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De mooiste waterlandschappen van Nederland

Fiets langs rietvelden, waterdoolhoven en moerassen

Giethoorn

l
Dordrecht

k

Antwerpen

Zodra je de Nederlandse grens oversteekt, merk je het
al: het landschap wordt weidser, de grachten talrijker,
de plassen groter ... Nederland is een echt waterland,
en dat maakt het landschap zo betoverend mooi en
uniek. Twee must sees zijn het Nationaal Park De
Biesbosch met een waterdoolhof bij Dordrecht, en
het Nationaal Park Weerribben-Wieden, een groots
laagveenmoerasgebied met middenin het romantische
waterdorp Giethoorn.

Fietsroute 1: Eiland van Dordrechtroute (30 km)

Deze route zit vol afwisseling. Je ﬁetst altijd nabij water, maar soms in de
historische stad Dordrecht, soms in de weidse natuur. Bovendien is de route
niet al te lang, zodat je veel tijd hebt om halt te houden. Bezoek bijvoorbeeld
het mooie natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven (open op
za/zo 12.30-16.00 uur). Op een boogscheut daarvan kun je picknicken, in de
boswachterij De Elzen. Op zonnige dagen is het heerlijk bij de zwemplas en
het paviljoen De Viersprong.
Vertrek: Johan de Wittstraat (nabij NS-station) of bij de VVV,
Spuiboulevard 99.
Knooppunten: 88-12-13-14-87-86-11-84-10-83-44-43-42-41-85-81-75-4647-48-49-88

Niet te missen: wandel over het avontuurlijk natuurpad langs de Nieuwe
Merwede. Hier zit je aan de rand de Biesbosch, een groot getijdengebied dat
ontstond toen in 1421 de Sint-Elisabethsvloed de omgeving van Dordrecht
overspoelde.
Extra: ﬂaneer zeker door Dordrecht, een authentiek Hollands havenstadje
met meer dan duizend monumenten. Volg je de wegwijzers van het Rondje
Dordt, dan ontdek je vanzelf leuke doorkijkjes, unieke musea, historische
stadshavens en, niet te versmaden, gezellige terrasjes met zicht op al dat
moois. www.vvvdordrecht.nl
Fietsroute 2: Rondje Giethoorn – Blokzijl (40 km)

Het waterdorp Giethoorn oogt romantisch, met zijn huizen met rieten dak
en meer dan 170 houten bruggetjes. Het dorp wordt omringd door een
doolhof van meertjes, rietlanden en grachtjes die ooit werden uitgegraven
in het veen. Je begrijpt meteen waarom dit ook wel eens het Venetië van het
Noorden wordt genoemd. Overal zie je vaartuigen: van nostalgische punters
die met een lange stok worden voortgeduwd tot moderne elektrobootjes.
Maar ﬁetsen kan uiteraard ook. Een boottochtje onderweg zorgt voor
wat afwisseling. Spring op het pontje in Jonen of neem de watertaxi
EcoWaterLiner. Dat is handig om een stukje van de route te skippen en
altijd wind in de rug te hebben. Maar mis het dorpje Blokzijl niet. Statige
koopmanshuizen en schilderachtige straten herinneren aan een rijk verleden.
Hou halt in de volkse kroeg Moespot.
Vertrek: Centrum Westeinde, knooppunt 63
Knooppunten: 63 - 66 - 61 - 52 - 51 - 44 - 74 - 75 - 81 - 82 - 84 - 94 - 63

Niet te missen: In het Bezoekerscentrum leer je alles over het leven in de
Weerribben-Wieden, vroeger en nu. Even verderop ligt een watertoren die je
mag beklimmen via een spectaculaire trap. Wat een uitzicht!
www.natuurmonumenten.nl/bcdewieden
Extra: De tijd lijkt al honderd jaar stil te staan in de Museumboerderij ’t Olde
Maat Uus. In de authentiek ingerichte hoeve ervaar je hoe een boerenfamilie
woonde en werkte. www.museumgiethoorn.nl
www.holland.com/waterland

