Ontdek de mooiste
plekjes...
Informatie over wandelen in
Numansdorp

Wandelen in Numansdorp
De gemeente Cromstrijen (kernen Numansdorp en
Klaaswaal) is een wandelgebied bij uitstek. Hier zorgt
de diversiteit van het landschap voor. De gemeente
behoort immers tot één van de twintig Nationale
Landschappen in Nederland. De drie routes die wij in
deze folder beschrijven, bevatten alle elementen die
samen de gemeente Cromstrijen maken: land, wind
en water.
Startpunt | De wandelingen starten en eindigen bij
het Kenniscentrum Nationaal Landschap aan de
Veerweg in Numansdorp. Hier vindt u
ook een informatiebord waarop uitleg
staat over de route die u gaat volgen.
Iedere route herkent u aan paaltjes
met kleurbanden. In deze folder vindt u
een korte beschrijving van de routes.
Op de achterzijde staan de routes op
een plattegrond. Veel wandelplezier!

Natuurlijk!

GolfGolf-AkkerAkker-route | Deze route heeft de kleur geel
vanwege het koren op de akkers waarlangs het pad
loopt. Het eerste gedeelte van de naam slaat op het
wandelpad dat langs de golfbaan loopt. Vanaf het
startpunt aan de Veerweg loopt u richting de
Molendijk. Bij de splitsing gaan we naar links. Via de
Molendijk loopt u de trap af, door het bos van Staatsbosbeheer, achter de sportvelden langs, via de
Nassaustraat en de Plataanstraat naar de achterzijde
van de begraafplaats aan de Hallinxweg. Door vervolgens om de begraafplaats heen te lopen komt u op
de Hallinxweg uit. We gaan richting de Molendijk.
Daar aangekomen neemt u het pad langs het Golf-

terrein om bij de splitsing weer terug te keren naar
het startpunt aan de Veerweg.
(Gele route, 4,3 kilometer, ruim 1 uur lopen)
VeerbosVeerbos-route | Deze route
kreeg de kleur groen, omdat
hij grotendeels door het bos
loopt. Het Veerbos om precies te zijn. Vanaf het startpunt loopt u naar het Veerbos. U volgt de route door
het Veerbos en gaat uiteindelijk via dezelfde weg
terug naar het startpunt.
(Groene route, 4 kilometer, 1 uur lopen)
MolenpolderMolenpolder-route | Vanaf het informatiebord aan
de Veerweg houdt u links aan (de kant van het
water, vandaar ook de kleur blauw voor deze route)
richting de tramweghaven. Bij het Hollandsch Diep
gaat u linksaf en volgt u de route
over de dijk richting de ingang
van de Dorpshaven. Hier aangekomen gaat u weer linksaf en
loopt u door naar restaurant
‘t Schippershuis aan de kop van
de haven. U gaat wederom links en u loopt via de
Molendijk terug naar de Veerweg.
(Blauwe route, 4,1 kilometer, ruim 1 uur lopen)
Mindervalide | De routes in deze brochure zijn niet
geschikt voor mindervalide
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Deze wandelroutes zijn tot stand gekomen dankzij:
Innovatie Coöperatie Cromstrijen (ICC), Gemeente
Cromstrijen, Staatsbosbeheer, Stichting Rietgors,
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, Nationaal Landschap
Centrum Hoeksche Waard.
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