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Legenda

Wat is een TOP?

Dijkenroute 42 km

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt

Markering via de fietsknooppunten:
27 - 26 - richting 25 - linksaf Oost Middelweg - 10 - 9 - 8 - 17 - 12 - 13 - 24 28 - 29 - Strijensas/Oeverlanden

Toeristisch Overstappunt

Oosthoekroute 43 km

Verbindingsroute fietsknooppunten

Markering via de fietsknooppunten:
27 - 29 -37 - 30 - 31 -32 - 34 - 35 - 36 - richting 27 - Strijensas/Oeverlanden

Verkorte route

met parkeergelegenheid van waaruit u kunt wandelen of
fietsen langs bewegwijzerde routes. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge groene halm.
Meer informatie over deze en andereTOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl
Info voor smartphones

Oeverlandenpad 8 km (kort: 4 km)

Scan de QR code voor meer

Markering: geen, maar goed te volgen

www.alletops.mobi/strijensas

Mede mogelijk gemaakt door:
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Oeverlanden Hollands Diep
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N
 et als zijn grote broer de Biesbosch is ook het natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep een zoetwatergetijdegebied. De Oeverlanden strekken
zich uit van Numansdorp tot Strijensas in het zuidoosten van de Hoeksche
Waard. Hier vind je ongerepte natuur, met verruigde rietlanden, open
water, geulen en kreken, buitendijkse natuur en wilgenbossen. En met eb
en vloed dus, wat zeldzaam is voor zoet water. Het gebied is een
toevluchtsoord voor zeldzame planten en vogels.
Internet: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
oeverlanden-hollands-diep

Fietsknooppunt

Parkeerterrein
Horeca

	Museum ‘Het Land van Strijen’

H
 et museum is gevestigd in een voormalige dorpssmederij met, aan de
achterzijde, een aangebouwde woning. De onderbouw van de smederij
dateert vermoedelijk al uit de 16e eeuw. U kunt er de smid iedere 2e zaterdag van de maand aan het werk zien aan het smidsvuur en aambeeld.
Ook zijn er nog tal van oude machines aanwezig.
Adres: Kerkstraat 47, Strijen. Telefoon: 078-6744520.
Internet: www.hetlandvanstrijen.com

Informatiepunt

informatieover routes op uw
smartphone.

Tips

Kano/bootverhuur

Strijensasroute 9 km (kort: 4,5 km)

Fiets-voetveer

Markering: geel-rood-gele stickers

Uitzichtpunt
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Tips in de omgeving
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Oudeland van Strijen

© Buro Kloeg, Bunnik 6823

Deze polder (1437) is de oudste weer drooggelegde polder na de
Sint Elisabethsvloedvan 1421. De polder bestaat vooral uit grasland
percelen en heeft een zeer open karakter. Er is nauwelijks bebouwing en
begroeiing in het gebied aanwezig. Als vanouds is het gebied in de winter
een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende ganzen en eenden.
In het voorjaar en de vroege zomer is het een belangrijk broedgebied
voor weidevogels.
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Vlieten
Hier vindt u kronkelende kreken, slingerende dijken met bomen en
eindelozevergezichten. Karakteristieke polderwegen leiden u naar
prachtigedorpen en statige oude boerderijen. Kreken worden in de
HoekscheWaard ook wel vlieten genoemd. Ze maken deel uit van
het natuurnetwerk dat door heel de provincie Zuid-Holland loopt.

