Toeristisch Overstappunt
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Toeristisch Overstappunt

Zevenhovenroute, 27 km

Markering: ANWB-bordjes
of via de fietsknooppunten:
53 - 52 - 84 - 85 - 98 - 87 - 75 - 77 - 79 - 83 - 53

Wat is een TOP?
Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u
wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde
routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekken
van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf
meter hoge groene halm. Meer informatie over deze en

Fietsknooppunt
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Markering: zeshoekige ANWB-bordjes
of via de fietsknooppunten:
53 - 52 - 99 - 97 - 36 - 35 - 11 - 30 - 31 - 51 - 53 76 - 82 - 24 - 80 - 65 - 57 - 60 - 55 - 53 - 83
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Markering: zeshoekige ANWB-bordjes
of via de fietsknooppunten:
53 - 55 - 94 - 19 - 20 - 21 - 22 - 16 - 5 - 26 28 - 38 - 9 - 4 - 20 - 50 - 56 - 52 - 53 - 83
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Vanuit Hollandse Kade:
12.00, 14.00 en 16.00 uur
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wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande
QR-code met uw smartphone. U kunt ook terecht bij
54

VVV Nieuwkoop.
QR-code:
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www.alletops.mobi/nieuwkoop

Zwammerdam

Veer vaart dagelijks
(behalve maandag)
vanaf mei t/m augustus.

Vanuit Noorden:
11.00, 13.00 en 15.00 uur
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Voor actuele informatie over de voorzieningen in

Tips in de omgeving
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Markering: groene paaltjes
Markering: rode pijlen

Oplaadpunt elektrische auto
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Coperoute, 43 km

Oudshoornpad, 3 km
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Jaagpadroute, 40 km

andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl
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In de omgeving
Nieuwkoop
Welkom in Nieuwkoop! Deze gemeente is ontstaan op
afgegravenveengronden en wordt gekenmerkt door weidse

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

plassen, uitgestrekte polders en mooie natuurgebieden.

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam
tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

De Nieuwkoopse Plassen zijn vanaf de 16e eeuw ontstaan
door vervening van het gebied. Veen werd op grote schaal

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van

weggebaggerd om te gebruiken als turf. Naast de plassen

Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is

kent de omgeving van Nieuwkoop veel rietvelden, die vooral

het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte

het oosten van het gebied een wijds en open karakter geven.
Naast de Nieuwkoopse Plassen en het lintdorp Nieuwkoop,
zijn ook de Langeraarse Plassen en het schilderachtige
riviertjede Meije nabij.
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Boerderij De Zevensprong (VVV)

In deze oude boerderij is het VVV-kantoor en het Historisch- en Poldermuseum
gevestigd. Bij de VVV kunt u terecht voor toeristische informatie en routes.
Het museum laat de geschiedenis zien van Nieuwkoop en haar omgeving.
Adres: Noordenseweg 23. Tel: 0172-571 120.
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Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen

Op circa 600 meter afstand ligt het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.
U vindt er een interactieve tentoonstelling over de moerasnatuur in de Nieuwkoopse
Plassen, een wisselexpositie en horeca. Ook kunt u hier de nieuwste fiets-,
wandel- en kanokaart Nieuwkoopse Plassen kopen.
Adres: Dorpsstraat 116. Tel: 0172-520 010.

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.

Werkschuur Natuurmonumenten
Aan de overzijde van de Nieuwkoopse Plassen vindt u bij fietsknooppunt 57
de werkschuur van Natuurmonumenten. Vanaf de werkschuur start het Oudshoornpad,
dat dwars door weilanden en over hekken gaat. Ook kunt u een wandeling maken
door natuurgebied de Haeck. U bereikt de werkschuur via fietsknooppunt 83 en 57.
Met de auto rijdt u via Noorden en Achttienhoven (Bosweg).
Adres: Hollandsekade 23, Woerdense Verlaat.

Het nog jonge natuurgebied De Groene Jonker is zeker het ontdekken waard.
De afwisseling in de natuur zorgt voor een bijzonder aanbod van weide- en moerasvogels. Door het gebied loopt een wandelpad met twee uitkijkpunten. Ook vindt u
diverse informatiepanelen met tekeningen van kunstenaar Jack van Mildert in
samenwerkingmet kinderen van de basisschool.
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Natuurbelevingspad

De Nieuwkoopse Plassen zijn ontstaan door vervening. De eilandjes in de plassen
kennen bijzondere flora en fauna en zijn beschermd natuurgebied. Op het eilandje
Geitenkamp kunt u een wandeling maken over een prachtig natuurbelevingspad.
U bereikt Geitenkamp met een kano, electro- of fluisterbootje vanaf jachthaven
Plaszicht. Adres: Dorpsstraat 114. Tel: 0172-571 786.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Natuurgebied De Groene Jonker
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