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Lek en IJssel-route

Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam

Route lengte: ca. 44 km
Duur van de route: ca. 3 uur en 30 minuten

Overzicht

Knooppunten

Omschrijving

Fietsend over de Hollandsche IJssel, via de Lekdijk de Krimpenerwaard in, ontvlucht u de drukte van de
stad verrassend snel. Ooit was dit gebied een ontoegankelijke, beboste veenwildernis. Boeren ontgonnen
het gebied eeuwen geleden, waardoor een weids landschap van weilanden en slootjes ontstond. U ontdekt
de veelzijdigheid van dit mooie gebied door over de dijken, tiendweggetjes en langs het water te fietsen.
En natuurlijk worden de molens van Kinderdijk niet overgeslagen.

Let op: het voet- en fietsveer tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland vaart niet op zondag! Lees ook de
extra routebeschrijving!
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Adres van het startpunt

Prins Alexanderlaan/Burgaslaan (bij metrohalte Prinsenlaan) 
3067 MD Rotterdam

Knooppunt 81
51.939312, 4.5469142
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Route-informatie
Aanvullende routebeschrijving

• Tussen knooppunt 04 en 62:
Bij de veerpont naar Lekkerkerk staat geen knooppuntenbordje, volg hier de aanwijzing RA naar het
pontje en steek over.
Let op: het voet- en fietsveer tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland vaart niet op zondag! Kijk voor de
actuele dienstregeling en tarieven op: www.veerdienstlekkerkerk.nl/.

• Tussen knooppunt 12 en 08:
Volg na knooppunt 12 de bordjes ri 17. Neem na 2 km in Ouderkerk a/d IJssel het pontje en ga aan de
overkant op de dijk linksaf ri 08.
Kijk voor actuele dienstregeling en tarieven van deze veerpont op www.vaarmeerheenenweer.nl.

E-bike route-informatie

• Tussen knooppunt 05 en 04 gaat de route over de Tiendweg, een onverhard en smal pad met hobbels en
water aan weerszijden. Pas je snelheid hier aan, houd rekening met tegenliggers en ga zo nodig achter
elkaar fietsen.

• De verkeerssituatie bij metrostation Prinsenland kan enigszins onoverzichtelijk zijn.

Prins Alexander

De route start in het oostelijkste gedeelte van Rotterdam, Prins Alexander. Zestig jaar geleden was dit nog
een polder. Niet alle boeren lieten zich zomaar opslokken door de grote stad, wat op een aantal plekken is
terug te zien. Zo bevindt zich in een van de winkels van win kelcentrum Alexandrium III nog een woning
uit die tijd.

Storm vloedkering

Het had weinig gescheeld, of de Watersnoodramp van 1953 had ook de Krimpenerwaard ernstig getrof fen.
Veel dijkgedeelten langs de Hol landsche IJssel waren er na de ramp zo slecht aan toe, dat het duidelijk
was dat dit gebied en een deel van de Randstad door het oog van de naald waren gekropen. De Storm -
vloedkering bij de Hollandsche IJssel was dan ook het eerste Deltawerk en werd in 1958, slechts vijf jaar
na de ramp, in gebruik genomen. Door het vele scheepvaartverkeer was het onmogelijk om de IJssel af te
sluiten met een dam. Daarom zijn er twee enorme deuren van ieder 80 meter breed geplaatst, die bij
storm omlaag geschoven kunnen worden.

Dijkhuizen

De route gaat grotendeels over de hoge, ruim 800 jaar oude dijken langs de Lek en de IJssel. Als gevolg
van de ontwatering zakte de veengrond steeds dieper weg en moesten de dijken versterkt en verhoogd
worden. Wat in de laatste vijftig jaar aan de dijken is gedaan om de waterkering en het wonen aan de dijk
veilig te houden, is goed te zien aan de bebouwing. Bij sommige dijkhuizen zit er inmiddels wel drie
verdiepingen verschil tussen de voordeur aan de dijk en de achterdeur aan de andere kant van het huis.

Kinderdijk

De pont zet u af in Kinderdijk, waar u een van de mooiste stukjes Nederland kunt bewonderen. Zo
plotseling als de indrukwekkende hoeveelheid molens opdoemt in het landschap, zo snel fietst u er ook
weer voorbij, verder de stilte en de natuur in (de veerpont Lekkerkerk-Nieuw Lekkerland vaart niet op
zon- en feestdagen)

Tiendwegen

Het wemelt in dit gebied van de tiendwegen, die alleen in het rivie rengebied van midden-Nederland zijn te
vinden. Deze lange, veelal  rechte weggetjes lopen meestal paral lel aan of in de buurt van een rivier, hier
de Lek of de Hollandse IJssel.

