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Fietsarrangement Hollands Glorie

VVV Zuid-Holland Zuid heeft een voordelig dagarrangement samengesteld om deze zomer 
fietsend en varend te genieten van Dordrecht en de regio. Voor € 14,95 een dag lang vrij 
vervoer voor twee personen op de waterbus maakt het mogelijk snel van oever naar oever te reizen. Het 
fietsarrangement bevat verder een VVV Recreatiekaart Zuid-Holland Zuid, de dienstregeling van de waterbus en 
een informatiepakket van de regio Zuid-Holland Zuid.

Heel veel voordeel
De fiets mag gratis mee aan boord van de waterbus en op alle waterbushaltes is op- en afstappen mogelijk. De 
waterbus legt aan in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Hollandse Biesbosch, Sliedrecht, H.I. Ambacht, 
Alblasserdam, Ridderkerk, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam. Een gewone enkele reis voor de waterbus (zonder 
OV-chipkaart) kost minimaal € 2,- (Dordrecht-Zwijndrecht) tot € 10,- (Dordrecht-Rotterdam). Stippel zelf je 
route uit aan de hand van VVV recreatiekaart (normale verkoopprijs € 6,95).

Een super voordelig sportief dagje uit! Kijk op de website voor meer informatie.

 

http://www.vvvzhz.nl/content/content.asp?menu=1040500730_000000_000000_000000


Molens in het Dordrechts Museum

Het Dordrechts Museum neemt met meerdere activiteiten deel aan het provinciale themajaar 
‘Leve de Molens’. Tot en met 21 augustus hebben bezoekers met het woord ‘molen’ in hun 
naam (dus ook bijvoorbeeld Molenaar en Molengraaf) gratis toegang tot het museum in Dordrecht. Op vertoon 
van een geldig legitimatiebewijs genieten ze gratis van vijf eeuwen schilderkunst. Voor alle bezoekers is er 
vanaf begin juli bij de balie van het museum een gratis molenroute verkrijgbaar. Hierop staan schilderijen met 
molens in de museumcollectie, met een korte toelichting. De molenroute bevat ook een mooie ansichtkaart als 
herinnering aan het bezoek.

Op de zondagen 18 september, 2 oktober en 2 november kunnen bezoekers deelnemen aan een 
rondleiding langs molens in de collectie van het Dordrechts Museum. Op zondag 9 oktober is er een workshop 
voor volwassenen, waarbij deelnemers zelf pigmenten malen en op klassieke wijze verf bereiden. Tenslotte is er 
op zondag 23 oktober een lezing over ‘Molens in de kunst’. 
Meer informatie: www.dordrechtsmuseum.nl en www.levedemolens.nl.

Suite & breakfast Slot Loevestein

Slot Loevestein, onderdeel van de Vesting3hoek, heeft de voormalige 
commandeurswoning in de vesting een nieuwe functie gegeven. In het voormalige 
officierslogement is vanaf begin juli een luxe erfgoedlogies gevestigd, bestaande uit twee modern ingerichte 
en luxe suites op de eerste verdieping en een kamer met douche op de begane grond. Overnachten in de 
vesting van Slot Loevestein is een echte belevenis! ’s Nachts gaat de vestingpoort dicht en kunnen gasten rustig 
rondwandelen over de verdedigingswal of genieten van de sterrenhemel. ’s Morgens wacht een uitgebreid 
ontbijt in de luxe keuken, op het terras of op de eigen kamer.

Voor kleine groepen (maximaal 10 personen) is de Suite & Breakfast ook in zijn geheel te huren. Een verblijf is 
natuurlijk mooi te combineren met een bezoek aan het slot of de andere vestingen van de Vesting3hoek: 
Gorinchem, Woudrichem en Fort Vuren. Loevestein is ook per veerdienst bereikbaar vanaf Gorinchem en 
Woudrichem.
Meer informatie: www.slotloevestein.nl, www.vesting3hoek.nl.

Ambachtelijke distillaten van Rutte

De Dordtse distilleerderij Rutte maakt al sinds 1872 op ambachtelijke wijze jenevers, eaux-de-
vie en likeuren in de Vriesestraat in Dordrecht. Onlangs is het bedrijf overgenomen door 
jeneverstoker De Kuyper uit Schiedam, een driehonderd jaar oud familiebedrijf. “We worden de parel in de 
kroon van Koninklijke De Kuyper” zegt Myriam Hendrickx, directeur van Distilleerderij Rutte. Rutte’s 
producten zijn vervaardigd met natuurlijke grondstoffen en zonder kunstmatige smaakstoffen en zijn niet alleen 
in de eigen winkel in Dordrecht te koop maar ook bij een selectie van slijterijen in heel Nederland.

