Toeristisch Overstappunt

Nieuwpoort
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Routes

Legenda

Fietsen

Hier bent u

Ooievaarsroute, 39 km

Fietsknooppunt

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

Lopikerwaard Westroute, 36 km

VVV-kantoor/agentschap

Markering: ANWB-bordjes of via de fietsknooppunten:
10 - 13 - 11 - 12 - 14 - 92 - 93 - 92 - 91 - 54 - 55 - 87 - 10

Bezoekerscentrum
Horeca
Autoveer

Wandelen

10

Ooievaarspad, 16 km (verkorte route 10 km)

Kano/bootverhuur

Markering: houten wegwijzers en geel-rood-gele stickers

Wat is een TOP?

1

Goudriaanroute, 23 km

Markering: geel-rood-gele paaltjes, routenummer 2
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
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Cabauwse Jacobsroute, 14 km

Markering: zeshoekige ANWB-bordjes

Willige Langerakroute, 12 km

Markering: zeshoekige ANWB-bordjes
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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
TOP’s vindt u op:
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www.topgroenehart.nl
68
69
QR-code smartphone:

www.topgh.mobi/nieuwpoort

NAP +2,85 m

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 2,85 meter boven NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Nieuwpoort
Nieuwpoort (gemeente Liesveld) is een van de kleinste
Nederlandsevestingsteden en werd rond 1200 gesticht.

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

Nieuwpoort speelde een rol in het functioneren van de

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam

Oude Hollandse Waterlinie, de oude verdedigingslinie

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

van Holland. In de zeven-tiende eeuw kreeg het stadje op
voorstel van prins Willem van Oranje wallen en grachten

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van

in een vesting met zes bastions.

Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is
het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte

Gemeente Liesveld is gelegen in de Alblasserwaard.
Het Alblasserwaardse polderlandschap, geheel omringd
door hoge dijken, heeft door natuurlijke daling en het
afgravenvan veen zijn karakteristieke uiterlijk gekregen.
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Ooievaarsdorp Het Liesvelt

Landelijk gelegen tussen Groot-Ammers en Nieuwpoort ligt ‘Het Liesvelt’.
Dit streekcentrum heeft een bijenstal, boerenspeeltuin, rietmoeras, griendeiland,
eendenkooi en een molen. Er worden ook wisselende tentoonstellingen georganiseerd.
Elk voorjaar worden de nesten bij het streekcentrum bezet door ooievaars.
Adres: Wilgenweg 3, Groot-Ammers.
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Theetuin De Winde

Even op adem komen met uitzicht op een typisch Hollands landschap?
Theetuin De Winde is een mooie plek om onder het genot van een kopje koffie of
thee en een zelfgebakken appelpunt het mooie landschap op u in te laten werken.
Adres: Achterland 4, Groot-Ammers.

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.

Fietsend of wandelend ontdekt u het gebied met de
grootste molendichtheid van Nederland. U komt langs
monumentale boerderijen en prachtige dorpjes in een
weids landschap.

Dit museum toont een prachtige verzameling zilver, goud en klokken die dateren uit
1600 en later. Prachtige serviezen, kandelaars, horloges en wandklokken maken deel
uit van de collectie. Het museum is gevestigd in het voormalige, 17e-eeuwse Arsenaal.
Het staat midden in het historische centrum van de Zilverstad van Nederland.
Adres: Kazerneplein 4, Schoonhoven.
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De Vlist

Het riviertje de Vlist loopt van Schoonhoven naar Haastrecht. De Vlist is een
veenrivier die vroeger werd gebruikt als boezem voor de polders. Aan de oevers
stonden veel molens voor het verpompen van het water. Ook werd de Vlist
gebruikt voor transport van goederen. Langs het riviertje zijn prachtige
fiets- en wandeltochten te maken.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Ned. Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum
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