
Fietsroute Huis van Zessen – Alblasserdam – Molens van Kinderdijk 

Ter gelegenheid van Meimaand Fietsmaand stelde museumwoning Huis van Zessen in 

Alblasserdam een fietsroute samen langs de mooiste monumenten van Alblasserdam en de 

beroemde molens van Kinderdijk.  

Kom genieten van de kleurrijke interieurs van het Huis van Zessen! Er zijn rondleidingen en 

de tentoonstelling De Stijl in Alblasserdam is op eigen gelegenheid te bekijken.  

 

Aanbieding 

Speciaal voor Meimaand Fietsmaand is de fietsroute kosteloos verkrijgbaar in 

een Arrangement inclusief entree Huis van Zessen, koffie en gebak en een 

verzorgde broodjeslunch voor slechts € 15,-  

Aanmelden via: contact@huisvanzessenalblasserdam.nl 

 

                                                              

 

De dijken op, de polders in! 

Zin in een dagje uitwaaien? Fiets de dijken op, de polders in en bekijk de beroemde 
poldermolens. De fietsroute Huis van Zessen - Alblasserdam - Molens van Kinderdijk is de 
ideale gids voor onderweg.  

Met de fietsroute in de hand maakt u kennis met de bewogen geschiedenis van het dorp 
Alblasserdam gelegen aan de benedenloop van de rivier de Merwede. Het dorp is groot 
geworden door de bouw van zeeschepen voor de vaart op voormalig Nederlands Indië. De 
kolossale loodsen die u tegenkomt langs de Oost en West Kinderdijk herinneren nog aan 
deze tijd, evenals de indrukwekkende directeurswoningen van redersfamilies en 
scheepsbouwers. 

De windmolens van Kinderdijk zijn werelderfgoed geworden vanwege hun karakteristieke 
verschijning in het door mensen gemaakte polderlandschap. Eeuwenlang zorgden zij voor 
droge voeten van de boeren in de regio. 
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Maar wat bijna niemand weet is dat hier een Nederlands architect en stedenbouwer werd 

geboren, een internationale pionier van de moderne stedenbouw: Cornelis van Eesteren. 

Aan de West Kinderdijk ligt een pareltje van zijn hand verscholen, een voor 1923 ultra-

modern dijkhuisje, geschilderd in de kleuren van de kunstenaarsgroep De Stijl door Theo van 

Doesburg: signaalrood, helderblauw en kanariegeel: het Huis van Zessen.   

 

Programma 

Start: Huis van Zessen 10.00 - 11.00 uur (ophalen voucher) 
West-Kinderdijk 89 Alblasserdam 078 - 691 52 39 
Aanmelden bij voorkeur voor zaterdagen via: contact@huisvanzessenalblasserdam.nl 
 
Koffie met gebak: Touristinfo Alblasserdam (VVV) 11.00 - 12.00 uur  
Zuiderstek 1 Alblasserdam (met parkeergelegenheid en fietsverhuur) 078 – 693 21 14  
Fietsknooppunt 1 -  Toeristisch Overstap Punt 21 -  Halte waterbus 
 
Lunch: Grand Café De Klok Alblasserdam 13.00 - 14.00 uur 
Molenstraat 117  Kinderdijk 078 - 691 25 97 
 
Let op:  
De route duurt ongeveer twee uur zonder de stops voor versnaperingen maar inclusief 27  
stops om de informatie in het fietsrouteboekje te lezen en het Huis van Zessen te bekijken. 
 
Het tijdschema laat zien wanneer u bij de verschillende adressen wordt verwacht. Wanneer 
deze tijden sterk afwijken, zou het prettig zijn als u dat telefonisch laat weten, want er wordt 
rekening met u gehouden. Als uw aankomsttijd sterk afwijkt kan het zijn dat u even moet 
wachten tot er weer een tafel beschikbaar is. 
 
Als u een fiets wilt huren kunt u ook starten bij de Touristinfo Alblasserdam (VVV) en daar 
uw voucher ophalen (tussen 10.00 en 12.00 uur). U fietst dan na de lunch (bij De Klok) langs 
het Huis van Zessen en weer terug naar de VVV. De aanbieding voor het arrangement is 
exclusief de prijs van de fietshuur. 

 

West Kinderdijk 89 Alblasserdam 078 - 691 52 39 

www.huisvanzessenalblasserdam.nl 

contact@huisvanzessenalblasserdam.nl 
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