Rutte is gevestigd in een oud pand in de historische binnenstad van Dordrecht. Het beschikt over twee ketels, 
een proefkamer en een winkel. In de proefkamer worden proeverijen en workshops likeur- of jenevermaken 
voor kleine groepen georganiseerd. Individueel inschrijven voor een workshop is ook mogelijk, vanaf 20 

http://www.vesting3hoek.nl/
http://www.slotloevestein.nl/
http://www.levedemolens.nl/
http://www.dordrechtsmuseum.nl/


augustus zijn er weer diverse data beschikbaar. Meer over de bijzondere producten van Rutte is te vinden 
op www.rutte.nl. Groepsreserveringen kunnen ook geregeld worden via de afdeling groepsdagtochten van 
VVV Zuid-Holland Zuid, www.vvvzhz.nl, telefoon 078-632 24 22.

Draaiende wieken in Kinderdijk

Alle zaterdagen in juli en augustus is het extra aantrekkelijk om het molengebied van 
Werelderfgoed Kinderdijk in de Alblasserwaard te bezoeken. Elke zaterdagmiddag draaien (bij 
gunstige weersomstandigheden) de wieken van alle negentien windmolens tussen 13.30 en 17.30 uur. De 
bezoekmolen, de tweede molen aan de rechterzijde, is alle dagen van de week vanaf 9.30 uur open voor 
bezichtiging. Nieuw dit seizoen is de openstelling van het historische Wisboomgemaal, dat ingericht is als 
informatiecentrum. Hier zie je op meerdere schermen tegelijk filmbeelden van het molengebied en krijg je 
uitleg over de functie van de molens.  Een grote maquette verduidelijkt het historisch verhaal.

Het in 1868 als stoomgemaal gebouwde Wisboomgemaal was vanaf 1924 tot 1995 in functie als elektrisch 
gemaal om het water van de lange boezem van de Overwaard in de hoge boezem te malen. Na het 
gereedkomen van het nieuwe gemaal Overwaard is het gerestaureerd. In dit nieuwe informatiecentrum kun je 
veel opsteken over watermanagement vroeger en nu. Een bezoek aan de museummolen en het 
Wisboomgemaal kost € 6,- (kinderen 6-12 jaar € 4,-). De andere molens worden bewoond door particulieren en 
zijn niet toegankelijk. Ook kun je een korte rondvaart maken langs de molens van de Overwaard en 
Nederwaard of een fiets- of wandeltochtje in de omgeving van de molens. 
Meer informatie: www.vvvzhz.nl en www.molenskinderdijk.nl.

Herberg Tiengemeten afgebrand

Op donderdag 30 juni is Herberg Tiengemeten op het natuureiland Tiengemeten zwaar 
getroffen door brand. De hotelkamers en het restaurant van de herberg zijn verwoest, evenals 
het sanitair van de naastgelegen camping. Een grote strop voor de eigenaars, die tweeënhalf jaar geleden met 
hun camping, restaurant en bed & breakfast begonnen en enthousiast allerlei activiteiten ontplooiden. Ook voor 
de bezoekers van Tiengemeten is de nu gesloten herberg een gemis: het was een ideale overnachtingsplek en 
gelegenheid voor wandelaars om iets te drinken en eten.

De eigenaars willen de herberg opnieuw opbouwen, maar dit zal zeker een jaar in beslag nemen. Meer over de 
herberg, het eiland Tiengemeten, het informatiecentrum van Natuurmonumenten en via Staatsbosbeheer te 
huren woningen op 
Tiengemeten: www.vvvhoekschewaard.nl, www.natuurmonumenten.nl enwww.herbergtiengemeten.
nl. 

