
Dordrecht, Kinderdijk 

en de Hollandse Biesbosch 

in één dag. 

Dordrecht, Kinderdijk 

and the Hollandse Biesbosch 

in a single day.

In het waterrijkste deel van Zuid-Holland liggen drie 

schatten als in een Hollandse gouden driehoek bij 

elkaar: de historische stad Dordrecht, de molens van het 

Werelderfgoed Kinderdijk en het Nationaal Park 

De Biesbosch. Brede rivieren omarmen de polders, je bent 

vlakbij de stad en voor je gevoel toch ver weg. 
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Het vervoer over water is nog altijd van groot belang. De Waterbus, 
een hedendaagse snelle versie van de veerpont, brengt je snel 
van oever naar oever. Zo heeft het moderne Rotterdam een 
uitstekende verbinding over water met het historische Dordrecht. 
Wat is er mooier dan Dordrecht per boot te naderen? Je stapt uit 
op de Merwekade en wandelt zo de stad in met zijn levendige 
binnenstadshavens, monumenten, belangrijke historische plekken en 
aanlokkelijke winkelstraten. Door die oude havens kun je varen in een 
Æ]Q[\MZJWW\��TIVO[�QV�PM\�_I\MZ�OMJW]_LM�P]QbMV�MV�WVLMZ�L]Q[\MZM�
bruggen door. Vanaf  de Merwekade brengt de Waterbus je ook 
[VMT�QV�LM�0WTTIVL[M�*QM[JW[KP��-V�PM\�TM]SM�Q["�LM�ÅM\[�UIO�OZI\Q[�
mee! Aanrader: koop een dagkaart van de Waterbus voor een dag 
onbeperkt varen op de Hollandse wateren!

In the water-rich part of  South Holland lie three treasures 

close together in a sort of  Dutch golden triangle: the historic 

city of  Dordrecht, the windmills of  the World Heritage Site 

of  Kinderdijk and the National Park De Biesbosch. Wide 

rivers embrace the polders, you are close to the city but still 

it feels remote. 

Sailing and cycling

Water-borne transport is still very important. The Waterbus, 
a modern fast version of  the ferry, takes you rapidly from one 
river-side location to the next. It provides an excellent connection 
between modern Rotterdam and historic Dordrecht. What could be 
more beautiful than to approach Dordrecht by boat? Disembark at 
the Merwekade and then just stroll into town, with its lively inner-
city harbours, monuments, important historic attractions and enticing 
shopping streets. Take a trip through these old harbours in an electric 
‘whisper boat’ and pass houses built right in the water and under 
shadowy bridges. From the Merwekade, the Waterbus can also take 
you rapidly into the Hollandse Biesbosch. And the great thing is: 
your bike can go for free! A tip: purchasing a day ticket for the 
Waterbus allows you unlimited travel on the waters of  Holland 
for the whole day!

Download de reader via internet op je telefoon 

via http://get.neoreader.com

Alblasserdam 

Alblasserdam, gesticht in 1447, dankt zijn naam aan de 
aanleg van een dam in het riviertje de Alblas. De historische 
Kerkstraat en de karakteristieke dijkbebouwing langs de rivier 
de Noord zijn beeldbepalend voor dit damdorp. Alblasserdam 
heeft een binnen- en een buitenhaven met gezellige terrassen, 
(overdekte) winkelcentra met ruime parkeergelegenheid 
en een markt op maandagmiddag. Het is ook een mooi 
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Molengebied Kinderdijk, met zijn 19 molens. Tevens zijn er 
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Alblasserwaard. 

Evenementen

Elk jaar in juli vindt de traditionele Sint Jacobus Paardenmarkt 
plaats met verschillende festiviteiten. In september is er het 
Havenfestival met een braderie, activiteiten voor jongeren, 
demonstraties en een avondprogramma. 

Activiteiten

Alblasserdam biedt veel sport - en spelmogelijkheden 
bWIT[�_IVLMTMV��ÅM\[MV��[SMMTMZMV��SIVW^IZMV��[]Z^Q^IT�UM\�
o.a. vlottenbouw, klimmen en abseilen, hindernisbaan en 
thematochten. Zwemmen kan in zwembad Blokweer en in het 
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Cultureel Centrum Landvast aan de Haven 4. 

Kinderdijk

Op de grens van Alblasserdam ligt het Werelderfgoed 
Kinderdijk met negentien molens die rond 1740 werden 
gebouwd. De tweede molen aan de rechterkant is van 1 april tot 
1 oktober van 9.30 – 17.30 uur van binnen te bekijken. Zo kun 
je zien hoe de molenaar en zijn gezin vroeger leefden en hoe de 
molen werkt. Ook kun je tot in de nok van de molen klimmen. 

