
Deze Fietsroute wordt 

u gratis aangeboden door

Van Randwijk fruitteelt.

Kersenseizoen: 
zie www.hollandsekersen.nl

Fietsroute

Vraag bij de directe 
verkooppunten 

uw stempelkaart en 
ontdek uw voordeel!

Directe verkooppunten van Lekkers:

•  Mijnsheerenland/Maasweg 
 tussen huisnr. 1 en de volkstuinen.

•  Mookhoek
 Mookhoek 87

•  Sliedrecht
 Prisma 200 

 (op terrein Intratuin Sliedrecht)

Openingstijden van de 

directe verkooppunten:

Maandag - vrijdag 

van 09:00 tot 18:00 uur

Zaterdag 

van 09:00 tot 16:00 uur

36 km



In het kleine plaatsje Strijensas, wat bekend staat om haar schitterende ligging en jachthaven, 

ligt de Mariapolder afgelegen aan het Hollands Diep. Fruitteeltbedrijf Van Randwijk teelt hier 

naast een aantal hectare peren haar ‘Hollandse zoete kersen’. Eigenaar Gijsbert van Randwijk 

is hiermee dé kersenspecialist in de Hoeksche Waard! Geboren en getogen in de Betuwe is 

de liefde voor de kersen er van jongs af aan met de paplepel ingegoten. En dat is ook niet 

vreemd, want deze Hollandse kersen zijn zeldzaam!

Kwaliteit, verrukkelijke smaak en schitterende uitstraling...
Onze Hoeksche Waardse kersen groeien in een zeeklimaat met een matige temperatuur

waardoor ze zo onderscheidend zijn van de Zuid-Europese kersen. Ook hoeven deze vruchten 

geen lange transportafstanden af te leggen vanuit het buitenland.

Vers van de boom geplukt en de volgende dag in de kraam!
De wijze waarop deze kersen geteeld worden is ook een reden te meer om voor deze kersen 

te kiezen. Ze worden namelijk milieuvriendelijk geteeld. Dat wil zeggen dat er rekening gehouden

wordt met nuttige insecten zoals oorwormen en lieveheersbeestjes. Deze beestjes worden zoveel

mogelijk gespaard in de natuur. Verder hoeft er veel minder tegen het rottingsproces van de kersen

gespoten te worden, omdat het merendeel van de bomen overkapt is met plastic afdeksystemen.

Door de kersenbomen te overkappen, kunnen de kersen verder uitgroeien; dit komt weer de smaak

en grootte van de vrucht ten goede.

Laat u nu overtuigen door onze Hoeksche Waardse kersen!

Zoete kersen uit de Hoeksche Waard

Fietsroute

Fietsroute

Zoete kersen uit de Hoeksche Waard

•  Vers: binnen 24 uur van boom tot klant.

•  Uniek: groot formaat, donkere kleur en 
 een fantastisch zoete smaak.

•  Milieubewust geteeld.

•  Fruitteeltbedrijf Van Randwijk is 
 GlobalGap gecertificeerd. 

Beginpunt: Jachthaven Strijensas, Sassedijk 6, Strijensas

1.  Fiets de jachthaven uit en ga onderaan de dijk naar rechts de Sassedijk op.

2.  Ga de eerste straat naar links de Nieuweweg op.

 Op de Nieuweweg vindt u de servicelocatie Café/restaurant Nooitgedacht.

3.  Ga aan het einde van de Nieuweweg naar rechts de Sasseweg op.

4.  Ga na 2.5 km rechtsaf de Zuid-Kavelsedijk op. Na 1.4 km bent u bij knooppunt 37 (Noord Kavelsedijk,   

 Strijen). Volg de bordjes naar knooppunt 30 (Hoekseweg, Strijen) gedurende 5.2 km.

5.  Volg de bordjes naar knooppunt 31 (op het kruispunt bij de stoplichten naar rechts) (Zwanegatsedijk,   

 Maasdam) gedurende 3.2 km.

6.  Volg de bordjes naar knooppunt 22 (Munnikenweg, Westmaas) gedurende 2.9 km.

7.  Volg de bordjes naar knooppunt 21 (Breestraat, Westmaas) gedurende 0.3 km. Bovenaan de Breestraat   

 (op de dijk) gaat u naar rechts de Nieuwstraat op (deze dijk gaat over in de Maasdijk) u rijdt de weg  

 af tot het kruispunt met de Maasweg (Provinciale weg). Op het kruispunt gaat u naar rechts en na 

 ongeveer 100 meter ziet u aan uw linkerhand (aan de overkant van de weg) onze verkooplocatie   

 Maasweg Mijnsheerenland. Dit is dé verkooplocatie van onze kersen. Hier kunt u een stempelkaart 

 voor de kersen halen. Vanaf dit verkooppunt rijdt u de route weer terug over de Maasdijk en 

 Nieuwstraat tot u het bordje knooppunt 22 tegen komt. 

 Vanaf knooppunt 22 volgt u de route naar knooppunt 23. Volgt u vervolgens de route zoals 

 hieronder aangegeven.

8.  Volg de bordjes naar knooppunt 24 (Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde, Strijen) gedurende 3.2 km.

9.  Volg de bordjes naar knooppunt 28 (naar links de Oudendijk op) gedurende 3.9 km.

 Onderaan de Oudendijk vindt u de servicelocatie Café Koffie-en knippunt 40.

10.  Volg de bordjes naar knooppunt 25 (Middelsluissedijk Oostzijde, Numansdorp) gedurende 3.3 km.

11.  Volg de bordjes naar knooppunt 26 (Eerste Dwarsweg, Cromstrijen) gedurende 1.3 km.

12.  Volg de bordjes naar knooppunt 27 gedurende 2.8 km. 

13.  Volg vanaf dit punt de route naar knooppunt 36 over de Buitendijk tot u de haven van Strijensas bereikt heeft.

 Als u over het bruggetje in Strijensas rijdt, kunt u rechts omhoog en bent u op het eindpunt.

Eindpunt: Jachthaven Strijensas, Sassedijk 6, Strijensas


