
fietsroute tourist info alblasserdam – kinderdijk – oud alblas       ca. 1 uur en 15 minuten

Fiets langs de haven. 
Bovenop de Dam naar links en vrij snel rechts de Kerkstraat in. Deze uitfietsen.
 Voor de Oude Toren met de bocht mee naar links richting de doorgaande weg. 
Hier rechtsaf het fietspad op en na 100 meter deze doorgaande Oude Torenweg oversteken. 
Aan de overkant rechtsaf (en meteen weer links) het Kortland in. 
Over de Kortlandse brug linksaf richting de witte Kortlandse molen. 

Vóór deze molen links de fietsbrug over. Blijf dit fietspad volgen.
Bij een kleine T-splitsing rechtsaf en het pad blijven volgen.
De witte fietsbrug aan de rechterhand niet oversteken; ga hier linksaf en blijf dit pad volgen.  
Als je moet kiezen, kies je rechts; gewoon het fietspad blijven volgen. 
Huizen links houden, molens rechts blijven zien.

Aan het eind van dit pad ga je de fietsbrug op naar boven, de Blokweerschekade op en zie je de 
molens rechts. Na de brug rechts en fiets langs de molens. Op dit stuk kunnen soms auto's rijden 
of geparkeerd staan.  
Aan het eind van dit pad links over de witte fietsbrug en links de Middelkade op.  

De bezoekmolen ligt links aan dit pad en het Wisboomgemaal bij de centrale entrée voor een bezoek.
 
Hierna de Middelkade helemaal uitfietsen; rechtdoor gaan tot u aan de rechterkant weer de witte 
Kortlandse molen ziet. Hier rechtsaf het Kerkepaadje in, in de richting van de molen. 
Fiets een klein stukje dubbel, tot aan de Kortlandse brug. 
Linksaf Kortland in, hier kunnen auto's rijden.
Deze weg uitrijden; hij gaat over in Kooiwijk en Peperstraat - tot de T-splitsing met de Brugstraat.
Rechtsaf de brug over en meteen weer rechtsaf.  Voorzichtig; hier is meer autoverkeer.
Deze straat helemaal uitrijden, Oude Torenweg oversteken,  naar  Polderstraat.
Bovenaan de Dam oversteken naar Tourist Info Alblasserdam – Zuiderstek.
                                                                                                 

Veel plezier !


