
Fietsen  in de Krimpenerwaard met de polder fotograaf  Peter Stuurman

Houdt u van fietsen en zou u wel is meer van de omgeving van de Krimpenerwaard  willen zien, dan 

is deze fietstocht perfect voor u! Tijdens deze fietstocht geniet u van flora en fauna . Ontdek samen 

met de polderfotograaf  de prachtigste plekken in de Krimpenerwaard waar ik  mijn mooie foto s heb

gemaakt die nu nog te zien zijn in het Zilvermuseum in Schoonhoven. Mijn boekje is gratis te 

downloaden op https://www.struinenenvorsen.nl/routes/van-boer-tot-fotograaf/.

De Krimpenerwaard ligt in de Provincie Zuid Holland met een grootte van ruim 170 km². Het is een 

gebied dat wordt omsloten door de Hollandse IJssel, de Lek en de Vlist. 'Krimp' betekent rivierbocht, 

en een 'waard' is een geheel door rivieren omgeven stuk land

Wat kan je verwachten:   We fietsen langs  grazende koeien en weidevogels op de langgerekte 

weilanden met bloemrijke slootkanten en in de verte een monumentale boerderij. Langs de rivier de 

Lek en het riviertje de Vlist  heb je een prachtig uitzicht over de rivier en het polderlandschap. We 

nemen hier en daar rustig de tijd om  mooie foto ‘s  te maken.

Waar is het startpunt:  Bij  Restaurant Belvédère Lekdijk West 4, 2871 MK Schoonhoven

Hoe groot is de groep:  Minimaal   6 personen en maximaal  14 personen.

Hoe lang is deze fietstocht:  Het is ongeveer 52,97 km en de tijdsduur is  6 uur . Start om 10.00 tot 
16.00. 

https://www.struinenenvorsen.nl/routes/van-boer-tot-fotograaf/


Wat zijn de kosten:  25 euro per persoon inclusief 1 kop koffie of thee  in een eetgelegenheid waar 
we kunnen lunchen. Het lunchen is op eigen kosten. 

Fietsen  Je fietsen gaarne zelf mee te nemen. 

Fietstocht  te boeken via mijn website https://peterstuurman.nl/aanmelden-fietstocht/.  
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