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Reeuwijkse Plassen Groene Hart

Voorne - Putten

Voor de knooppuntenplanner of een overzicht van fietsroutes kijkt u op

www.fietseninzuidholland.nl
Daarnaast vindt u hier het laatste fietsnieuws, de leukste fietsevenementen en 

bijzondere fietsarrangementen in Zuid-Holland. Ook handig: de lijst met 

fietsverhuurders en oplaadpunten voor de elektrische fiets.



Vlakke polders of hoge 
duinen?
Fietsen in Zuid-Holland is veelzijdig en 
verrassend. De groene polders van de 
Alblasserwaard en de Hoeksche Waard 
bijvoorbeeld: puur Hollands en vlak, 
dus ideaal om op de fiets te verkennen. 

Zoekt u wat meer verschil in hoogte?
Maak dan een fietstocht langs de 
Zuid-Hollandse kuststreek, waar u dwars 
door de duinen fietst of verken de eilanden 
Voorne Putten en Goeree-Overflakkee. 

Rondom de grote steden
Ook rondom de grote steden Den Haag en 
Rotterdam zijn er genoeg mogelijkheden 
voor een leuke fietstocht én: het is groener 
dan u denkt. Natuurlijk kunt u in deze 
provincie ook fietsen langs het grazende vee 
in het Groene Hart of in het voorjaar langs 
de bollenvelden. Elke regio heeft een unieke 
en bijzondere fietsomgeving.

Fietsen voor cultuurliefhebbers
Tijdens het fietsen beleeft u al snel het 
gouden verleden van Zuid-Holland. 
Fiets door de historische binnensteden van 
Delft, Schoonhoven, Gouda, Dordrecht, 
Leiden, Nieuwpoort of Gorinchem en ontdek 
de monumenten en oude kerkjes. Maak ook 
eens een tussenstop bij één van de vele 
musea of bezienswaardigheden.

Routes

Themaroutes
In Zuid-Holland kunnen veel themaroutes 
gevolgd worden. Fiets bijvoorbeeld een route 
langs historische vaarwegen of de mooiste 
landgoederen. Ook kunt u kiezen voor een 
route langs de vele molens in de provincie. 
Kijk op www.fietseninzuidholland.nl voor 
alle routes. 

Knooppuntennetwerk
Zuid-Holland heeft een uitgebreid netwerk 
van fietsknooppunten, waarmee u van 
knooppunt naar knooppunt kunt fietsen. 
Met behulp van de routeplanner op 
www.fietseninzuidholland.nl kiest u zelf uw 
startpunt en de knooppunten waar u langs 
wilt fietsen. Vervolgens wordt de route en het 
aantal kilometers berekend. 
Even uitprinten en fietsen maar!

Water. Héél véél water.
Wist u dat Zuid-Holland de meest water-
rijke provincie is van Nederland? 
Zuid-Holland bestaat voor een vijfde deel
uit water en dat blijft niet onopgemerkt 
tijdens een fietstocht. Fiets langs, histo-
rische waterlinies, polders, plassen-
gebieden, havenkanalen en de kust. 
Steek de rivieren over met een pondje of 
neem de fiets mee tijdens een rondvaart. 

Wilt u graag een dagje fietsen maar 
weet u niet goed waar u heen wilt? 
Kom dan naar één van de TOP’s 
(Toeristische Overstap Punten) in het 
Groene Hart. Hier kunt u gemakkelijk 
parkeren om vervolgens vanaf de TOP 
bewegwijzerde of beschreven routes te 
volgen die u de mooiste plekjes van het 
gebied laten zien. Kijk voor de locaties 
van de TOP’s op www.topgroenehart.nl. 

TIP TIP
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Fietsknooppuntensysteem

Alblasserwaard Groene Hart

TOP NieuwpoortDe Vliet

Ontdek Zuid-Holland 
op de fiets


