Toeristisch Overstappunt

Hoornaar
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Routes
Fietsen

Legenda
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Hier bent u

Giessen-Merwederoute, 49 km
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Markering: ANWB-bordjes

Fietsknooppunt
Oplaadpunt elektrische fiets

Ooievaarsroute, 39 km

Markering: ANWB-bordjes of via de fietsknooppunten:
71 - 70 - 69 - 68 - 67 - 66 - 65 - 64 - 20 - 62 - 63 - 71

Parkeerterrein
Station
VVV-kantoor/agentschap

Wandelen
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Bezoekerscentrum

Goudriaanroute, 23 km

Markering: geel-rood-geel paaltjes, routenummer 2

Wat is een TOP?
Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.

Horeca
Fiets-voetveer

Gorcums Postpad, 22 km

Markering: geel-rood-gele stickers

Kano/bootverhuur

Arkelroute, 11 km
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Markering: zeshoekige ANWB-bordjes

Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u

55

wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde
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routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste
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plekken van de regio. Alle TOP’s in het Groene Hart
zijn herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge groene
halm. Meer informatie over deze en andere
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TOP’s vindt u op:
76

www.topgroenehart.nl
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QR-code smartphone:

www.topgh.mobi/hoornaar

NAP - 0,90 m

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 0,90 meter beneden NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Hoornaar
Hoornaar ligt in de gemeente Giessenlanden, een landelijke
gemeente met een weids landschap. Te midden van prachtig

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

natuurschoon, mooie dorpsgezichten en unieke oude gebouwen

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam

is het heerlijk fietsen, varen en wandelen. Ook komt u tijdens

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

uw tochten kunstwerken, monumentale panden, oude
boerderijen en molens tegen.

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van
Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is

Door de gemeente lopen twee prachtige riviertjes;

het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte

Graanbuurt

In Giessenburg zijn diverse sfeervolle winkels te vinden op een unieke locatie.
In de historische winkelstraatjes ‘De Graanschuur’ en ‘De Kolenbeurs’ zijn winkels
gevestigd met een eigentijds aanbod op het gebied van countryliving en lifestyle.
De gevels zijn op authentieke wijze opgetrokken uit oude bouwmaterialen.
Adres: Doetseweg 43-51, Giessenburg. Openingstijden: do-za 10.00-17.00 uur.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Natuurtuin en botenverhuur

Natuurtuin de Punt is een heerlijke rustplaats met theetuin en picknickplaats
aan het water. Adres: Schotdeuren 52, Arkel. Openingstijden: 0183-563 002
De Chinese Schouw verhuurt Chinese rivierboten en kano’s waarmee u kunt
varen op de Giessen.
Adres: Peursumseweg 131, Giessenburg. Openingstijden: 06-53 19 28 87.
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Museum Het Reghthuys

Cultuurhistorisch museum Het Reghthuys in Giessenburg heeft een stijlkamer,
ambachtenkamer, boerenkamer, oranje- en oorlogshoek.
Daarnaast zijn er veel archeologische vondsten te bewonderen en is er altijd
een bijzondere wissel-expositie.
Adres: Dorpsstraat 10, Giessenburg. Openingstijden: 0184-652 872 of 0184-651 577.
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weiden, doorsneden door sloten en rivieren. De oudHollandse stadjes en dorpen, forten en boerderijen zijn
karakteristiek voor de regio. Wandelend, fietsend of
varendontdekt u de mooiste plekjes van het Groene Hart.

Boerderijwinkels

De Bikkerhoeve en Kuiper zijn kaas- en zuivelboerderijen met een breed
ambachtelijk assortiment.
Adres: De Bikkerhoeve, Bazeldijk 66, Hoogblokland. Openingstijden: 0183-352 373.
Adres: Kuiper, Heideweg 2, Giessenburg. Openingstijden: 0184-652 719.
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de Giessen en de Linge.

