Altena is een prachtige landelijke regio, met een
agrarisch karakter. Hier is een grote diversiteit
aan typen bedrijven te vinden. Geen bedrijf is
hetzelfde en dat in een open landschap gelegen
tussen de rivieren maakt het gebied bij uitstek
geschikt om per fiets te ontdekken.
Puur uit Altena is de naam waaronder een aantal streekproducenten in de gemeente Altena
samenwerken. Dit zijn boeren, maar ook andere
producenten en samen promoten zij hun producten in de streek. Dit gebeurt onder andere
met de Altenabox, een box die je online kunt
bestellen met (h)eerlijke producten uit de eigen
streek.
Wil je weten waar alle producten nu precies
vandaan komen? En wil je een mooie fietsroute
combineren met de beleving van de (h)eerlijke
producten die Altena te bieden heeft? Je kunt
via deze routes kennismaken met de diversiteit
aan agrarische bedrijven in Altena.
Er is keuze tussen vier routes: één lange en drie
wat kortere. Welke route je ook kiest, het is
PUUR genieten!
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Dit drukwerk is
verzorgd door
Drukkerij Bouman
in Wijk en Aalburg

voor elke g

Vertrek vanuit Fort Bakkerskil zuidwaarts, richting Nieuwendijk over de Kildijk, die overgaat in Kerkweg en Rijksweg. Sla rechtsaf de Buitendijk op en dan linksaf naar de
Buitenkade. Deze weg gaat over in de Hankse Buitenkade.
Ga rechtsaf onder de A27 door en linksaf de Parallelweg op
en direct aan de rechterkant bevindt zich Landbouwbedrijf
Tolenaars v.o.f.  Volg de  weg parallel langs de A27 en ga de
eerste weg rechts naar de Midgraaf. Bij de Kruising ga je
links, Provincialeweg Zuid op. Op nummer 34 bevindt zich
Landbouwbedrijf Straver. Sla rechtsaf de Emmikhovenseweg op en ga bij de kruising links de Brugdam op. Je komt
langs ’t Wapen van Emmickhoven met een gezellig terras.
Steek bij de rotonde recht over naar de Woudrichemseweg.

Ga vanaf Brasserie De Buurman rechtsaf de Maasdijk op
en sla bij de eerste kruising linksaf. Steek de Afsluitdijk
over. Ga linksaf -over de Wilhelminasluis en bij de kruising
linksaf naar de Hoge Maasdijk. Fiets langs het dorp Andel
en ga rechtsaf de Duizendmorgen in. Bij de kruising linksaf
de Middenweg op richting Lekker Gemekker.  Na een
bezoek aan de boerderij fiets je via de Middenweg, Veensesteeg en Bagijnhof richting Veen. In de scherpe bocht
die naar rechts gaat, sla je linksaf en volg Bagijnhof en
Tuinstraat tot op de Maasdijk. Ga hier rechts. Je komt langs
korenmolen De Hoop en wat verderop staat korenmolen
De Twee Gebroeders. Volg de Maasdijk tot aan de Kromme
Nol. Sla rechtsaf de Kromme Nol op tot aan Provincialeweg
Zuid. Steek over bij het tankstation en ga linksaf de Parallelweg op. Neem de eerste weg rechts, de Bosseweg, die
je volgt tot aan de kruising met de Veldstraat. Ga aan het
eind rechtsaf naar The Honeybin op Veldstraat 53. Vervolgens ga je terug richting de Veldstraat en rechtdoor naar
Klaverplak. Links zie je Buffelgaard Verschure. Rijd verder
over Klaverplak en sla rechtsaf naar de Biesheuvelweg. Ga
linksaf de Midgraaf op. Aan de rechterzijde zie je de ingang
van het Pompveld. Ga hier rechtsaf het bruggetje op. Volg
het pad tot aan het Eendenveld en ga hier links en verderop
rechts de Hoge Oldersdijk op. Aan het einde rechts naar Stenenheul. Steek de rotonde over en ga rechtsaf de Giessensesteeg in. Volg de weg met de bocht mee naar rechts naar
de Burgstraat. Aan het einde links en meteen rechts. Volg
de Burgstraat tot op de Maasdijk. Ga rechts en volg de dijk
tot over de Wilhelminasluis. Steek de Afsluitdijk over naar
de Maasdijk en fiets verder tot Brasserie De Buurman.

