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Glasmuseum en Glasblazerij
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7 km

3

Ooievaarspad
16 km

Nieuwpoort is één van de kleinste
Nederlandse vestingsteden en werd
rond 1200 gesticht door de heren van
Liesveld en Langerak. Nieuwpoort speelde
een rol in het functioneren van de Oude
Hollandse Waterlinie. In de 17e eeuw kreeg
Nieuwpoort op voorstel van prins Willem III
van Oranje wallen en grachten in een vesting
met zes bastions. Als je Nieuwpoort verlaat,
wandel je door polder Liesveld en passeer je
Avonturenboerderij Molenwaard. Elk voorjaar
worden hier nesten bezet door ooievaars, die
hun jongen zelfstandig groot brengen.

TIP:

TIP:

Start: Parkeerplaats naast Geertjes Hoeve,
Thematerweg 5 Haarzuilens
Deze route volgt het
wandelknooppuntennetwerk:
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groenehart.nl/klaver2vanhaarzuilens
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Breng een bezoek aan Avonturenboerderij
Molenwaard met het hele gezin. Op het terrein
vind je een bijenstal, vlindertuin, rietmoeras,
griendwerkershuisje, een eendenkooi en een
korenmolen. Of blijf een nachtje slapen in het
nieuwe Vakantiepark Molenwaard.
Start: TOP Nieuwpoort, Het Hoofd
Deze route volgt het
wandelknooppuntennetwerk:
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buiten om de stadswal: 12
groenehart.nl/ooievaarspad
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Een bijzondere stadswandeling door
Gouda langs galerieën en erfgoed met
een spannend verhaal. Als vrijbuiter in de
middeleeuwen was het rijke stadje Gouda
goud waard. Tenminste, als je door de
poorten werd binnengelaten. In tijden van
onrust nam de Schutterij de overhand.
De poorten werden gesloten en je stond
buiten in de kou. Op die plek aan de
rand van de stad ligt nu GOUDasfalt, een
industrieel terrein waar vrijbuiters als kunsten cultuurliefhebbers te allen tijde welkom
zijn. Je passeert tijdens de wandeltocht
onder andere de Chocoladefabriek, de SintJanskerk, Museum Gouda en de Onze Lieve
Vrouwentoren.

TIP:

Zeg je Kaas dan zeg je Gouda. “Say Cheese,
Say Gouda.” Heel de wereld kent het, heel
de wereld eet het. Maar ken je ook het
verhaal van Goudse Kaas? Dit is je kans, beleef
Goudse Kaas in de enige echte Gouda
Cheese Experience. In het prachtige pand
in het hart van Gouda ga je op een unieke
en interactieve reis door een goudgeel
universum.
Start: Parkeerterrein Klein Amerika, Klein
Amerika 26 Gouda
groenehart.nl/vanschuttertotvrijbuiter

TIP:

3,5 km

‘Not all that glitters is gold’, dat weten
ze in Schoonhoven maar al te goed. In
het kleinste stadje van Nederland is het
zilverwerk dat de klok slaat. Maar waar de
bijnaam Zilverstad vandaan komt? Was
het de zilverzucht van een Schoonhovense
kasteelheer of is het afgeleid van de
glimmende zwaarden waarmee in deze
sleutelstad veelvuldig gevochten werd?
Deze leuke wandeltocht door het mooie
centrum van Schoonhoven brengt je o.a.
langs het Nederlands Zilvermuseum,
de Grote of St. Bartholomeuskerk en
Zilvergalerie De Watertoren.

TIP:

Breng een bezoek aan het Zilvermuseum.
Zie, voel, ruik en hoor zilver en ontdek dit
veelzijdige edelmetaal in de Wereld van
Zilver. Ontdek ’s werelds grootste zilverdoe-tafel, een echte Zilversmederij en een
Zilverlab. Je ziet in het museum alle kanten van
het bijzonder veelzijdige edelmetaal.
Start: TOP Schoonhoven, Buiten de
Veerpoort 67
Deze route volgt het
wandelknooppuntennetwerk:
82

