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Koudekerkse polderroute, 25 km

Markering via de fietsknooppunten:
5 - 7 - 8 - 19 - 24 - 13 - 46 47 - 12 - 11 - 41 - 71 - 8 - 7 - 5

ZoeterwoudeRijndijk

Wat is een TOP?

Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u

plekken van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de
ruim vijf meter hoge groene halm. Meer informatie
over deze en andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl
Meer routes
Voor actuele informatie over de voorzieningen in de
omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en
wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onder
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Markering via de fietsknooppunten:
5 - 6 - 34 - 35 - 26 - 25 - 11 - 9 - 15 - 14 - 7 - 6 15 - 35 - 34 - 33 - 27 - 83 - 82 - 81 - 52 - 74 - 5

wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde
routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste
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Rietveldroute, 11.2 km
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NAP - 4,00 m

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 4,00 meter onder NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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Plas
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Vogelkijkhut/scherm

Oostvaartroute, 8.5 km

Markering: groene vierkante bordjes
Volg eerst de fietsknooppunten 5 - 7 - 8
om de wandelroute op te pakken.
In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni)
is de route niet toegankelijk.

Alphen aan
den Rijn

ZoeterwoudeDorp

Markering: paarse vierkante bordjes
In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni)
is de route niet toegankelijk.

Oplaadpunt elektrische fiets
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Markering: rode vierkante bordjes
In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni)
is de route niet toegankelijk.

Hondsdijkroute, 7.2 km
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staande QR-code met uw smartphone.

www.alletops.mobi/hazerswoude

Fietsknooppunt
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ANWB Laaglandroute, 47 km

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Welkom in Hazerswoude
Het buitengebied van Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk
aan den Rijn kunt u ontdekken per fiets, met de wandel-

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

schoenen aan of per boot. Het is een mooi polderlandschap,

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam

met diverse molens. Vaak zijn deze molens ook te bezichtigen

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

en kunt u er meel kopen. Tijdens het wandelen of fietsen kunt

weidegebied. Op enkele plekken wordt u verrast door
pittoreske bebouwingslinten waar de tijd stil lijkt te hebben
gestaan. In het Bentwoud ontstaat langzaam een bosrijke omgeving, een gebied dat almaar groter zal worden.

Hazerswoude ligt midden in het Groene Hart en wordt door-
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Natuurgebied De Wilck

Foto: Johan Vergunst

Foto: Lesley van Almkerk

u genieten van de mooie vergezichten over het open veen-
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De Wilck is een groot veenweidegebied met weilanden en sloten. Het dankt zijn naam
aan een veenriviertje dat hier vroeger stroomde. Het gebied is zeer aantrekkelijk als
pleisterplaats en overwinteringsgebied voor vogels. Op een klein paadje na, is het
gebied niet toegankelijk voor het publiek. Aan de rand van De Wilck zijn twee vogelkijkschermen.

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van
Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is
het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte
weiden, doorsneden door sloten en rivieren. De oud-

Korenmolens

Hollandse stadjes en dorpen, forten en boerderijen zijn

In en om Hazerswoude zijn er veel molens. Korenmolen De Haas (2a) is gebouwd in
1772 en was oorspronkelijk een stellingmolen. Korenmolen Nieuw Leven (2b) is
gebouwd omstreeks 1810 en was oorspronkelijk een poldermolen. In de winkel bij
de molens worden diverse meelproducten verkocht.
Adressen: De Haas, Dorpsstraat 141 Benthuizen. Nieuw Leven, Dorpsstraat 228
Hazerswoude-Dorp. Open: beide winkels za overdag. De Haas ook vr 13.30-16.00 uur.

karakteristiek voor de regio. Wandelend, fietsend of
varendontdekt u de mooiste plekjes van het Groene Hart.

sneden door de Oude Rijn. Deze rivier biedt de recreatievaart
een mooie route op weg naar diverse bestemmingen.
De ondernemers in de omgeving heten u van harte welkom

Foto: M. Sparnaaij
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in hun theetuin, boerenlandwinkel en boomgaard.

Benthuizen
Hazerswoude
Koudekerk aan den Rijn

Kaasboerderij Sol is een familiebedrijf met 80 melkkoeien. Van die melk wordt 200
dagen per jaar kaas gemaakt. Men maakt er niet alleen de Hazerswoudse Poldermeid,
maar ook Goudse boerenkaas en kruidenkaasjes met brandnetel en Italiaanse kruiden.
De kazen zijn in het winkeltje te koop.
Adres: Voorweg 28a, Hazerswoude-Dorp. Open: ma t/m za gehele dag.
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Boerderijen aan de Lagewaard

De Lagewaard is gelegen tussen twee polders bij Koudekerk aan den Rijn.
Aan weerszijden van deze weg bevinden zich bijzondere monumentale boerderijen,
waaronder zogenaamde langhuisboerderijen (huisnummers 1, 20, 24, 25, 43, 47, 69).
De weg slingert van de Dorpsstraat tot aan de Gnephoek op de grens met
Alphen aan den Rijn.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Kaasboerderij Sol
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