Fietsroutes

bomen ter

Route groen - 40 km
Start- en eindpunt Fort Bakkerskil

Route rood - 32 km
Start en eindpunt Brasserie De Buurman
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Je vertrekt in oostwaartse richting naar Uppel en sla daar
rechtsaf de Gantelweg in. Ga aan het eind links de Parallelweg richting Almkerk op. Steek recht over en neem een
kijkje bij de Fruitschuur. Ga vanaf het erf komend rechtsaf
langs de Alm over de Almkerkse Buitenkade en aan het eind
linksaf de Provincialeweg Noord op richting Uppel. In Uppel
aangekomen ga je rechtaf de Uppelse Hoek in, vervolgens
de 2e straat links naar de Veldweg die overgaat in de Bloemweg met op nummer 9 Kolff Vleesvee. Ga rechtdoor de
Uppelse Steeg in en volg het Liniepad naar de Roef. Je komt
langs twee wipmolens van ruim 300 jaar oud die vroeger
bestemd waren voor het waterbeheer en het bemalen van
de omliggende polder. Op de Roef steek je over. Ga rechtsaf
het Iris Vlinderpad op. Aan de linkerkant zie je de Akkers
van Altena op Landgoed Kraaiveld. Aan het einde van het
Iris Vlinderpad sla je linksaf de Oudendijk op en rijdt door
tot op de Merwededijk. Houd op de Merwededijk links aan
en fiets over de Groenendijk naar de vestingstad Woudrichem. Daar zijn diverse restaurants, terrasjes, winkeltjes en
blikvanger, Molen Nooit Gedagt.  Wellicht had je vandaag
gereserveerd voor een bierwandeling bij Altena Bier, of kom
je daar nog eens voor terug. Zorg dat je via de Vissersdijk
de vesting verlaat, richting Rijswijk. Volg de Hoge Maasdijk
en sla bij fietsknooppunt 74 linksaf de fietsdijk op richting
Wilhelminasluis. Ga aan het einde een klein stukje rechtsaf,
steek de N322 over en volg de Hoge Maasdijk tot net voorbij
Andel. Ga daar rechtsaf de Duizendmorgen in. Bij de kruising linksaf de Middenweg op richting Lekker Gemekker.  
Na een bezoek aan de boerderij fiets je via de Middenweg,
Veensesteeg en Bagijnhof richting Veen. In de scherpe
bocht die naar rechts gaat, sla je linksaf en volg Bagijnhof
en Tuinstraat tot op de Maasdijk. Ga hier rechts. Je komt
langs korenmolen De Hoop en wat verderop staat korenmolen De Twee Gebroeders. Fiets de Maasdijk uit tot aan
de Kromme Nol. Sla rechtsaf de Kromme Nol op tot aan de
Provincialeweg Zuid. Steek de weg over en ga linksaf de Parallelweg op. Neem de eerste weg rechts, de Bosseweg. Volg
tot aan de kruising met de Veldstraat. Ga rechts en stap
gezellig binnen bij The Honeybin op Veldstraat 53. Ga terug
richting de kruising met de Bosseweg en volg de Veldstraat
tot Klaverplak 1. Daar bevindt zich Buffelgaard Verschure.
Ga terug over de Klaverplak en sla rechtsaf naar Lange Pad.
Je komt langs Laanboomkwekerij J.C. van der Beek. Bij de
rotonde ga je rechtsaf de Kleibergsestraat op. Volg deze
tot aan de volgende rotonde. Rechts zie je Kaasboerderij
De Lange Hoeve. Steek de rotonde over naar de Genderensedijk. Bij café Het Zwaantje ga je links en direct weer
rechts naar de Doeverensestraat. Volg deze tot aan de Tol.
Ga rechtsaf en volg De Tol tot deze overgaat in de fietsdijk
langs het Oude Maasje. Ga aan het einde van de fietsdijk
rechtsaf de Kruisstraat in en dan de eerste weg links naar
de Burgemeester D.A. van der Schansstraat.  Vervolgens
linksaf Gansoyen in. Deze weg gaat over in de Eindsestraat,
Hagoort en Meeuwensedijk. Op de driesprong ga je rechtsaf richting de Dijksteeg. Aan het eind van de Dijksteeg links
richting Dorpstraat. Bij de rotonde rechtdoor oversteken
naar de Meeuwensesteeg richting Babylonieënbroek.
De bocht naar links volgen naar de Hillsestraat. Aan de
rechterkant is Landbouwbedrijf Den Hill gevestigd. Neem
de eerste weg links, de Ruttensteeg. Ga rechts de Binnen op
en bij Kasteel Dussen links, meteen weer rechts en vervolg
de route via De Hoek. Op Hoek 39 is een bloemenpluktuin te
vinden. Bij de aansluiting met de Dijk ga je rechtsaf De Korn
op. Op Korn 28 vind je aan de rechterzijde Klompenmakerij Den Dekker. Vervolg de Korn en ga links de Kornsche
Buitenkade op richting de Schenkeldijk. Aan het eind van
de weg rechtsaf en direct aan de rechterkant bevindt zich
Landbouwbedrijf Tolenaars v.o.f. Vervolg deze weg, parallel
langs de A27 en neem de eerste weg rechtsaf naar de Midgraaf. Bij de kruising ga je links de Provincialeweg Zuid op.
Op nummer 34 aan de linkerzijde bevindt zich landbouwbedrijf Straver. Sla rechtsaf de Emmikhovenseweg op en ga bij
de kruising links de Brugdam op. Aan de rechterkant lonkt ’t
Wapen van Emmickhoven met een gezellig terras. Steek bij
de rotonde recht over en vervolg de route over de Woudrichemseweg. Aan de rechterzijde bij de kruising met de
Uppelse Hoek ligt Landgoed Clootwijck. Sla hier linksaf de
Uppelse Hoek in. Aan de rechterzijde is Culinei gevestigd.
Vervolg de weg en sla rechtsaf naar De Omloop. Je volgt
de Omloop tot aan de kruising met de Tol en slaat rechtsaf
richting Sleeuwijk. Je volgt verder de bordjes Fort Altena/
Carpool Tol Oost.

