
PCOB Hardinxveld-
Giessendam en Museum 
De Koperen Knop 

Fietsen door de 
Alblasserwaard 

Ons waterland leent zich uitstekend 
voor fietstochten zowel door de 
polders als langs de rivieren en 
vaarten.  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, cafés 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                 

Rondje  Merwede  41,5  km  van KNOOPPUNT naar KNOOPPUNT.  

0,0 km.   Vanaf het erf gaat u rechtsaf richting de overweg ri. Knp. 77 .    U rijdt op de Binnendams. 
Langs de Giessen is alles volgebouwd met woningen. Vroeger waren hier diverse boerderijen en kleine 
middenstanders die hun waar verkochten, maar tegenwoordig  staan er alleen woonhuizen. 

Knp. 77 ( bij de overweg)  Hier volgt u ri. Knp 51.  U fietst de spoorweg over en gaat direct linksaf, en 
blijft ri. Knp. 51 volgen langs de spoorlijn. U kruist de A15 (nadat u station Boven-Hardinxveld passeert). 
U fietst door het centrum van Boven-Hardinxveld. Nadat u linksaf bent gegaan en de weg volgt, komt 
u  op de dijk bij de Merwede aan.  De Boven-Merwede splitst zich in Beneden- en Nieuwe Merwede 
(kijk even rechts). De Nieuwe Merwede is als een kanaal gegraven tussen 1861 en 1874 en is 18,2 km 
lang.  Het is een korte verbinding voor de scheepvaart naar het Haringvliet. 

Knp. 51 ( 5,3 km.) volg hier ri. Knp. 52.  U fietst nu onderaan de dijk langs de Boven-Merwede. (Ps.  U 
kunt hier desgewenst de route inkorten, door over te varen naar Werkendam. Even later ziet u rechts 
een groot watersportbedrijf dat bekendheid heeft in de hele regio.  Nog wat verder fietst u langs het 
natuurgebied de Avelingen, waar u mooie wandellingen kunt maken in een vogelrijk gebied.  Ook laten 
reeën zich hier regelmatig zien en is er een rijke schakering aan planten, bloemen en struiken. 
(Halverwege kunt u rechts een pad in fietsen richting de rivier, met daar aanwezig enkele zitbanken om 
te genieten van het uitzicht). 

VÓÓR Knp. 52 ( 10,2 km.)  Vóór de A 27 de brug over, aan deze zijde! Deze WESTZIJDE is veiliger !    (Ps. 
Dit in verband met het anders 2x oversteken van de  drukke rotondes!)  Aan de overzijde van de brug 
bij het einde van het fietspad, gaat u linksaf de dijk op en volgt  even ri. Knp. 23.  Maar LET OP !  U blijft 
de dijk volgen, en negeert het bord Knp. ri. 23 links omlaag! , want die route gaat een stukje onder de 
dijk langs en komt later weer omhoog. Bent u eenmaal in Werkendam aangekomen, dan pikt u route 
ri. Knp. 30 weer op, die hier op de dijk verder gaat. In het centrum zijn een groot aantal winkels en 
neem de moeite de winkelstraat eens door te wandelen / fietsen. 
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Knp. 30  (16 km. ) volg hier ri. de Knooppunten  22 – 10 en vervolgens Knp. 11.   In het centrum van 
Werkendam ziet u aan de overzijde Boven-Hardinxveld. Hier legt ook het pontje Hardinxveld / 
Gorinchem aan, waar veel passagiers gebruik van maken. In Werkendam kunt u ook winkelen.  Bij Knp. 
22 ( 17,3 km.) kunt u wat nuttigen bij restaurant De Waterman. U volgt 
Knp. Ri. 10 waar u over de Steursluis gaat, ook wel de Werkendamsesluis 
genoemd en fietst intussen in de Brabantse Biesbosch.  Links ziet u nog 
een oud fort, waarin enige jaren geleden een aantal woningen zijn 
gerealiseerd.  