Bereikbaarheid

Alblasserdam ligt in de West-Alblasserwaard, direct aan de 
A15 Rotterdam-Nijmegen. Het dorp is prima te bereiken met 
openbaar vervoer door middel van bus en over water met de 
Waterbus vanuit Dordrecht, Rotterdam en Krimpen a/d IJssel. 
De Waterbus meert af  op de Kade Alblasserdam, nabij het 
centrum. In de portiersloge van de in ere herstelde ophaalbrug 
aan de Zuiderstek vind je Tourist Info Alblasserdam en daar 
vlakbij bevindt zich een Toeristisch Overstap Punt (TOP), 
herkenbaar aan de groene grashalm. Camperplaatsen zijn er 
ook, op de parkeerplaats van Cultureel Centrum Landvast. 
Overnachten kan in Het Wapen van Alblasserdam en in Hotel-
Restaurant Kinderdijk. Er zijn ook enkele Bed&Breakfast 
locaties.
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Stap je op het traject Dordrecht-Rotterdam 
uit in Ridderkerk, dan brengt een veerboot 
je verder naar Kinderdijk. Het molengebied 
van Kinderdijk telt maar liefst 19 molens en 
is vrij toegankelijk. Het gebied is zo uniek dat 
het op de Werelderfgoedlijst van UNESCO 
staat vermeld. De tweede molen aan de 
rechterhand is te bezoeken. Langs de boezems 
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een rondvaart maken. Aantrekkelijk om te 
lopen is het bewegwijzerde Kinderdijkpad. 

Dat water bezorgde de bewoners 
van de streek veel kopzorgen (naast 
dat het hen veel gemak gaf  en rijk-
dom bracht). Regelmatig braken 
de dijken door. De overstroming 
die het langst in het geheugen van 
de mensen is blijven hangen is de 
Sint Elisabethsvloed van 1421. Het 
gebied rondom Dordrecht kreeg 
een heel ander uiterlijk. Door de 
werking van eb en vloed ontstond 

er een ruig natuurgebied met 
grienden en rietkragen, zandplaten 
en grillige kreken: de Biesbosch. 
Nu een avontuurlijk natuurgebied 
voor watersporters, recreanten en 
natuurliefhebbers. Het Biesbosch-
centrum Dordrecht in de Hollandse 
Biesbosch is het beginpunt van wan-
del- en vaarexcursies. Het gebied is 
snel te bereiken vanuit Dordrecht, 
ook met de Waterbus.

Zo’n naam roept beelden op van schepen op het water 
en handel in de havens, maar ook koetjes in de wei en 
malende molens. Dat klopt! Dordrecht kon zich door de 
strategische ligging aan een kruising van rivieren in de 
middeleeuwen ontwikkelen tot een bloeiende handelsstad, 
daarbij geholpen door het stapelrecht en bijzondere 
privileges, verleend door de graven van Holland. Deze 
historische havens bieden nu een mooie ligplaats voor 
plezierjachten, oude binnenschepen en stoomboten. 
Wandelend door de straten van de oude binnenstad
met haar duizend monumenten proeft u nog steeds de 
sfeer van vroeger.

Hollands oudste stad

Wereldberoemde molens Biesboschnatuur

Naar knooppunt 35

Fietsroutenetwerk 

Hoeksche Waard

� Torenklimmen in de Grote Kerk
� Varen door historische binnenhavens 
 met de Dordtevaer
� Uitblazen op het Scheffersplein, 
 een echt horecaplein
� Waan je in de 19e eeuw in Museum 
 Simon van Gijn - museum aan huis
� Winkelen in Hollands oudste stad
� Bijzonder overnachten in watertorens
� Loop de wandeling Rondje Dordt

Rotterdam

Voetveer

Veerdienst

Kop van ’t Land

Biesboschcentrum � Bevers kijken in het Beverbos
� Kanovaren in een hollandse jungle
� Varen op zonne-energie met 
 rondvaartboot de Halve Maen
� Kijk, luister en ervaar de 
 multimediashow Biesbosch Symfonie 
 in het bezoekerscentrum
� Ravotten in het speelbos
� Fietsen, wandelen en skaten in een 
 Nationaal Park

� Kom alles te weten over de 
 geschiedenis van het baggeren
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 het historisch dijklint
� Winkelen op de Meent

� Wandelen door het beeldenpark 
 aan de oever van de Oude Maas 

� Bezoek molen Kinderdijk
� Rondvaren langs de 
 19 molens van Kinderdijk
� Struinen over het 
 Kinderdijkpad
� Fietsen door een puur 
 Hollands landschap

Naar knooppunt 2

Fietsroutenetwerk 

De Wijde Biesbosch
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Toeristische informatie:

intree | VVV Dordrecht

Spuiboulevard 99, Dordrecht

0900-46 36 888

www.vvvzhz.nl

Informatie over wonen, werken en recreëren in 

Dordrecht en omgeving:

intree | VVV Dordrecht

Spuiboulevard 99, Dordrecht

0900-46 36 888

www.intreedordrecht.nl

Prijzen en vaartijden waterbus:

0900-9292

www.waterbus.nl

Biesboschcentrum Dordrecht:

Baanhoekweg 53, Dordrecht

078-630 5353

www.hollandsebiesbosch.nl