Aan de rechterzijde bij de kruising met de Uppelsehoek bevindt zich Landgoed Clootwijck.  Sla linksaf naar de Uppelse
Hoek. Aan de rechterzijde ligt Culinei. Vervolg de weg en ga
rechts naar De Omloop. Ga in Uppel linksaf naar de Bloemweg. Op nummer 9 vind je Kolff Vleesvee.  Vervolg de route
richting de kruising met de Omloop en steek deze recht
over en volg het Liniepad naar de Roef. Je komt langs twee
wipmolens van ruim 300 jaar oud die bestemd waren voor
het waterbeheer en het bemalen van de omliggende polder.
Op de Roef steek je over en ga rechtsaf het Iris Vlinderpad
op langs de Akkers van Altena op Landgoed Kraaiveld. Aan
het eind van het pad ga je linksaf Oudendijk in. Volg de weg
tot op de Merwededijk en ga daar rechtsaf. Houd op de Merwededijk links aan en ga de Groenendijk op, rechtdoor de
vesting van Woudrichem in. Daar zijn diverse restaurants,
terrasjes, winkeltjes en blikvanger Molen Nooitgedagt. Wellicht had je vandaag gereserveerd voor een bierwandeling
bij Altena Bier, of kom je daar nog eens voor terug. Ga terug
via de Groenendijk en Merwededijk richting Sleeuwijk. Volg
de  Woudrichemsedijk. Net voordat je onder de A27 door
gaat, kom je langs Theetuin Binnen & Buiten. De dijk gaat
over in Kerkeinde, Hoef en Sleeuwijksedijk. In Werkendam
aangekomen ga je linksaf de Kruisstraat in  en vervolgens
linksaf de Werkensedijk op.  Rijd door tot aan de rotonde en
verder over de dijk richting De Schans. Links zie je De Fruitschuur.  Ga bij knooppunt 25 rechtsaf richting knooppunt
20 naar Fort Bakkerskil.
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Route blauw - 80 km
Start/eind Tol Carpool Oost - Fort Altena