Knp. 11 ( 18,5 km. )  volg hier Knp. ri. 27.   Hier verlaat u de dijk en gaat u 
rechts omlaag om vlak langs de Nieuwe Merwede te fietsen. Op dit 
fietspad kunt u zien wat er met overtollig hoog water gebeurt.  De grote 
hoeveelheid bovenwater van de Nieuwe Merwede, smelt- of 
regenwater vanuit het Oosten, stroomt dan over het fietspad de 
polders in.   Een staaltje ruimte voor de rivier in de Biesbosch. 

Knp. 27 ( 22,5 km.)  Hier volgt u ri. Knp. 4.  U blijft dit fietspad volgen tot u weer op de Bandijk komt. 
Als u goed hebt gekeken, heeft u 2x in een verdiept gedeelte gefietst hier kan het  hoge rivierwater de 
Noordwaard in stromen.  Een enorm project, van jaren noeste arbeid , graafwerk en het verleggen van 
kilometers dijken en het graven van watergangen.  Dit alles werd met Europese subsidie geklaard.   Een 
paar keer per jaren is het dan ook niet mogelijk om over dit fietspad te rijden. U passeerde u een aantal 
waterdoorgangen, waarin bij laag rivierpeil het vele water weer terug stroomt in de Merwede. 

Knp. 4  ( 24 km. )  volg hier ri. Knp. 2. Let op met oversteken !.  Het fietspad links van de Bandijk geeft 
zicht op een paar plassen in de zogenaamde 
Kievitswaard. Er zijn hier een paar uitkijkpunten 
gerealiseerd met zicht op de diverse watervogels.   Even 
later heeft u een grote waterplas, waar u diverse 
watervogels kunt bewonderen. Grote kans dat u 
lepelaars, zilver- en blauwe reigers ziet. Ook 
verschillende soorten eenden worden hier gespot.  Al 
met al een interessant  gebied  voor vogelaars, die hier 
dan ook veelvuldig rondwandelen om te fotograferen. 
Links  is ook een natuurcamping.   

Knp. 2  (25,9 km. )  Volg hier Knp. ri. 43.  Nu moet u na pl. min. 200 meter overvaren met de veerpont 
naar de Kop van ‘t Land.   Deze veerpont vaart om de 20 minuten, dus 
als u even moet wachten kijk dan eens goed om u heen.  Aan de 
overzijde rechts kijkt u richting de Ottersluis en links van u (de 
Brabantse zijde) heeft u de Spieringsluis.  

(Nb. Als u bij Knp. 2 even doorfietst, en u gaat rechts over de 
Spieringsluis, dan krijgt u eerst Logies Hotel Restaurant De Brabantse 
Biesbosch, met daar tegenover het restaurant van Jachthaven van 

Oversteeg. Hier kunt u kano’s  en boten huren.  Blijft u deze doodlopende weg volgen (7.0 km), dan heeft 
u zicht op de Moerdijkbrug.)  -  (Maar ook kunt u vanaf het punt Knp 2 doorfietsen en links aanhouden 
om naar het Biesboschmuseum te fietsen. ( 2 km.)  Een attractie met veel informatie over het 
watergebeuren.   U kunt er wat nuttigen voor de inwendige mens en is er ook de mogelijkheid voor een 
rondvaart door de Biesbosch.)  
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Knp. 43  Overzijde van de rivier, volg hier ri. de Knooppunten  44  en  83.  Na de pont houdt u rechts 
aan en fietst nu over een fietspad dat enige jaren geleden is verhoogd in verband met de 
dijkverzwaring.  Bij Knp. 44 ( 28,4 km.) gaat u rechtsaf richting het Wantij. 

