Wandelroute Strijen Sas (5 of 9 km)
Startplaats
Restaurant-cafe De Batterij in het Jachthavengebied van Strijensas.
Info: Het gebied kan modderig zijn. Honden zijn niet toegestaan.
Bereikbaarheid
A29 na Heinenoordtunnel afrit 21. Bovenaan rechtsaf richting Strijen. Na Strijen volg je
Strijensas.
In het aan Strijensas grenzende gebied “ Oeverlanden Hollands Diep” werden een paar jaar
geleden nog aardappels en bieten verbouwd. Nu zijn de voormalige landbouwgronden van de
Albert-. Pieter- en Leendertspolder een verrassend natuurgebied.
Je wandelt langs vogelrijke waterpartijen, struint over graspaden en door bos met geheimzinnige
poeltjes. Halverwege de wandeling is er een trekpontje.
Tijdens de wandeling heb je soms zicht op het aan de overkant gelegen van het Hollands Diep
gelegen havengebied.
Beschrijving
Start lange route is bij de parkeerplaats van de Jachthaven van Strijensas.
Je loopt richting de ijzeren ophaalbrug en steekt deze over. Doorlopen totdat je voor je de
parkeerplaats Oeverlanden van Staatsbosbeheer ziet. Wandel recht over deze parkeerplaats
heen tot aan het eind waar je een hek door gaat.
Blijf het grotere grindpad waar je nu op loopt volgen richting torentje. Links langs deze toren, ook
nu het pad blijven volgen. Je passeert een stenen bruggetje.
Door blijven lopen totdat je bij een t –splitsing komt. Ga hier linksaf.voor de lange route en
rechtsaf voor de korte route
Korte route
Doorlopen tot aan de verharde weg. Hier rechts het fietspad op. Fietspad doorlopen tot je weer bij
de Batterij bent.
Lange route (let op, kan drassig zijn. Kies bij zeer nat weer de korte route)
Passeer het hek. Voor je ziet je het bordje van een wandelroute. Deze route is met rode paaltjes
aangegeven. Deze rode paaltjes blijf je volgen.
Na een aantal km komt je aan bij een trekpontje. Neem dit pontje en vervolg de route door aan de
overkant aangekomen rechtsaf te slaan. Doorlopen tot aan de verharde weg.
Hier rechts, fietspad op. Dit fietspad volgen, met bocht mee naar rechts. Doorlopen tot je weer
aangekomen bent bij de Batterij.