Het Loetbos

Recreatiegebied Het Loetbos dankt zijn naam aan het veenwei deriviertje de Loet. Ooit lag hier een
polderbos, maar dat werd lang ge leden ontgonnen. Ongeveer veertig jaar geleden zijn de polders terug -
gegeven aan de natuur, die op de meeste plekken weer vrij spel heeft gekregen. U kunt de veelzijdige flo -
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Gastvrijpunten langs de route
A Leefgoed de Olifant

Groenendijk 325
2911 BB Nieuwerkerk aan den Ijssel

B Huisje van de Zeeuw
Raadhuisplein 1
2941BR Lekkerkerk

C Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug
Kerkweg 138
2941 BP Lekkerkerk (gemeenten Nederlek)

D Chocolaterie-Patisserie De Berekuil
Kalverstraat 4
2935 AE Ouderkerk aan den IJssel

E Lunchroom-Eetcafé Plein10
Kleijburgplein 10
2957 AT Nieuw Lekkerland

F Grand Cafe Party Centrum De Klok
Molenstraat 117
2961 AK Kinderdijk

G Streekmuseum voor de Krimpenerwaard
Ijsseldijk 312
2922 BM Krimpen a/d Ijssel

H Streekmusem voor de Krimpenerwaard
IJsseldijk 312
2922BM KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

I Theetuin Onder De Pannen
Schuwacht 236
2941 EK Lekkerkerk

J Campanile Rotterdam-Oost
Koningslaan 2
3067 TG Rotterdam

Uitjes langs de route
K Indoorski Rotterdam

Folkert Elsingastraat 11
3067NW Rotterdam

L Streekmuseum Krimpenerwaard
IJsseldijk 312
2922 BM Krimpen aan den IJssel

M Werelderfgoed Kinderdijk
Nederwaard 1
2961AS Kinderdijk

N Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel
's-Gravenweg 6
2911CG Nieuwerkerk aan den IJssel

O Kinderboerderij Klaverweide
`s Gravenweg 327
Capelle a/d IJssel

De ANWB kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor (in)directe gevolgen van eventuele onjuistheden
binnen deze routebeschrijving, ook niet wanneer de ANWB hiervan op de hoogte is gesteld.

flora en fauna van dit jonge natuurge bied bewonderen via een van de uitgezette wandelroutes. En wat dacht
u van een kanotocht over het riviertje? (Huur van kano’s bij Fiets- en kanoverhuur Loetbos.)

https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/nieuwerkerk-aan-den-ijssel/leefgoed-de-olifant-nieuwerkerk-aan-den-ijssel
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/lekkerkerk/huisje-van-de-zeeuw-lekkerkerk
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/lekkerkerk-gemeenten-nederlek/fletcher-hotel-restaurant-de-witte-brug-lekkerkerk-gemeenten-nederlek
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/ouderkerk-aan-den-ijssel/chocolaterie-patisserie-de-berekuil-ouderkerk-aan-den-ijssel
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/nieuw-lekkerland/lunchroom-eetcafe-plein10-nieuw-lekkerland
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/kinderdijk/grand-cafe-party-centrum-de-klok-kinderdijk
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/krimpen-a-d-ijssel/streekmuseum-voor-de-krimpenerwaard-krimpen-a-d-ijssel
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/krimpen-aan-den-ijssel/streekmusem-voor-de-krimpenerwaard-krimpen-aan-den-ijssel
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/lekkerkerk/theetuin-onder-de-pannen-lekkerkerk
https://www.anwb.nl/fietsroutes/gastvrijplus/rotterdam/campanile-rotterdam-oost-rotterdam
https://www.anwb.nl/landvananwb/actief/3/indoorski-rotterdam
https://www.anwb.nl/landvananwb/museum/stad-streek/3/streekmuseum-krimpenerwaard
https://www.anwb.nl/landvananwb/kunst-en-cultuur/4/werelderfgoed-kinderdijk
https://www.anwb.nl/landvananwb/museum/stad-streek/2/oudheidkamer-nieuwerkerk-aan-den-ijssel
https://www.anwb.nl/landvananwb/kinderboerderijen/3/kinderboerderij-klaverweide
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