Ontwerp & opmaak:
www.biesboschlinie.com

PUUR UIT ALTENA

Fietsroutes

Route oranje - 32 km
Start- en eindpunt Klompenmaker Dussen
Ga vanaf de Klompenmaker linksaf richting Dussen. Volg De
Korn tot aan de Hoek. Hier ga je linksaf. Op Hoek 39 is een
bloementuin. Als je de Hoek volgt, kom je bij Kasteel Dussen uit. Ga hier links en meteen rechts en volg de Binnen
tot aan de Ruttensteeg. Ga hier links. Aan het eind van de
Ruttensteeg sla je rechtsaf richting de Hillsestraat. Aan de
linkerkant is Landbouwbedrijf Den Hill gevestigd. Volg de
weg mee naar rechts en ga via de Meeuwensesteeg richting
Meeuwen. Bij de rotonde steek je recht over en ga je linksaf
de Dorpsstraat in. Neem de eerste weg rechts naar de
Dijksteeg. Ga op de splitsing richting Meeuwensedijk. Deze
gaat over in Hagoort en Eindsestraat. In Drongelen splitst
deze weg en je kiest voor de rechterzijde, Gansoyen. Ga
rechtsaf. Via de Burgemeester D.A. van der Schansstraat
kom je op de Kruisstraat. Hier sla je rechtsaf richting het
veer van Drongelen naar Waalwijk. Je gaat echter voor de
veerstoep naar links en neemt de fietsdijk langs het Oude
Maasje. Je komt uit bij de Tol en volgt deze tot aan Genderen. Hier sla je linksaf De Doeverensestraat in. Bij de Hoofdstraat aangekomen sla je linksaf en direct weer rechtsaf. Je
rijdt rechtdoor over de Genderensedijk en steekt de rotonde recht over. Je komt dan uit bij Kaasboerderij De Lange
Hoeve. Na een bezoekje ga je linksaf de Kleibergsestraat
op en neemt de eerstvolgende weg links naar  Lange Pad,
maar niet voordat je Laanboomkwekerij J.C. van der Beek
hebt bezocht. Ga aan het eind van Lange Pad linksaf naar
Klaverplak. Neem een kijkje bij Buffelgaard Verschure en
vervolg je weg over Klaverplak. Ga rechtsaf de Biesheuvelweg op. Bij de volgende kruising sla je linksaf de Midgraaf
op en komt langs het Pompveld. Je slaat rechtsaf de Lage
Oldersdijk op en gaat vervolgens links naar de Broekgraaf.
Aan het eind van de Broekgraaf sla je rechtsaf en gaat over
de Duijlweg richting Almkerk. Net voor je Almkerk bereikt,
slaat je linksaf de Emmikhovenseweg op. Daarna ga je links
De Provincialeweg Zuid op. Vanaf hier volg je de dijk terug
tot aan De Klompenmaker.
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PUUR UIT ALTENA
Al fietsend kom je langs een aantal ondernemers die producten aanbieden die puur
uit Altena komen. Het aanbod is heel divers en soms afhankelijk van het seizoen.
Check het actuele aanbod, de openingstijden en de overige contactgegevens op de
websites.
1 De Fruitautomaat Nieuwendijk
Parallelweg 3, 4255 KC Nieuwendijk
In de kersentijd zijn hier de lekkerste
kersen te koop. Als de kersenkraam open
is, kun je op het terras een kersenijsje eten
of een drankje drinken. Eigen fruit en sap
wordt hier ook verkocht via een automaat.
Voor kinderen is er speelgelegenheid.
www.fruitschuuroostveen.nl
2 Kolff Vleesvee V.O.F.
Bloemweg 9, 4286 EJ Almkerk
Hier wordt op een duurzame en extensieve
manier vleesvee gehouden. Een vleespakket bestellen of een rondleiding boeken
is mogelijk. Wel vooraf even bellen (0620844542)
www.kolffvleesvee.nl
3 Boerderijwinkel Hoeve Kraaiveld
De Roef 4, 4285 WK Woudrichem
Dit landgoed herbergt een biologische
moestuin, een veebedrijf, een zorgcentrum
en een winkel met terras.
www.akkersvanaltena.nl
4 Altena Bier
Daalderstraat 4, 4285 AV Woudrichem
Het epicentrum van Altenabier! Wil je informatie over bierlezingen, -wandelingen,
-(thuis)proeverijen of -quizen?
Bel dan 06-53 20 60 99, of mail naar
info@altenabier.nl
www.altenabier.nl

Start/eind Tol-Oost Fort Altena
Start/eind Fort Bakkerskil
Start/eind Brasserie De Buurman
Start/eind Klompenmakerij Den Dekker

