BEEREN

WOLVEN

N A T U U R & A R C H I T E C T U U R
KNOOPPUNTENWANDELROUTE | 8,7 KM
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Kom je vanuit het drukke industriegebied
het eiland Voorne Putten opgereden,
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dan is het contrast enorm:
van enorme olieraffinaderijen naar het

HET SPUI

BERENPLAAT

Het Spui is ontstaan tijdens een stormvloed in

Ter geruststelling: op deze wandelroute kom je

1532 waarbij door een dijkdoorbraak de verbinding

geen beren en wolven tegen. De waterzuivering

met de (Oude) Maas tot stand kwam. De stroom

Berenplaat en de daarbij behorende spaarbek-

richting van het Spui is door de Deltawerken

kens zijn genoemd naar het woord Beer wat

omgekeerd: het water van het Haringvliet stroomt

waterkering betekent. Oorspronkelijk werd hier

sinds de Deltawerken niet langer direct naar zee,

water opgeslagen dat via pijpleidingen uit de

maar gaat via het Spui richting de Oude Maas, om

Biesbosch kwam. Het waterbekken heeft een

uiteindelijk via de Nieuwe Waterweg de zee te

afmeting van 1,8 bij 0,8 kilometer. Tegenwoordig

bereiken.

wordt water vanuit de Biesbosch rechtstreeks naar

verstilde landschap met pittoreske dorpjes,
de duinen en de bossen.
Waarom Voorne-Putten ook wel de
achtertuin van Rotterdam wordt genoemd?
Dat ontdek je vooral wandelend over
het eiland.

Beeren & Wolven

het meest westelijke deel, het wateropnamekanaal
gepompt, het overige deel dient als noodvoorraad.

HET SPUI
UITKIJKPUNT (BIJ 91 )
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WATERKATHEDRAAL

BEERENPLAAT MET TWEE E’S

WOLVENPOLDER

Opmerkelijk aan de gebouwen is de architectuur

De woonkern Beerenplaat (bouwjaar 1966/67),

Wolven zijn er nog nooit gezien op de W
 olvendijk.

van de ‘waterfabriek’ die ook wel waterkathedraal

op het terrein van de Waterzuivering, bestaat uit

Op deze dijk staat de De Wolvenstee, de grootste

wordt genoemd vanwege de fraaie beton

een boerderij en enkele bungalows waarvan de

boerderij op Voorne-Putten en zo genoemd naar

constructies. Helaas is de waterkathedraal niet

bewoners allen werkzaam zijn bij het drinkwater

de heer De Wolf, de (voormalige) eigenaar.

toegankelijk voor publiek op een enkele keer

bedrijf.

tijdens monumentendag na. Waterzuivering

WOLVENSTEE

Berenplaat is de grootste productielocatie van
Nederland en voorziet het merendeel van de
Zuid-Hollandse eilanden en het Rijnmondgebied
van drinkwater, waaronder ook Rotterdam-Zuid.

Voorne-Putten. Eén eiland, of twee? Waar de
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ARCHITECTUUR

Bernisse vastbesloten tussen stroomt.
Voorne-Putten is een overgangszone tussen

SPIJKENISSE

In Spijkenisse zijn een aantal architectonische

metropool, zee en land. Het verbindt het stedelijk

hoogstandjes te vinden.

gebied van Rotterdam met het landelijke Zeeland.

De Beerenplaat ligt aan de rand van Spijkenisse.

De Boekenberg, ontworpen door Winy Maas van

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was

MVRDV (Markthal Rotterdam), heeft al een aantal

Het is een natuurlijke grens van water.

Spijkenisse nog een rustig, onopvallend dorp met

nominaties en prijzen opgeleverd. Het gebouw

De verbinding tussen twee werelden. Tussen

ongeveer 3.500 inwoners. Nu is het een bruisende

heeft de typologie van een boerderijschuur, wat

toen en nu, traditie en toekomst. Actief en

moderne stad met opvallende in het oogspringende

verwijst naar het dorpse verleden van de stad.

passief. Mentale rust en fysieke inspanning.

gebouwen die gebroederlijk te midden van

Theater De Stoep is ontworpen door UN Studio,

En alles wat daar tussenin zit.

historische panden staan.

bekend van de Erasmusbrug in Rotterdam.

Spijkenisse is een stad van uitersten met drukke
gezellige winkelstraten en parken waar het

Op Voorne-Putten.
DE BOEKENBERG

heerlijk vertoeven is.
THEATER DE STOEP

Voetstop 4
Je hoort ze wel, maar ... 44

43

VOORNE-PUTTEN

In het biezenveld achter de rietstrook langs
de Oude Maas zitten veel rietvogels verstopt.
De afgemaaide biezen dienen als zitting voor
stoelen. Kijk vanaf het uitzichtpunt op het
water en de bebouwing van Poortugaal en de
hoogbouw van Hoogvliet.

Voetstop 5

Spijkcity of Spike City 48
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Voetstop 2

92

Zestig jaar geleden was Spijkenisse een dorp
met 3.500 inwoners, nu is dit ruim 70.000 en
wordt het stadsbeeld bepaald door moderne
hoogbouw. Spijkenissers noemen hun woonplaats schertsend ‘Spike City’. Naar het centrum
gaan wordt echter nog vaak ‘naar het dorp
gaan’ genoemd.

Rhoonse Veer 42

→ →

41

Kijk vanaf het Spui bij het Rhoonse Veer naar
het eiland de Hoekse Waard of vaar mee naar
de overkant: Oud Beijerland of recreatiegebied
de Oude Tol. De veerboot vaart het hele jaar.

Voetstop 3

Berengat

45

De kreek het Berengat vormde vroeger de
scheiding tussen het eiland Putten en de
Beerenplaat. Je loopt hier in een oeverbos.
In het riet en ruigtegedeelte zitten insecten als
vlinders en bijen en vogels waaronder de
blauwborst en de ijsvogel.
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Wandelroute (verhard)
Wandelroute (onverhard/zand)
15

Knooppunten op route

99

Start/einde van route
Toeristisch OverstapPunt
Informatiepaneel
VVV-inspiratiepunt

Voetstop 1
Uitwaaien in De Uitwaayer

Bezienswaardigheid
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Drie jaar geleden was dit landschap tussen
Spijkenisse en het Spui agrarisch gebied. Nu
een oase van rust op steenworp afstand van de
drukke stad. Heerlijk uitwaaien, wandelen, een
mountainbike-parcours, speeltoestellen voor
kinderen, een vogelkijkhut en hazen spotten in
de omringende polder.

Cultuurhistorisch punt
Veerdienst
Molen
Vogelkijkhut
Horeca
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