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KNOOPPUNTENWANDELROUTE | 19,7 KM
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Kom je vanuit het drukke industriegebied
het eiland Voorne Putten opgereden,

→

BOEREN EN BARONNEN

61

dan is het contrast enorm:
van enorme olieraffinaderijen naar het

OPENLUCHTMUSEUM

Honderd jaar geleden bestond de bevolking die

verstilde landschap met pittoreske dorpjes,

in de duinen van Voorne woonde voornamelijk

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

uit boeren en tuinders die op de zandgronden

In het openluchtmuseum, naast het Bezoekers-

groente verbouwden. Je had keuterboertjes, in

centrum Tenellaplas, zijn deze duinhuisjes te

tegenwoordige termen zzp-ers, die eigen baas

zien. Ze zijn steen voor steen afgebroken en zijn

waren, maar het hoofd maar net boven water

later in het museum opnieuw opgebouwd.

konden houden. Herenboeren woonden in grote

Een huisje (Huttendijk) is volgens de overlevering

boerenhofsteden, hadden veel land en veel

zelfs twee keer afgebroken. Het stond eerst in

personeel in dienst. En dan had je nog de loon-

de duinen bij Rockanje, maar toen de bewoner

arbeiders die bij boeren in de omgeving gingen

ergens anders richting Oostvoorne een baan

werken.

kreeg brak hij het hele handeltje af en bouwde

boeren & baronnen

het in de buurt van zijn nieuwe werkgever weer op.
OPENLUCHTMUSEUM DE DUINHUISJES
BEZOEKERSCENTRUM TENELLAPLAS
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BOULEVARD

HAVENBARONNEN

JAGEN EN TROUWEN

Tot in de jaren zestig keek je vanaf de Boulevard

Ook vanuit het nabijgelegen Rotterdam was

Het Landhuis Olaertsduyn is ruim honderd

op zee. Hier stonden luxe (familie) hotels en er

belangstelling voor de duinrand van Voorne.

jaar geleden gebouwd als jachthuis voor de

was een kuuroord voor bleekneusjes uit de stad.

Havenbaronnen bouwden hier hun buiten

familie van Hoey Smit. Deze rijke familie was

Door de aanleg van de Maasvlakte is de zee

verblijven en brachten hun vrije tijd door met

ook eigenaar van het aangrenzende landgoed

teruggedrongen en kijk je nu uit op de pijpen van

jagen en golfen. Er werd zelfs een vliegveldje in

Strypemonde.

de industrie.

de duinen aangelegd zodat de afstand Rotterdam-

Grote delen van het landgoed zijn overgedragen

Wat eens zee was is nu een slikkengebied met

Voorne nog korter werd.

aan Natuurmonumenten en het landhuis is

zandbanken waar regelmatig zeehonden liggen

In de loop der tijd zijn naast de oude landgoederen

verkocht en tegenwoordig een geliefde trouw-

te zonnen.

veel nieuwe landhuizen verrezen, want wonen

locatie.

doet men op Voorne nog steeds graag.
FUTURELAND MAASVLAKTE II

LANDGOED OLAERTSDUYN
DUINEN VAN VOORNE

Voorne-Putten. Eén eiland, of twee? Waar de
32
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Bernisse vastbesloten tussen stroomt.
Voorne-Putten is een overgangszone tussen

ZANDHAZEN

ZEEHONDEN EN ZEEREUZEN

De keuterboertjes en loonarbeiders woonden

Ga ook eens naar het nieuw aangelegde strand

veelal in kleine huisjes in de duinen en werden in

op Maasvlakte 2 en bedenk dat dit strand nog

Het is een natuurlijke grens van water.

de volksmond zandhazen genoemd. Waar nu een

geen tien jaar geleden zee was. Nu kun je er

De verbinding tussen twee werelden. Tussen

groot landhuis staat met een imposante toegangs-

zeehonden en zeereuzen (containerschepen)

toen en nu, traditie en toekomst. Actief en

poort stond tot ver in de vorige eeuw een duin-

spotten.

passief. Mentale rust en fysieke inspanning.

metropool, zee en land. Het verbindt het stedelijk
gebied van Rotterdam met het landelijke Zeeland.

huisje dat later een ‘museumstuk’ werd.

En alles wat daar tussenin zit.
MAASVLAKTE II

OPENLUCHTMUSEUM DE DUINHUISJES

Op Voorne-Putten.

Voetstop 2
Koepel Zeeburg

16

De originele koepel, in 1942 afgebroken door
de Duitsers, stond verderop op de boulevard
en werd gebruikt door heemraden en dijkgraven om te vergaderen.
Vanaf hier keek je voor 1960 op zee en nu zie
je de kranen van de Maasvlakte.

VOORNE-PUTTEN

Voetstop 1
Voetstop 3

Reigersnest
Tenellaplas

61

Het Bezoekerscentrum, het duinmeer en de
Heemtuin danken hun naam aan het plantje
‘Anagallis Tenella’. Dit plantje vestigde zich
in dit gebied nadat de Duitse bezetter in de
Tweede Wereldoorlog de plas uitgroeven om
met het zand hun bunkers af te dekken.
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Dit landhuis in Amsterdamse bouwstijl werd
gebouwd voor een rijke handelsonderneming.
Als je er een nachtje wilt verblijven dan kan
dat, want het is te huur.

Voetstop 4

Kooijsight

13

76

De naam van de buitenplaats verwijst naar een
eendenkooi die vroeger vlakbij het huis lag.
Kooijsight wordt voor het eerst in 1666 in de
archieven genoemd. Na de oorlog is het een tijd
een familiehotel geweest. Het huis is geverfd
in ossenbloed-rood, de kleur die van oudsher
veel gebruikt werd in deze streek. Let ook op
de rode beuken bij het toegangshek
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Wandelroute (verhard)
Wandelroute (onverhard/zand)
15

Knooppunten op route

99

Start/einde van route
Toeristisch OverstapPunt

Voetstop 6

Informatiepaneel
VVV-inspiratiepunt
Schaapskooy
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De Schaapskooy aan de fraaie Noorddijk hoorde
vroeger bij Landgoed Strypemonde. Nu is het
een gemeentelijk monument. De vijver voor het
huis is een ‘wiel’, een restant van een dijkdoorbraak. In het vroege voorjaar ziet het grasveld
wit van de sneeuwklokjes. De bermen langs de
Noorddijk kleuren in mei wit van de Meidoorn
en Fluitekruid.

Bezienswaardigheid
Cultuurhistorisch punt
Veerdienst
Molen
Vogelkijkhut
Horeca
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