Fietsknooppuntenroute
Ontdek het landschap achter Linielanding

Hajé restaurant Linielanding langs de A27 is dé toegangspoort tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Eiland van Schalkwijk. Passanten en toeristen kunnen er terecht
voor een lokaal en regionaal geproduceerd hapje en drankje. Maar dat niet alleen.
Vanaf die plek kun je te voet, op de fiets of met de kano de omgeving verkennen.
Voor fietsers en wandelaars die niet met de auto komen is het een prachtige plek om
even te pauzeren.
De fietsknooppuntenroute ‘Ontdek het landschap achter Linielanding’ voert door het
verassende en afwisselende landschap van de gemeente Houten: het rivierenlandschap van het eiland van Schalkwijk, de boomgaarden van ’t Goy, de nieuwe natuur
van bos Nieuw Wulven en het groene en waterrijke Houten. Het is een gebied met
een rijke historie, vaak nog zichtbaar in het landschap.
Het boekje Houten: het landschap geeft in beeld en woord een indruk van de natuur
en cultuurhistorische achtergrond van het landschap dat deze fietsroute doorkruist.
Het biedt inspiratie om te voet of op de fiets het gebied verder te ontdekken en verwijst naar andere fiets- en wandelroutes.

Houten: het landschap
Tekst en fotografie: Marijke van Eijkeren

Prijs: € 14,95
Van elk verkocht exemplaar gaat € 1, - naar het project
natuureducatie van de gemeente Houten.

Routebeschrijving
Startpunt is knooppunt 90 bij Hajé restaurant Linielanding. De route
kan ook begonnen worden bij de VVV Houten (knooppunt 1) waar bij het
station fietsen gehuurd kunnen worden.
90 > 3 > steek weg over en volg rijwielpad naar de dijk; op dijk links af
>18 > 51 > 52 > 54 > 53 > 58 > 63 > richting 62, op Oostrumsdijkje bij begin vrijliggend fietspad linksaf Rietdijk, helemaal uitrijden tot
Binnenweg, rechtsaf fietspad langs sportvelden, Binnenweg volgen tot
aan Rijsbruggerweg, bij knooppunt 99 linksaf door natuurgebied Nieuw
Wulven > 98 (makkelijk doorrijden maar langer en minder mooi: 62 > 2
> 99 > 98 >) > 35 > 36 > 1 (VVV fietsen te huur bij station) > 67 >
66 > 64 > 14 > 3 > 90

Marijke van Eijkeren Tekst en beeld
info@nederlandhetlandschap.nl
www.nederlandhetlandschap.nl

