
MIJLPALEN
ROUTE
HOEKSCHE WAARD

 = Route via tekst
 = Route via knooppunten
 = Overige knooppunten

RD  = Rechtdoor
LA  = Linksaf
RA  = Rechtsaf
KM  = Kilometerpaal
HM  = Hectometerpaal

Restaurant de Batterij
Museum Het Land van Strijen
Hervormde Kerk van Cillaarshoek
Molen De Hoop
Restaurant De Hoogt
De Oude Bakkersschuur
Korenmolen de Lelie
Theetuin De Koffiemolen
Haven Puttershoek
Eetcafé Bij Ons 
Rustpunt den DrieSprong
Museum Hoeksche Waard
Restaurant ‘t Land van Wale
Koffiepunt 40
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Aan het einde van het 
Weverseinde stopt u met het 
volgen van knooppunt 19 en 
vervolgt u uw weg RD 
(Rustenburgstraat).

Rustenburgstraat 19: HM 44.4
Rustenburgstraat 49: HM 43.9

Bij de kruising de Blaaksedijk
op fietsen.

Blaaksedijk 265: KM 43
Blaaksedijk 229: HM 42.3
Blaaksedijk 217A: KM 42
Blaaksedijk 44: KM 41
(door bewoners is aan de straat-
zijde de 1 vervangen door een 4 
vanwege het huisnummer 44) 

Einde RA en op kruising LA de 
Blaaksedijk-Oost volgen. 

Eetcafé Bij Ons, Blaaksedijk 
Oost 12, woensdag t/m zondag 
geopend (zondag vanaf 16.00 
uur),  0186-841071. 

Blaaksedijk Oost 58 HM 40.8

Rustpunt den DrieSprong, 
Blaaksedijk Oost 58, open in 
het weekend in het seizoen, 
06-10040879.

Blijf de Blaaksedijk Oost volgen, 
deze gaat over in Blaaksedijk 
West. Blaaksedijk West 14: HM 
40.6 Hoek Blaaksedijk/Reedijk: 
KM 40

Einde Blaaksedijk West RA 
richting Heinenoord. U bent nu 
op het Oosteinde. Vanaf hier 
volgt u borden naar knooppunt 
18.

Aan Dorpsstraat 13 en 
aan Hofweg 13 is het Museum 
Hoeksche Waard gevestigd. De 
tentoonstellingen in de twee 
kapitale rijksmonumenten leren 
u de rijke geschiedenis van de 
Hoeksche Waard kennen. 
Geopend woensdag tot en met 
zondag. www.museumhw.nl. 

Museum HW locatie Oost 

Leeuwenstein: HM 47.5, 39.2 en 
37.5 (allen verplaatst) KM 39 
(verplaatst) 
Museum HW locatie Hof van 
Assendelft: KM 38 (verplaatst) 
HM 38.8 (verplaatst) 

Wereldse gerechten proeft u 
bij Restaurant ‘t Land van Wale, 
Hofweg 1, www.landvanwale.nl 
0186-601745. Geopend dinsdag 
t/m zondag.

Ga verder over de Dorpsstraat. 
Op nummer 138:  HM 37.3, 37.2 
en 37.1 (onderdeel van hek, 
verplaatst)

Even verder stak de 
Mijlpalenroute middels het veer 
van Goidschalxoord de Oude 
Maas over naar Rhoon. Vandaar 
liep de Mijlpalenroute  verder 
naar Den Haag.

Vervolg uw weg over de 
Sluisendijk (u volgt nu geen 
knooppunten meer) en ga LA de 
Westdijk op. Rij de Westdijk 
helemaal uit en volg borden naar 
knooppunt 20.

Bij knooppunt 20 de route 
vervolgen met knooppunten 
21-22-23-24-28.

Strijen, Oudendijk 40: HM 51.3 
(verplaatst)

Prachtig uitzicht over het 
Oudeland van Strijen heeft u 
vanaf het landelijke terras van 
Koffiepunt 40, Oudendijk 40, 
078-6741242. 

Bij Knooppunt 28 gaat u RD en 
vervolgt de route over de 
Oudendijk.

Aan het einde van de Oudendijk 
gaat u RD de Kruisdijk op.

Aan het einde van de Kruisdijk 
gaat u RD (Buitendijk) en volgt u 
knooppunt 36.

Na 45 km bent u weer terug bij 
het startpunt Strijensas.
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Start: haven van Strijensas, 
Sassedijk.

De naam ‘Strijensas’ is afgeleid 
van de Oudhollandse benaming 
‘sas’, wat schutsluis betekent. De 
sluis werd in de 17e eeuw ge-
bouwd en is in de 19e eeuw ver-
nieuwd. De schutsluis van Strijen-
sas is de laatst overgebleven 
historische schutsluis van de 
Hoeksche Waard. 