81

groenehart.nl/vansoldaattotzilversmid

Combineer deze wandeling met een bezoek
aan Avifauna en/of het Archeon in Alphen aan
den Rijn en leer alles over de Romeinse tijd.
Start: Park Zegersloot-noord, ter hoogte
van wandelknooppunt 11.
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Klaver 2 van Haarzuilens
Ooievaarspad
Van schutter tot vrijbuiter
Van soldaat tot zilversmid
Molenviergang
Waterlinieommetje
Kinderdijkpad
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Kinderdijkpad
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Oude Hollandse Waterlinie

De Molenviergang wandelroute is uniek,
het is de enige, nog werkende, molengang
in de wereld. Het overtollige water vanuit
de diepe polder van Aarlanderveen
wordt stukje bij beetje de Oude Rijn in
gemalen. Daar komen alleen wieken van
de vier molens en wind aan te pas én vier
deskundige molenaars. Tijdens deze route
voel je de rust van het Hollandse landschap
en kun je veel weidevogels bewonderen,
maar zie je ook dieren die je in een
Hollandse polder kunt verwachten, zoals
koeien en schapen.

Van soldaat
tot zilversmid

Waterlinieommetje
Montfoort
2,5 km

15 km

4

RAAMSDONKSVEER

Dobberhuisjesroute
Van glasstad naar vestingstad
Luxembourg
Michiel de Ruyter
Molens en meer
Oude dorpen

1
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4
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Gouden Eeuw Driehoek
Hollandse Limes
Kasteel-, kersen- en koeien route
Hollandse Boerenkaas route
Tussen Lek en Linge
KoeKaasRoute
Lange Afstand Waterlinie fietsroute
Molenroute
Rampjaar fietsroute
Vogels en zoo

Molenviergang

7

18 km
Wat zijn ze mooi, de molens van Kinderdijk.
Met deze wandelroute kun je ze van
dichtbij bekijken. In Kinderdijk vind je 19
molens die het waterpeil reguleren. Ze
werden in de achttiende eeuw gebouwd
om de afwatering van de Alblasserwaard
te verbeteren. Sinds 1997 staan de
molens op Werelderfgoedlijst van
Unesco. Tijdens het wandelen geniet je
niet alleen van de molens, maar ook van
het prachtige landschap met zijn rijen
ritselende populieren, kromme knotwilgen
en wuivende rietkragen. Je wandelt over
de Middelkade waar je de prachtige
vergezichten van een oer-Hollands
landschap kunt bewonderen.

CMYK:
0-100-65-40
37-30-0-15
35-75-0-40
0-45-100-0
100-25-100-0
12-100-2-0
0-22-85-0
80-5-35-0
55-0-100-0
71-47-6-0

LEGENDA
6

5

4 km

Klaver 2 van Haarzuilens is een mooie
wandelroute die je het gebied rond Kasteel
de Haar laat ontdekken. Je wandelt langs
het grootste kasteel van Nederland. Dit
kasteel is door Pierre Cuypers, bekend van
het Rijksmuseum en het centraal station
in Amsterdam, verbouwd tot een waar
gesamtkunstwerk. Waan je in weelde
en bezoek dit kasteel of geniet van een
heerlijke lunch of high tea bij Koetshuis de
Haar. Voorbij Kasteel de Haar wandel je
naar het Parkbos. Dit jonge bos is in 2015
aangelegd door Natuurmonumenten en is
nog volop in ontwikkeling.

Wil je meer wandelen? Dan kun je deze route
verlengen met een wandeling door de
kasteeltuinen en het park van Kasteel de Haar,
samen ruim 55 hectare groot. Ga langs het
doolhof, het grote hertenkamp, de romantische
overdekte brug en de picknickweide om de
wandeling compleet te maken.

Van schutter
tot vrijbuiter

LEGENDA

HENDRIK-IDO-AMBACHT

ALBLASSERDAM

RIDDERKERK

Kinderdijkse Molens

PAPENDRECHT

7

Lek

LEKKERKERK
ROTTERDAM

Bezoek topattracties zoals Avonturenboerderij
Molenwaard, Zilvermuseum Schoonhoven,
Glasmuseum Leerdam, Cheese Experience
Kaaspakhuis Woerden, Avifauna, Archeon,
Kinderdijk, Kasteel de Haar en Cheese Experience
Gouda. Dit zijn échte trekkers in het

Historie met een verhaal

Klaver 2 van
Haarzuilens

LEGENDA

KINDERDIJKPAD

SLIEDRECHT

2
KRIMPEN AAN
DE IJSSEL

NIEUWERKERK
AAN DEN IJSSEL

TIP:

Tip:
Wist je dat het grootste
sloepennetwerk van Europa te
vinden is in het Groene Hart
van Holland? Het is goed
toeven op of langs de vele
prachtige plassen en meren.
Kijk voor vaarroutes op
groenehart.nl
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groenehart.nl/wandelen
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MEERKERK

Avonturenboerderij Molenwaard

SCHOONHOVEN
4
Schoonhoven Zilverstad
VAN SOLDAAT TOT ZILVERSMID
BERGAMBACHT

LOPIK
VAN SCHUTTER TOT VRIJBUITER
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VOORSCHOTEN

ZOETERMEER

Cheese Experience Gouda

GOUDA
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WATERLINIEOMMETJE
LINSCHOTEN

WOERDEN
BOSKOOP

Plantentuin Esveld
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Lek
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NIEUWEGEIN

UTRECHT
VLEUTEN
HARMELEN
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BODEGRAVEN
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MOLENVIERGANG
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Midden in Nederland, omringd
door de Randsteden, ligt het
Nationaal Landschap Groene
Hart. Een open, landelijk
gebied met bijzondere
plassen, riviertjes, uitgestrekte
weidelandschappen en prachtige
dorpen en vestingsteden.
De diverse ambachtelijke
bedrijven en streekproducten
vertegenwoordigen het gastvrije
boerenplatteland en is met het
cope-landschap kenmerkend voor
het Groene Hart van Holland. Er
zijn hier volop mogelijkheden voor
wandel-, ﬁets- en vaarliefhebbers.

Naast het historische Kinderdijk waar
19 authentieke windmolens uit de 18e
eeuw bezocht kunnen worden, bestaat
het Groene Hart van Holland uit een
kleine historische stedenrij. Oudewater,
Schoonhoven, Gouda, Woerden, Leerdam,
Montfoort en Vianen zijn bijzondere
plekken om te bezoeken en waar je een
unieke cultuurhistorie kunt beleven. De
vestingsteden gelegen langs de Oude
Hollandse Waterlinie, de diverse forten, de
vele kastelen en de historie van de Romeinse
Limes, zijn onderdelen van een rijke diversiteit
aan historie en bezienswaardigheden.

oll
an

Het Groene Hart
van Holland

l

Puur Hollands Landschap

se

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© BooQi Media Solutions BV www.booqi.com
NO 44481/31
call +31 (0)20 7163151

IJs

groenehart.nl/toproutes

#OPPADINHETGROENEHART

ds

an

ll
Ho

sel

s
e IJ

Lek

ALMERE

DE MOOISTE WANDELROUTES

Waterlinieommetjes zijn kleine
wandeltochtjes door de vestingsteden
die het verhaal van de Oude Hollandse
Waterlinie van de stad vertellen. Je wandelt
langs nog steeds zichtbare stadspoorten,
vestinggrachten, sluizen e.d.
Montfoort is als kleine vestingstad
een bezoekje meer dan waard. In het
historische centrum is een ruim aanbod
aan monumentale gebouwen, zoals
het Kasteel van Montfoort, het Oude
Stadhuis, diverse kerken, oude panden en
molens. Maak een ‘ommetje’ langs deze
schitterende historische bouwwerken. Ben
je uitgewandeld? Maak dan gebruik van het
uitgebreide horeca-aanbod in Montfoort.

TIP:

TIP:

Een bezoek aan Kinderdijk is natuurlijk niet
compleet zonder een molen van binnen te
hebben gezien. Dagelijks zijn er drie geopend
voor publiek. Met je entreeticket stap je ook
op één van de rondvaartboten en bezoek je
de filmzaal en het Wisboomgemaal.

Start: TOP Alblasserdam, Havenplein 7
Deze route volgt het
wandelknooppuntennetwerk:

Zie voor meer waterlinieommetjes
oudehollandsewaterlinie.nl/routes
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Start: Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1
Montfoort
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groenehart.nl/waterlinieommetjemontfoort

Meer ontdekken van het Groene Hart?
Bezoek de iconen van het
Groene Hart, verken een van
de vestingsteden of kom alles te
weten over het maken van kaas.
Ga voor alle topattracties, de
leukste activiteiten en de prachtige
molens in het Groene Hart naar
groenehart.nl

groenehart.nl/kinderdijkpad

