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FIETSROUTE 2. ZUID-HOLLAND, HOEKSCHE WAARD
33, 21 of 19 km
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TUSSEN OUD-BEIJERLAND, GOUDSWAARD EN NUMANSDORP
2.30 of 1.30 uur
Polder, weiland, slikken en schorren

Hoeve Doelwyck en de
Natuurfreak vullen elkaar
prima aan: de een legt zich
toe op groente- en fruitteelt, de ander zorgt voor
het overheerlijke stuk vlees
daarbij. Hoeve Doelwyck
werkt samen met een aantal
andere biologische boe-

LEGENDA

ZUID-HOLLAND
33, 21 of 19 km
Fietsen door Nationaal Landschap de Hoeksche Waard
is trappen door open land met vruchtbare klei-akkers,
waar de blik op oneindig kan. Het is genieten van wuivend graan, beschutte fruitboomgaarden en opschietende gewassen in alle soorten en maten. Omdat het
eiland de Hoeksche Waard ingeklemd ligt tussen grote
rivieren, zijn er ook buitendijkse slikken en schorren,
steltlopertjes die in de modder poeren en buizerds en
kiekendieven op zoek naar een lekker hapje. Verrekijker en picknick mee, want wat de (biologische) horeca
betreft liggen hier nog zat kansen.

ren in de Hoeksche Waard,
zodat het aanbod in hun
groente- en fruittassen en
de webwinkel zeer divers is.
Alle Hoeksche biologische
bedrijven beschikken over
tomeloze energie waarmee
ze hun dynamische bedrijven
runnen.

2.30 of 1.30 uur
Polder, akkers,
weiland, slikken, schorren en
grote rivieren
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Praktische informatie

Startpunt: Routes 1 en 2: Zuid-Beijerland, vlak vóór knp 17,
aan de route. Route 3: P haven Goudswaard, aan de route.
Parkeren: Routes 1 en 2: in Zuid-Beijerland, parkeerplaatsen
langs de weg in de Dorpsstraat. In Nieuwendijk, bij
de pont naar Tiengemeten. Route 3: haventje van
Goudswaard, Havenkade 10.
Toeristische info: • Nationaal Landschap de Hoeksche
Waard: www.nationaallandschap.nl.
• Tussen knp 12 en 17 kom je langs de bijzondere kunstpicknickplaats Bladmotief. Zie www.nationaallandschap.nl.
• Molen Landzigt, Molendijk 25, Zuid-Beijerland,
www.molenlandzigt.nl; open vr 13.30-17 uur/za 9-12.30 en
13:30-17 uur en als de molen draait (o.a. verkoop verschillende soorten meel).

Biologische adressen: • HOEVE DOELWYCK, Zuidzijdsedijk
31, Nieuw-Beijerland, www.bioaanhuis.nl. Niet te bezoeken,
behalve tijdens open dagen en evenementen die regelmatig
gehouden worden.
• NATUURFREAK, Westdijk 6, Goudswaard,
www.natuurfreak.com. Boerderijwinkel open: wo 14-18 uur;
za 11-16 uur. Verkoop van rund-, varkens-, schapen- en kippenvlees en afhaalpunt van groente- en fruitpakketten. Plus
verkoop kaarten met ﬁetsroutes Hoeksche Waard.
Horeca, niet-biologisch: Behalve Restaria Yummy Yummy,
Dorpsstraat 88 in Zuid-Beijerland en Café ’t Haventje, Havenkade 10 in Goudswaard (open di v.a. 2 uur, wo-za vanaf 12
uur, zo vanaf 13 uur) ligt er niets direct aan de route. Eten &
drinken meenemen.

Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 14 Zuid-Holland,
Rotterdam & Den Haag.
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De routes
Route 1 (33 km, ca. 2.30 uur): P vóór 17 – 17 – 08
– 07 – Natuurfreak – zie A – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 –
Doelwyck – 15 – 14 – 12 – P.
Route 2 (21 km, ca. 1.30 uur): P vóór 17 – 17 – 08
– 07 – 05 – 06 – Doelwyck – 15 – 14 – 12 – P.
Route 3 (19 km, ca. 1.30 uur): P Goudswaard – zie A
– 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – Natuurfreak – P.
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Aantekeningen