De eerste verdieping van het 
havengebouw huisvest 
Restaurant De Batterij. Hier heeft 
u een mooi uitzicht over de 
jachthaven en het Hollands Diep.
Restaurant De Batterij, Sassedijk 6, 
078-6474961

Staande op de Sassedijk met uw 
rug naar de jachthaven gaat u RD 
de Havenstraat in. U blijft de weg 
volgen met het water links van u. 
De Havenstraat gaat over in de 
Sasseweg. De Sasseweg gaat over 
in de Kooilandsedijk, houd hier 
links aan.
                                                               
Aan het einde van de 
Kooilandsedijk gaat u LA naar 
Steenplaats en volgt u borden 
naar fietsknooppunt 29.                                                                                                                           
Bij knooppunt 29 aangekomen, 
gaat u RA de Boompjesstraat in.                                                                       
Aan het einde gaat u LA naar 
Kerkstraat.

Gevestigd in een voormalige 
dorpssmederij, aan Kerkstraat 47, 
bevindt zich Museum Het Land 
Van Strijen. Het onderhuis bevat 
stijlkamers, de begane grond de 
smederij en op de zolderverdie-
ping is het expositie gedeelte, 
waar u onder meer archeologische 
vondsten uit het oosten van de 
Hoeksche Waard kunt bekijken. 
Geopend op vrijdagavond en zater-
dag. www.hetlandvanstrijen.com 

Kerkstraat 47: KM 58 (verplaatst) 
Blijf de Kerkstraat volgen en 
ga aan het einde RA de 
Nieuwestraat in. 

Nieuwestraat 5: KM 54
Nieuwestraat 88: KM 52 en 53 

KM 52 is door de huidige bewoner in 
1975 uit de puincontainer gered en 
geplaatst naast de bestaande 53. 

De Nieuwestraat gaat over in de 
Keizersdijk. Volg de borden naar 
knooppunt 30. 

Keizersdijk 29:  HM 52.5 
Keizersdijk 26A: HM 52.2
Keizersdijk 99: HM 51.4

Op Keizersdijk 159 passeert u 
de Nederlands Hervormde Kerk 
van Cillaarshoek. In de toren 
hangt de oudste klok (1388) van 
de Hoeksche Waard. 

Ga verder richting knooppunt 31, 
maar ga bij de 1e mogelijkheid RA 
de Gatsedijk op.

Gatsedijk 78:  HM 50.2
Gatsedijk 66: HM 50.1
(in asfalt, alleen 
bovenzijde zichtbaar)
Gatsedijk 58: KM 50
Gatsedijk 42: HM 49.8
Gatsedijk 22: HM 49.6

Ga RA naar Dorpsstraat en volg 
knooppunt 32.

In Maasdam, aan de Gatsedijk 
4a, staat Molen De Hoop. Het is 
een achtkante stellingmolen uit 
1822. Daarnaast ziet u de 
molenaarswoning. Geopend op 
afspraak

Ga verder richting knooppunt 32.

Aan de Binnenmaas ligt 
Restaurant de Hoogt, 
Raadhuisstraat 3, 078-6761811.

Vanaf knooppunt 32 volgt u 
borden naar knooppunt 34 
richting Puttershoek.

Op de Hoeksedijk 3a is het 
Bakkerijmuseum “de Oude 
Bakkersschuur’ gevestigd. 

Er is een grote collectie 
gebruiksvoorwerpen te zien uit 
de vroegere bakkerij van de 
familie de Koning. Hun bakkerij 
was de laatste in de Hoeksche 
Waard die nog met een hout 
gestookte oven werkte. 
Geopend iedere laatste 
zaterdag van de maand. 
Er zijn dan diverse broden en 
lekkernijen te koop. 

Hoeksedijk 13:  HM 48.5
Hoeksedijk 58A: KM 48 
(kruising met Hoekse Onderdijk)
Hoeksedijk 89: HM 47.7 
(alleen bovenzijde zichtbaar)
Hoeksedijk 97: HM 47.5 
(talud t.h.v. 97)
Hoeksedijk 103/105: HM 47.4

Ga weer verder richting 
knooppunt 34. De Hoeksedijk 
loopt over in Maasdamsedijk en 
gaat verder in Schouteneinde.

Schouteneinde 78: HM 46.6 (tuin) 
Schouteneinde 64-68: HM 46.5 
(tussen 64 en 68)

U kunt vanaf het Schouteneinde 
rechts de Molendijk ingaan om 
Molen De Lelie te bezoeken. Bij 
Molen De Lelie staat HM 46.6.