Knp. 83  (29,3 km.) Volg hier ri. de Knooppunten 80  en  79.  Eerst fietst u over de Wantijbrug, met 
daarnaast de spoorbrug en even later fietst u tussen de golfbanen door. (Bij Knp. 80 kunt u rechtsaf  
een ommetje maken door de Dordtse Biesbosch ( 7,8 km.), met een bezoek bij Stayokay, of wat later het 
Biesboschcentrum Dordrecht annex restaurant, en weer wat verder het Biesbosch restaurant  met een 
grote zwemvijver en strand.  Als u nog verder fietst,  heeft u uitzicht op de Beneden-Merwede ). 

Maar de route gaar rechtdoor ri. Knp. 79 U steekt hier de weg over ( LET OP ! ) en begint direct aan de 
klim over de Baanhoek-spoorbrug.  Deze brug was vroeger een doorn in het oog van de scheepswerven 
stroomopwaarts, omdat bij doorgang van nieuwe grote schepen een brugdeel moest worden 
verwijderd en het treinverkeer stilgelegd.  Al met al de nodige kosten die de kostprijs van het schip 
behoorlijk verhoogden.  Tegenwoordig kan een brugdeel omhoog gedraaid worden. Over de brug volgt 
u de pijl rechts naar beneden via de trappen om bij Knp. 79 te komen. 

Knp. 79  ( 31,8 km.)  Volg hier ri. Knp. 50.   Bij de rivier gaat u linksaf en volgt 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 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.  Na het verlaten van de rivier 
gaat u na de aanlegsteiger van de 
Waterbus rechtsaf, (met de waterbus 
kunt een overtocht maken naar de 
Biesbosch of Dordrecht/ Zwijndrecht).  U 

rijdt nu op de Rivierdijk, nog steeds ri. Knp. 50 volgend. Ook hier ziet u diverse 
bezienswaardigheden van het Industrieel Erfgoed Sliedrecht; zoals o.a. de oude 
watertoren, een monument dat bewaard is gebleven.  Vervolgens fietst u langs 
diverse scheepswerven en oude bedrijfsgebouwen en tenslotte in de haakse 
bocht naar links stond vroeger de gasfabriek die met kolen werd gestookt en de hele omgeving van 
stadsgas voorzag. 

Knp. 50  ( 38 km.)  Hier volgt u ri. de Knooppunten 2  - 78 en vervolgens knooppunt 77.   U fietst nu 
enige km’ers over de dijk genaamd Buitendams.  Zowel links als rechts met veel bebouwing, waar 
vroeger veel dijkhuisjes stonden.  Halverwege is er een afslag naar route Knp. 2 , maar die negeert u.  
Bij de viersprong op Knp. 78 , gaat u rechtdoor ( Let op met oversteken ! )  -  ( U kunt hier rechtsaf naar 
het winkelcentrum.)  U  volgt nog  steeds de route ri. Knp. 77. (Opnieuw een viersprong met rechts de 
Peulenstraat, waaraan na enkele tientallen meters de historische grenspaal van de gemeenten 
Hardinxveld en Giessendam, net voor de Hervormde pastorie en Oude kerk.     
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In de jaren ’50 zijn beide gemeenten samengevoegd. Hier is ook de binnensluis voor de scheepsvaart 
naar de Binnen-Giessen.)  Eenmaal in de Damstraat (slecht wegdek), ziet u na enige honderden meters 
links het oude gemeentehuis, nu kantoor, nog steeds in oude glorie met glas-in-lood ramen. 

Knp.  77. ( 40,7 km. ) Spoorovergang over en ri. Knp. 67 aanhouden.   Het laatste woonhuis net vóór de 
spoorwegovergang, rechts van u, heeft een Bed & Brekfast. ( Dus mocht u langer in de Alblasserwaard 
willen blijven … ?) Na de overweg te zijn gepasseerd, bent u weer op de Binnendams waar u na 
ongeveer 800 meter weer aankomt bij de Koperen Knop, het startpunt van deze rondrit.   Aangekomen 
bij de Koperen Knop kunt u uitblazen onder het genot van koffie of fris, met eventueel wat lekkers en 
nog even nagenieten.  

Einde route 41,5 km. 
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