Let op: De hoofdroute, route 1, is nageﬁetst. De afkorting van
route 2 en 3 tussen knp 07 en 05 is op de kaart uitgezet en
niet nageﬁetst.
A: In Goudswaard, voorbij Natuurfreak, LA en het water van
de haven aan de linkerhand houden, daarna staan er weer
knooppuntbordjes.
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Het landschap
Onderweg komen alle Hoeksche landschappen voorbij.
Tel daar de rust en de originele kunst-picknickplaatsen
bij op en het is duidelijk dat
dit gebied een niet te versmaden kleinood is net buiten
de overvolle Randstad. De
Hoeksche Waard behoort tot
de 20 Nederlandse Nationale
Landschappen. Voorwaarde
daarvoor zijn onder andere
typisch Nederlandse landschapskenmerken. Voor de
Hoeksche Waard is dat geen
probleem. De vruchtbare kleibodem, de kronkelende dijken
met hun bomenrijen, de bui-

tendijkse slikken en schorren
en de kreken zoals het Groote
Gat horen bij de Hoeksche
Waard als boerenkool bij
worst. Natuurlijk moet het
land ook duurzaam beheerd
worden en daar is deze streek
druk mee bezig. Het gebied is
terecht geliefd bij vogelaars.
Wat sommige vogelaars misschien nog niet weten, is dat
ze vóór vertrek even moeten
uitzoeken waar de biologische
bedrijven zitten. Daar immers
kwinkeleren grote aantallen
vogels en zweven roofvogels
geruisloos boven het land.
Ook het buitendijkse land

kent een hoge vogeldichtheid.
In de winter en de herfst
zwiept de wind in volle vaart
over de lege akkers, maar
zodra de zon kracht heeft, is
het hier heerlijk ﬁetsen tussen de boerderijen omgeven
door een beschermend rijtje
bomen. De dorpen zijn klein
en authentiek. Kijkend op de
kaart zou je kunnen denken
dat de Hoeksche Waard wel
saai zal zijn met al die rechte
wegen. Theorie en realiteit
komen hier niet overeen,
want ‘mooi’ en ‘zeer afwisselend’ zijn de kernwoorden.
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Hoeve Doelwyck

In het centrum van Zuidzijde, nabij Nieuw-Beijerland, ligt
Hoeve Doelwyck van Shaula en Matthijs Tak. De boerderij
bestaat al sinds de inpoldering begin 1600. De grote schuur
is het dynamische centrum waar de oogst van het land wordt
verpakt en klaargemaakt. Een deel wordt via de webwinkel
en bezorgdienst Bio aan Huis van Dordrecht tot helemaal in
Leiden bij particulieren aan huis bezorgd. Doelwyck werkt volledig biologisch en dus worden er geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. De Hoeksche klei is heel
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geschikt voor aardappelen, maar ook graan, groente en fruit
hebben het naar hun zin op Doelwyck. ‘Biologisch telen betekent dat er altijd wel een stukje land in rust is’, zegt Matthijs.
‘Dat geeft ruimte aan de natuur en dat kun je onder andere
zien aan de vele vogelsoorten die we bij ons spotten.’
‘Hier zitten niet alleen buizerds, kiekendieven, grutto’s en
veldleeuweriken, maar zelfs een koppeltje patrijzen’, voegt
Shaula er aan toe.

w ran d
vou

t Spui,
Uitzicht op he
01.
t
un
pp
bij knoo

Molen Landzigt.

Natuurfreak

Natuurfreak

Bioboer De Natuurfreak.

Ruim 20 jaar geleden is Freek Ampt in Goudswaard zelfstandig
boer geworden en sinds 2001 boert hij biologisch. Freek vertelt: ‘Onze 60 schapen en 110 koeien krijgen vanzelfsprekend
hoofdzakelijk gras, waardoor de goede vetten, zeg maar de
‘visvetten’, in het vlees worden opgeslagen. Als de koeien met
graan gevoerd worden, krijgt het vlees verkeerde vetten.’ Zodra het weer het toelaat en er voldoende gras is, staan de dieren in de wei. Niet om de hoek bij de boerderij, maar kilometers verderop in Natuurreservaat Het Oude Land van Strijen.
‘We hebben een bijzonder koeienras, Limousins. Dat zijn van

Colofon

In opdracht van Bionext
Noes Lautier, www.noeslautier.nl

die mooie, egaalbruine koeien die heerlijk vlees leveren’, zegt
Freek. ‘Bijzondere schapen? Nee, onze schaapskudde is een
allegaartje van allerlei rassen.’ Natuurfreak doet niet mee aan
de Lekkernaardeboer-dagen en dat heeft een goede reden: ‘In
juni is hier niks te zien, want dan lopen onze beesten in het
natuurgebied. Daarom houden wij in april een eigen open dag
‘Gluur in de schuur’. Dan zijn er lammetjes, staan de koeien
nog op stal en kunnen we wat laten zien.’
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