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Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u
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NAP - 0,69 m

www.alletops.mobi/oudalblas

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 0,69 meter onder NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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Wat is een TOP?
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Oud-Alblas
Oud-Alblas is één van de oudste dorpen van de Alblasserwaard
en ligt aan het riviertje de Alblas. Het dorp telt drie molens,

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

waaronder korenmolen De Hoop uit 1843. De negentiende

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam

eeuwse Nederlands Hervormde Kerk domineert het dorps

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

gezicht met een bakstenen toren uit 1400.

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van

In de omgeving is het prachtig wandelen en fietsen langs

Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is

monumentaleboerderijen, molens, kerken en weidse land-

het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte

schappen. Het Alblasserwaardse polderlandschap, geheel
De 19 molens van Kinderdijk symboliseren de wijze waarop Nederland met water
omgaat. Zij hielden lange tijd het ruige en vochtige veengebied droog dat werd
geteisterd door verzakking en overstromingen: de Alblasserwaard. De Museummolen
en informatiecentrum het Wisboomgemaal brengen het watermanagement van
Kinderdijk in beeld. Adressen: Museummolen, Nederwaard 5, Kinderdijk.
Wisboomgemaal, Overwaard 3, Kinderdijk.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Rondvaart met de Glasshopper

De Glasshopper is een rondvaartboot die elektrisch wordt aangedreven. De boot biedt
een panoramisch uitzicht op het prachtige landschap van de Alblasserwaard. Bij mooi
weer kunnen de zijramen open, zodat u geniet van de stilte van de natuur. Rondvaarten
naar de molens van Kinderdijk vinden het hele jaar plaats vanuit Restaurant De Krom.
Adres: Oosteinde 6, Oud-Alblas.

2

Historisch Museum Het Voorhuis

In Het Voorhuis maakt u kennis met de cultuurhistorie van de Alblasserwaard.
De monumentale boerderij is volledig in historische stijl ingericht. In de kelder kunt
u wisselexposities bekijken. Ook is er een bijzondere paardenstal, een expositie van
verdwenen ambachten, een klompenmakerij en een groentetuin.
Adres: Koekoekspad 1, Bleskensgraaf. Openingstijden: za. 14.00 – 16.30 uur.
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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.

Streekcentrum Alblasserwaard

In het educatieve Streekcentrum van Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard zijn
in de aangrenzende tuin verschillende landschapselementen nagebouwd zoals ze in
de Alblasserwaard voorkomen, bijvoorbeeld een hooilandje, heemtuin, griendje en
moeras. Tevens kunt u een insectentuin, vleermuisbuis en labyrint bewonderen.
Adres: Matenaweg 1, Papendrecht. Openingstijden: apr. t/m sep.: di. t/m za.
10.00 – 17.00 uur, okt. t/m mrt.: wo. 12.00 – 16.00 uur en za. 10.00 – 17.00 uur.

6322

van veengrond zijn karakteristieke uiterlijk gekregen.

Werelderfgoed Kinderdijk
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