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Ga fietsen en ontdek
de verhalen van de Krimpenerwaard

Hosteeroute
‘Hos-tee’ (zelfst. nw.) boerderij

Wie heeft de grootste?
Langs de slingerende wegen met knotwilgen staan vele
monumentale boerderijen. De oude boerderijen en de
boerennatuur herinneren aan vroegere tijden.
De eeuwenoude tradities zijn goed bewaard gebleven.
Zo maken boeren in de Krimpenerwaard nog steeds op ambachtelijke
wijze kaas en spreken zij nog steeds hun eigen dialect. Maar ook
moderne ontwikkelingen zijn terug te vinden in de agrarische bedrijven.
Verschillende boerderijen in het gebied zijn te bezoeken en de boeren
vertellen u graag meer over hun bedrijf.
Aan de boerderij kon je vroeger goed zien hoe welvarend de boer en
zijn gezin waren. Hoe hoger de boerderij, hoe welvarender. Alleen de
rijkste boeren konden zich de extra bakstenen bij de bouw en de extra
stookkosten veroorloven. Ook lieten rijke boeren allerlei versieringen
aanbrengen. Muurankers met smeedwerk, apart gevormde ramen met
tegeltjes erboven en houtsnijwerken gaven een boerderij een statige
uitstraling. Als je door het gebied fietst, kun je het zelf zien.
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De route volgt het netwerk van fietsknooppunten.
U kunt op elke plek starten met de route.

Achter de Kerk 3 in Stolwijk,
Zuidbroekse Opweg in Berkenwoude
(hoek Kijfhoeksekade) (fietsen van knooppunt 24 naar 23)

Fietsen huren? Kijk op uitindewaard.nl/fietsverhuur
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Hosteeroute

Wat komt u onderweg tegen?
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Kerk in Stolwijk

3

De kerk op het dorpsplein van Stolwijk is uit 1501. De scheve
kerktoren staat wel een meter uit het lood. Dat komt doordat
de kerk is gebouwd op het veen. De toren is verzakt na
inklinking van het veen.
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Molen de Bachtenaar

Aan de West Vlisterdijk ligt molen de Bachtenaar, vernoemd
naar het watertje dat tussen de molen en de rivier De Vlist
loopt. De 300 jaar oude poldermolen diende om het water
uit de polder Bergambacht naar de Vlist te pompen.
Na vele jaren van matig onderhoud staat de molen er nu
weer prachtig bij.

Bonrepasmolen

Rond 1600 werd bij de polder Bonrepas een wipwatermolen
gebouwd. Net na de Tweede Wereldoorlog kreeg de molen
een dieselmotor met pomp als hulpbemaling. De molen
wordt soms de prinsenmolen genoemd, naar molenaar
Arie Prins die in de Bonrepasmolen werd geboren.
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De waag in Schoonhoven

Hennep groeide goed op het drassige land van de Krimpenerwaard. De hennepteelt beleefde haar bloei in de 17de en 18de
eeuw en was gericht op de productie van zeildoek en touw
voor de scheepvaart. De hennep werd gewogen op de waag
in Schoonhoven en over de Lek vervoerd naar Rotterdam.
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Vestingstad Schoonhoven

Schoonhoven staat bekend als de zilverstad van Nederland.
Naast het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum zijn
ook het Museum van de Knipkunst en het Schoonhovens
Edelambachtshuys een bezoek waard. Het stadhuis uit de
15de eeuw heeft een carillon. De veerpoort is een laatste
overblijfsel van de omwalling uit de 16de en 17de eeuw.
Niet te missen is de spitse en ruim vijftig meter hoge watertoren, de oudste van de Krimpenerwaard.

vvvschoonhoven.nl
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Deze fietsroute is een uitgave van de
Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Kijk voor meer informatie op heerlijkbuiten.nl/groenalliantie
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Hosteeroute

Wat komt u onderweg tegen?

6

Straatwroeters in Bergambacht

Bergambachters heetten ook wel straatwroeters, omdat
zij erg schoon waren en het onkruid tussen de stoeptegels
vandaan haalden. Een beeldje in het dorp helpt u herinneren
hoe dit eruit heeft gezien.
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Molen Den Arend

In Bergambacht staat korenmolen Den Arend, gebouwd in
1869. In de molen konden verschillende granen gemalen
worden. Aan de noordzijde bevindt zich een gevelsteen uit
1868, die bij de start van de bouw is geplaatst.
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P Stolwijk
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Schuurkerk in Berkenwoude

Wist u dat...

Naast de Hervormde kerk in Berkenwoude staat een typische
schuurkerk. Deze lijkt qua vorm op een schuur en stamt uit
de tijd dat aanhangers van niet-officieel toegestane religies
in preekschuren en schuilkerken samen kwamen.

Bij veel boerderijen in de Krimpenerwaard kunt u terecht
voor verse streekproducten. Kom gerust langs voor zelfgemaakte kaas, sap van appels uit eigen boomgaard of
ambachtelijk ijs. De boeren heten u van harte welkom.
Meer weten? Kijk op uitindewaard.nl/streekproducten

Zuidbroekse Molen

De Zuidbroekse Molen uit 1922 is de laatste Amerikaanse
windmotor in Zuid-Holland. De molen werd gebouwd om
polder Zuidbroek ten noorden van Bergambacht te bemalen.
De molen, die op de provinciale monumentenlijst staat, is
gerestaureerd en sinds 2013 weer in gebruik genomen.
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Colofon
Deze fietsroute is een uitgave van de
Groenalliantie Midden-Holland e.o.

heerlijkbuiten.nl/groenalliantie
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Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 1010, e-mail: gzh@pzh.nl

Kijk voor toeristische informatie ook op
uitindewaard.nl en groenehart.nl
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