Toeristisch Overstappunt

Ameide
54

Routes

Legenda

Fietsen

Hier bent u

Ooievaarsroute, 39 km

Markering: ANWB-bordjes
of via de fietsknooppunten:
64 - 63 - 71 - 70 - 69 - 68 - 67 - 66 - 65 - 64

Fietsknooppunt

85

Oplaadpunt elektrische fiets
Parkeerterrein

55

Vijfheerenlandenroute, 60 km

VVV-kantoor/agentschap

Markering: zeshoekige ANWB-bordjes

Lopikerwaard Westroute, 36 km

Markering: ANWB-bordjes
of via de fietsknooppunten:
14 - 87 - 10 - 13 - 11 - 12 - 14 - 92 - 93 92 - 91 - 54 - 55 - 87 - 14

Wat is een TOP?
Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u

Horeca

86

Fiets-voetveer
87

Kano/bootverhuur

14

Lopikerwaard Oostroute, 46 km.

64

Markering: ANWB-bordjes
of via de fietsknooppunten:
14 - 87 - 55 - 54 - 91 - 94 - 69 - 99 - 98 88 - 79 - 81 - 82 - 7 - 85 - 86 - 14
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wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde
routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste
plekken van de regio. Alle TOP’s in het Groene Hart

Wandelen

Willige Langerakroute, 12 km

Markering: zeshoekige ANWB-bordjes

zijn herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge groene
halm. Meer informatie over deze en andere
TOP’s vindt u op:
65

www.topgroenehart.nl
QR-code smartphone:

www.topgh.mobi/ameide

NAP +0,85 m

62

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich echter op 0,85 meter boven NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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70

Tips in de omgeving

In de omgeving
Ameide
Het stadje Ameide (gemeente Zederik) is gelegen aan de Lek.
Ameide bezit tal van monumentale gebouwen, waaronder

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

het stadhuis uit 1644 en de zestiende-eeuwse Nederlands

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam

HervormdeKerk met laat-romaanse toren. Het stadje is

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

vooral bekend om de jaarlijkse paardenmarkt die sinds
1657 plaatsvindt.

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van
Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is

Het buitengebied van Ameide, de Alblasserwaard en

het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte

Vijfheerenlanden, kent een puur Hollands landschap met

is om heerlijk te wandelen of fietsen.

Het stadhuis uit 1644 getuigt van de welvaart die Ameide heeft gekend. Een gevelsteen boven de deur herinnert nog aan de eerste steenlegging door Johan Hendrik
van Brederode. Aan de Voorstraat vindt u ook een aantal oude patriciërshuizen die
dateren uit de tijd dat Ameide een handelsstad was.
Adres: Dam 1, Ameide.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Landwinkel Pek

In de boomgaard van fruitteeltbedrijf Pek worden kersen, appels, peren, pruimen
en aardbeien geteeld. Op Terras de Kersenboomgaard geniet u, te midden van de
fruitbomen, van een kop koffie of thee. De producten uit de boomgaard zijn te
koop in de landwinkel.
Adres: Lekdijk 48, Langerak. Openingstijden: di-vr-za 10.00-17.00 uur.
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Natuurgebied Zouweboezem

Het vrij toegankelijke natuurontwikkelingsgebied de Zouweboezem bestaat voor het
grootste gedeelte uit een moerassige vegetatie van lisdodde, mattenbies en pitrus.
Ook komen hier talrijke moeras- en rietvogels voor. Via het vlonderpad wandelt u
naar een vogelkijkscherm en aan het einde van de Boezemweg is een vogelkijkhut.
Ingang en parkeerplaats: Boezemweg, bij het buurtschap Sluis nabij Ameide.
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weiden, doorsneden door sloten en rivieren. De oudHollandse stadjes en dorpen, forten en boerderijen zijn
karakteristiek voor de regio. Wandelend, fietsend of
varendontdekt u de mooiste plekjes van het Groene Hart.

Kaasboerderij De Kastanjehoeve

In 1966 begon Heiltje van der Hee met het maken van kaas. Ze verwerkte enkele
honderden liters melk per dag. Tegenwoordig kunt u de Kastanjehoeve bezoeken.
In de boerderijwinkel zijn diverse soorten kaas en andere ambachtelijke producten
te koop.
Adres: Breezijde 29, Nieuwland . Openingstijden: ma-di-do-vr-za 09.00-16.00 uur.
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en historische boerderijen. Een regio die bij uitstek geschikt

Stadhuis Ameide
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groene weiden, knotwilgen, molens, typische dijkdorpen
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