
Numansdorp
Toeristisch Overstappunt

Welkom in Numansdorp

Numansdorp is gelegen aan het Hollands Diep  

met verschillende jachthavens, gezellige horeca en 

winkels. Samen met het dorp Klaaswaal vormt  

Numansdorp de gemeente Cromstrijen. De naam 

van de gemeente is afkomstig van het gelijknamige  

ambachtsheerlijkheid van de heren Van Cromstrijen. 

Gelegen in het zuiden van het nationaal landschap 

Hoeksche Waard is dit een mooi startpunt om door 

het uitgestrekte polderlandschap te fietsen of door 

de natuur langs het Hollands Diep te struinen.

Wat is een TOP?
TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt 

met parkeergelegenheid van waaruit u kunt wandelen of 

fietsen langs bewegwijzerde routes. Een TOP is herken-

baar aan de ruim vijf meter hoge groene halm.  

Meer informatie over deze en andere  TOP’s vindt u op: 

www.toproutenetwerk.nl

Info voor smartphones
Scan de QR code voor meer 

informatie  over routes op uw 

smartphone. 
www.alletops.mobi/numansdorp

Mede mogelijk gemaakt door:

Regio Hoeksche Waard

 Tips
1   Fort Buitensluis 

In 1793 werd naast de haven van Numansdorp een aarden fort aangelegd. 
Doel van dit fort was om de scheepvaart tussen de Volkerak en het  
Hollands Diep in de gaten te houden. In dat jaar viel Frankrijk Nederland 
binnen. In de 19e eeuw werd het fort versterkt en ging onderdeel uitmaken 
van de “Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak”. Begin 20e eeuw 
is de constructie verder versterkt met gewapend beton. Tot aan WO II heeft 
het fort nog als verdedigingswerk dienst gedaan. Het huidige complex  
verkeert nog in uitzonderlijk goede staat. 
Adres: Havenstraat 2, Numansdorp 
Internet: www.fortbuitensluis.nl

3   Oosterse Bekade Gorzen 
Samen met de Oeverlanden Hollands Diep en de Hoogezandsche Gorzen 
vormen De Oosterse Bekade Gorzen een aaneengesloten natuurgebied 
tussen Strijensas en Numandorp. Hier vind je ongerepte natuur, met  
verruigde rietlanden, open water, geulen en kreken, buitendijkse natuur en 
wilgenbossen. Dit grote natuurgebied ligt helemaal buitendijks langs het 
Hollands Diep. Met eb en vloed dus, wat zeldzaam is voor zoet water.  
Het gebied is een toevluchtsoord voor zeldzame planten en vogels. 

 Internet: www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ 
 oeverlanden-hollands-diep

2   Nationaal Landschap Centrum (NLC) 
 Het Nationaal Landschap Centrum is een bezoekerscentrum dat zich 
vooral richt op het beleven van het nationale landschap Hoeksche Waard.  
Er is een permanente tentoonstelling in tekst en beeld over alle aspecten 
van het nationale landschap. Tevens is er een wisselexpositie van werk van 
kunstenaars en fotografen uit de streek. Voor kinderen is er een aparte 
expositie over bloemdijken. Het bezoekerscentrum ligt op loopafstand van 
het centrum van Numansdorp en beschikt over horeca. Vanaf het terras 
kunt u uitkijken over het open landschap van de Hoeksche Waard. 
Adres: Veerweg 1c, Numansdorp. Telefoon: 0186-653512 
Internet: www.hwl.nl

4   Boerderijwinkel ‘Alexandershof’ 
 Op bezoek bij de boerderijwinkel ‘Alexandershof’ van de familie  
Groenenboom komt u eerst door een monumentale poort uit 1786.  
De winkel biedt een uitgebreid assortiment aan groenten, waaronder 
aardappelen, bloemkool, brocoli, spitskool en rode kool. Alexandershof is 
een familiebedrijf waar de eigen geteelde producten dagelijks vers vanaf 
het land in de winkel liggen. 
Adres: Rijksstraatweg 92, Numansdorp.Telefoon: 0186-651964 
Internet: www.alexandershof.nl
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U staat hier

Krekenroute Oost 33 km    
Markering via de fietsknooppunten: 
10 - 11 - 13 - 24 - 28 - 29 - Strijensas / Oeverlanden - 27 - 26 - richting 25 -  
linksaf Middelweg - 10

  

Krekenroute West 35 km    
Markering via de fietsknooppunten:
10 - 9 - 8 - 7 - 5 - 6 - richting 8 - via Hogeweg / Noorddijk - 12 - 13 - 11 - 10 

Molenpolderroute 6,2 km   
Markering: paaltjes met rode kop

Ambachtheerlijkheidroute 15,3 km  
Markering: paaltjes met blauwe kop
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