Stem op genomineerd Dordrechts Museum

Het Dordrechts Museum is één van de tien genomineerden voor de Rob de Bes Award. Dit is 
dé innovatie- en aanmoedigingsprijs van de VVV in Nederland. Als je van mening bent dat 
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het Dordrechts Museum deze prijs moet krijgen, stem dan nú op het museum op de 
sitewww.vvvrobdebesaward.nl en maak kans op en iPad 2. Stemmen kan tot 1 augustus. Waarom het 
Dordrechts Museum moet winnen? Het museum heeft een indrukwekkende verzameling schilderijen van de 
zestiende eeuw tot nu, die je met het multimediasysteem Mijn Dordrechts Museum kunt ontdekken. Je volgt 
hiermee een eigen route door het museum, gebaseerd op persoonlijke voorkeuren.

Het museum heeft tussen 2008 en 2010 een complete metamorfose ondergaan. De nieuwe 
tentoonstellingsvleugel vormt een spannend contrast met het oorspronkelijke, historische gebouw. Elke zaal 
heeft een eigen thema. Voeg daarbij de bijzondere activiteiten voor kinderen en volwassenen, de nieuwe 
museumwinkel en het restaurant Art & Dining, waar je kunt koffiedrinken, lunchen en dineren met uitzicht op 
de prachtige tuin. Ken je het museum nog niet? Ga gauw eens kijken en vergeet niet te stemmen als jij ook 
vindt dat het Dordrechts Museum deze prijs moet winnen! Meer informatie over bezoekuren, activiteiten en de 
collectie: www.dordrechtsmuseum.nl.

Nieuwe blik op Het Hof in 3-D

Deze zomer is Het Hof in Dordrecht gratis te bezoeken. Met een nieuwe eigentijdse 
driedimensionale film in de Statenzaal en een presentatie over de geschiedenis van het 
augustijnenklooster, dat oorspronkelijk op deze historische locatie gevestigd was. De korte 3-D film neemt je 
mee naar de tijd van watergeuzen, Willem van Oranje en de opstand tegen Spanje. Natuurlijk bekijk je deze 
film in deStatenzaal, waar zich in 1572 een gebeurtenis afspeelde die de geschiedenis van ons land blijvend 
zou beïnvloeden: de Eerste Vrije Statenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst besloten Dordrecht en andere 
Hollandse steden geld uit te trekken voor de opstand tegen de Spanjaarden en Willem van Oranje te erkennen 
als stadhouder.

Hoe had Nederland er uit gezien als dit niet was gebeurd? Waren we dan wel vrij en onafhankelijk? Misschien 
zouden we ons dan nu niet ‘Nederlander’ kunnen noemen. Een interessant gegeven waarvan je tot en met 30 
oktober in Het Hof kennis van kunt nemen. Wil je meer weten over het gebouw en de geschiedenis ervan vóór 
1572, klim dan de trap op naar de eerste verdieping waar in de oude slaapzaal van de monniken het verhaal 
van het klooster gepresenteerd wordt. Vanaf eind dertiende eeuw was dit het belangrijkste augustijnenklooster 
van de Noordelijke Nederlanden. Ook bijzonder: Het Hof is anno 2011 het enige voormalige augustijnenklooster 
in Nederland en België, waarvan nog grote delen bewaard zijn gebleven. Deze presentatie is te zien tot en met 
25 augustus. 
Meer informatie: www.erfgoedcentrumdiep.nl.

Big Rivers: hèt muziekfestival van Dordrecht

Op tien podia in de binnenstad van Dordrecht wordt van 15 tot en met 17 juligemusiceerd 
door bands en artiesten uit binnen- en buitenland. Het supergezellige Big Rivers is een gratis 
toegankelijk muziekfestival met blues, jazz, ska, soul en salsa. Ruim 90 acts maken hun opwachting op binnen- 
en buitenpodia. Door de verscheidenheid aan muziekstijlen is er voor iedere bezoeker wel iets te vinden. De 
podia staan op het Grote Kerksplein, de Houttuinen, Korte Kalkhaven (Merz), Stadhuisplein, Scheffersplein, 
Statenplaats en Statenplein, Wijnstraat (Bibelot) en Dolhuisstraat (Dolhuis).

Swing mee met en luister naar Mark Foggo, Jacques Herb, The Bazzookas, Lois Lane, Art of Swing, Wouter 
Hamel, WC Experience, Bradley’s Circus, het Nationaal Jeugd Jazz orkest o.l.v. Benjamin Herman, allerlei 
tributebands en vele andere puike musici.
Informatie over alle artiesten, locaties, tijden en meer: www.bigrivers.nl.
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