5 Molen Nooit Gedagt
Rijkswal 7, 4285 AC Woudrichem
In de molen is een winkel met granen, meel
en een groot assortiment streekproducten.
Je kunt de molenaar aan het werk zien en
de vestingstad Woudrichem overzien vanaf
de molen. Pas wel op voor de molenwiek ;-)
www.molennooitgedagt.nl
6 Lekker Gemekker
Middenweg 24, 4281 KH Andel
Bij dit melkgeitenbedrijf kun je genieten
van een geitenmelkijsje op het terras en
een kijkje in de stal nemen mag ook.
www.lekkergemekker.nl
7 Korenmolen De Hoop
Maasdijk 381, 4264 AR Veen
De molen is op zaterdag geopend voor de
verkoop van onder andere cakemeel en
broodbakmeel. Maak voor een rondleiding
vooraf een afspraak (06-51649373)
www.molensheusdenenaltena.nl
8 Korenmolen De Twee Gebroeders
Maasdijk 28, 4261 AE Wijk en Aalburg
Bezoekmogelijkheden zijn op afspraak
(06-51649373) en als de molen draait. Hier
wordt onder EKO keurmerk gemalen.
www.molensheusdenenaltena.nl
9 Imkerij The Honeybin
Veldstraat 53, 4261 TC Wijk en Aalburg
Theetuin en imkerij met verkoop van
honing en bijenproducten. Voor een bezoek
aan de theetuin vooraf even bellen
(06-11688645).
www.www.thehoneybin.nl
10 Buffelgaard Verschure
Klaverplak 1, 4261 TE Wijk en Aalburg
Hier worden Italiaanse waterbuffels gehouden en de producten worden verkocht in de
boerderijwinkel. Je vindt er o.a. buffelvla,
-yoghurt, -vlees en -mozzarella.
www.buffelgaard.nl

Tol 8, 4251 PX Werkendam
Kildijk 143, 4255 TH Nieuwendijk
Maasdijk 84a, 5307 HR Poederoijen
Korn 28, 4271 BP Dussen

www.fortaltena.nl
www.fortbakkerskil.nl
www.brasseriedebuurman.nl
www.klompenmakerijdendekker.nl

11 Laanboomkwekerij J.C. van der Beek
16 Landbouwbedrijf Tolenaars V.O.F.
Parallelweg 20, 4261 GA Wijk en Aalburg
Schenkeldijk 4, 4255 KD Nieuwendijk
Boomkwekerij met een breed assortiment
Vanaf de weg zie je de stieren in de open
beuken, hagen en leibomen. Specialiteit
stal. Als je een vleespakket wil bestellen,
zijn de laagstam fruitbomen en historische
neem dan vooraf contact op via 06(hoogstam) fruitrassen.
30677994 of 06-54202367.
www.jcvanderbeek.nl
www.tolenaars-vof.nl
12 Kaasboerderij De Lange Hoeve
17 Wim & Co
Kleibergsestraat 2, 4265 GB Genderen
Provincialeweg Zuid 34, 4286 LL Almkerk
Ambachtelijke kaasmakerij met winkel en
In de onbemande winkel kun je, naar
uitgebreid assortiment eigen kazen, noten,
gelang het seizoen, diverse akkerbouwwijnen, cadeaupakketten en diverse streekproducten kopen, zoals aardappelen,
producten. Gasten kunnen bij ons koffie
uien, wortelen, kolen, knolselderij en rode
drinken, een sanitaire stop maken en een
bieten.
kijkje nemen in de stallen.
www.landbouwbedrijfstraver.nl
www.delangehoeve.nl
18 Landgoed Clootwijck
13 Landbouwbedrijf Den Hill
Woudrichemseweg 38, 4286 LB Almkerk
Hillsestraat 44a, 4269 VH Babylonienbroek
Hier kunt u terecht voor honing, appelsap
Langs de weg vind je een onbemand kraamen confiture, Op vrijdag en zaterdag wordt
pje waar gedurende het seizoen wisselende
er ook biologisch brood verkocht van
eigen oogst te koop wordt aangeboden.
“Gerard en Suus” en is het terras geopend.
www.denhill.nl
www. clootwijck.nl
14 De Kracht van Bloemen
Hoek 39, 4271 BH Dussen
Prachtige vers gesneden seizoensbloemen
uit eigen kweektuin. Bezoek aan de tuin is
mogelijk, maar wel graag op afspraak
(06-48275550).
www.facebook.nl/fraukestuinboeketten
15 Klompenmakerij Den Dekker
Korn 28, 4271 BP Dussen
Altijd al eens willen zien hoe klompen gemaakt worden? Bezoek de winkel en vindt
daar alles op het gebied van klompen,
zoals souvenirs, relatiegeschenken en
cadeauartikelen.
www.klompenmakerijdendekker.nl

19 Culinei
Uppelse Hoek 28, 4286 EM Almkerk
De scharrelkippen van dit bedrijf zijn
meestal vanaf de weg te bewonderen.
Verse eieren koop je vanuit de automaat.
www.culinei.nl
20 De Fruitschuur Werkendam
Schans 5a, 4251 PT Werkendam
Een winkel met heel veel lekker fruit en
aanverwante producten.
www.fruitschuuroostveen.nl

