervolgens komt u weer bij de 
Koperen Knop terug om lekker uit te rusten en wat te nuttigen. 

Einde tocht 41 km. 
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