Korenmolen de Lelie (1836) , 
Molendijk 2. Geopend op 
zaterdag van 10 tot 17 uur en 
op afspraak: 06-57379439
Voor een drankje of lunch kunt 

u terecht bij Theetuin de 
Koffiemolen, direct naast de 
molen.    

Theetuin De Koffiemolen, 
Molendijk 4, mei t/m september 
zaterdag en zondag geopend. 
078-6764880

Ga weer terug naar 
Schouteneinde en fiets verder 
naar knooppunt 34. 

Schouteneinde 28: HM 46.2
Schouteneinde 14: HM 46.1 
(in de tuin)

Vanaf Knooppunt 34 volgt u 
borden naar knooppunt 19.

Rechts ziet u de 16e eeuwse 
haven van Puttershoek. De 
haven stond via een schutsluis 
in verbinding met de 
Boezemvliet naar de 
Binnenmaas. Hier voeren 
schepen met hoofdzakelijk 
agrarische producten tot aan 
Westmaas v.v. Op de plek waar 
eens de schutsluis was, liggen 
nu twee herdenkingsplaquettes 
in het talud van de dijk. Hierop 
staat het jaar van stichting en 
het jaar van sloop van de laatste 
stenen sluis (1846-1969). Aan de 
rechterkant van de haven ziet u 
Cafe ‘t Veerhuys (1629). In de 
60- en 70-er jaren was de naam 
Café Verkerk. Thuisadres van 
schaatser Kees Verkerk. 
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De Hoeksche Waard is één van 
de Zuid-Hollandse eilanden en 
draagt sinds een aantal jaren de 
titel Nationaal Landschap. 
De kleipolders worden al 
eeuwenlang gebruikt door 
akkerbouwers. Op de met gras 
bedekte veengrond laten boeren 
hun vee grazen. Polders, dijken, 
kreken en rietkragen kenmerken 
dit bijzondere landschap.  

De Hoeksche Waard is vernoemd 
naar het dorpje Houcke op de 
plaats waar nu Puttershoek ligt. 
Het gehucht bestond 
waarschijnlijk uit enkele hutten, 
bewoond door vissers. De naam 
zou betrekking kunnen hebben 
op de vrij scherpe bocht die de 
dijk, die rond de Groote Waard 
(ook wel Zuid-Hollandse Waard 
genoemd) was gelegen, hier 
maakt. Als dorpje viel het onder 
de ambachtsheerlijkheid Hoecke, 
waarvan al in 1363 sprake is. Het 
oude dorp was dan wel erg klein, 
maar ‘groot’ door zijn naam aan 
het huidige eiland te geven. 

De route die u fietst van Strijen-
Sas naar Puttershoek is een 
oude postroute. In de tijd van 
Napoleon kreeg deze route de 
status ‘Route Départementale’, 
een soort provinciale weg.

Langs deze routes werden door 
Rijkswaterstaat in de 2e helft 
van de negentiende eeuw palen 
geplaatst als hulpmiddel bij het 
onderhoud van de wegen. In de 
provincie Zuid-Holland koos men 
voor gietijzer. Op oude kaarten 

uit die tijd werden de palen 
meestal met de letters MP 
aangeduid, wat volgens de 
legenda mijlpaal betekent. De 
”Nederlandse Mijl” was toen een 
synoniem voor kilometer.

Tijdens deze fietsroute zult u een 
aantal van deze gietijzeren palen 
tegenkomen. Er zijn twee 
soorten: kilometer- en 
hectometerpalen. Elke 
kilometerpaal is aan vier zijden 
voorzien van een kilometer-
aanduiding bestaande uit 2 
cijfers en geeft de afstand tot 
provinciehoofdstad Den Haag 
aan. Rijkswaterstaat heeft niet 
alleen de palen geplaatst, maar 
zou ook verantwoordelijk zijn 
geweest voor het ontwerp. 
Tussen de kilometerpalen staan 
hectometerpalen die ook van 
gietijzer gemaakt zijn. Aan 1 
zijde zijn zij voorzien van de 
afstand in reliëf, waarbij de 
kilometergrootheid (2 cijfers) 
boven de hectometergrootheid (1 
cijfer) is geplaatst.  

Het is echt bijzonder dat er langs 
deze route zoveel hecto- en 
kilometerpaaltjes bewaard zijn 
gebleven! Daarom is in 2021 een 
deel van de palen gerestaureerd 
en hebben die palen ook weer de 
kleur die ze in de tweede helft 
van de 18de eeuw hadden. Nog 
steeds worden er bijvoorbeeld 
door graafwerkzaamheden 
paaltjes terug gevonden, dus 
wellicht komt u onderweg nog 
meer paaltjes tegen dan 
aangegeven in deze folder!
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