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D U I N E N V A L L E I E N
N A T U U R & W A T E R

KNOOPPUNTENWANDELROUTE  |  13,1 KM 



Kom je vanuit het drukke industrie gebied

 het eiland Voorne Putten  opgereden,

dan is het contrast enorm: 

van enorme  olie    raffinaderijen naar het 

verstilde land schap 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.

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

Bernisse vastbesloten tussen stroomt. 

Voorne-Putten is een overgangszone tussen 

metropool, zee en land. Het verbindt het  stedelijk 

gebied van Rotterdam met het landelijke Zeeland. 

Het is een natuurlijke grens van water. 

De verbinding tussen twee werelden. Tussen 

toen en nu, traditie en toekomst. Actief en 

passief. Mentale rust en fysieke inspanning. 

En alles wat daar tussenin zit. 

Op Voorne-Putten.

→  61  

BEZOEKERSCENTRUM TENELLAPLAS  

Het bezoekerscentrum, het duinmeer en de 

Heemtuin danken hun naam aan het plantje 

Anagallis Tenella dat als eerste begon te groeien 

nadat de plas in de oorlog door de  Duitsers 

gegraven was omdat ze zand nodig hadden om 

de bunkers af te dekken.

  BEZOEKERSCENTRUM TENELLAPLAS

  OPENLUCHTMUSEUM DE DUINHUISJES

83  →  82  

JONGE DUINEN

In tegenstelling tot de duinen in Noord Nederland 

die wel enkele duizenden jaren oud zijn, zijn de 

duinen van Voorne pas ontstaan rond 1200 door 

verandering van zeestroming en heel veel wind. Na 

de eerste duinenrij werd er in loop van de tijd nog 

tweemaal een nieuwe duinenrij afgezet. Tussen 

de duinenrijen ontstonden duinmeren, zoals het 

Breede Water. Hier vind je uitkijkpunten en een 

vogelkijkscherm vanwaar je allerlei vogels kunt 

bespieden. Het meest in het oogspringend zijn de 

aalscholvers die hier in toenemende mate broeden. 

Ze pendelen naar de Noordzee waar ze foerageren.

35  →  32   

VOOR ECHTE WOUDLOPERS

Het waterbos is een bijzonder vochtig bos. In 

de winter staat het geregeld onder water, een 

 uitdaging voor echte woudlopers. Het is rond 

1900 aangelegd als hakhoutbos. De stammen 

van de aangeplante essen, iepen en esdoorns 

werden eens in de zeven tot tien jaar afgehakt.

Het bos wordt – op een klein privégebiedje 

(De Vallei) na – nu door Natuurmonumenten 

beheert die de natuur zoveel mogelijk zijn eigen 

gang laat gaan. 

  QUACKGORS

31  →  59  

ZWARTE HOOGTE 

Via  slingerpaadjes dwars door de duinen bereik 

je een van de hoogste punten De Zwarte Hoogte. 

Onderweg ben je misschien al een grasmaaiende 

lobbes tegengekomen, oftewel de Schotse 

Hooglander. Deze worden ingezet om de boel 

open te houden.

54  →  71  →  72  →  68  

DE DUINEN ZIJN UNIEK

Bijna tweederde van alle broedvogelsoorten 

nestelt hier en iets meer dan de helft van alle 

soorten wilde planten die in Nederland voor-

komen, zijn hier te vinden. Het landschap met 

open graslanden, vochtige valleien en groepjes 

struiken en bomen zorgt voor deze enorme 

 variatie. Zo loop je nog bijna met je schoenen 

in het water, om even later uit te komen op een  

droge duintop. Een paradijs voor de natuur-

kenner, maar ook voor de recreant die er gewoon 

lekker op uit wil trekken in de natuur.

   VOORNES DUIN

→  35   

STRYPEMONDE

Vroeger waren grote delen van Voornes Duin in 

particulier bezit, zoals landgoed Strypemonde, 

dat van een rijke havenbaron was en een 

oppervlakte had van 2.000 hectare. Het grootste 

gedeelte is in deze eeuw overgegaan naar 

Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap. 

Het privédeel is niet toegankelijk.

  LANDGOED STRYPEMONDE

61  →  64  

VOORNES DUIN

De Duinen van Voorne maken deel uit van een 

vrijwel aaneengesloten, uitgestrekt duingebied 

van de kust van Voorne.

Voorne ligt aan de monding van de Rijn en Maas 

en deze rivieren hebben belangrijke invloed 

gehad op het ontstaan van het gebied naast de 

invloed van de zee zelf.

   BADSTRAND ROCKANJE

  BREEDE WATER

duinen & valleien



VOORNE-PUTTEN

Voetstop 6

De Vallei   35  →  32

Vroeger was Het Waterbos waar je nu loopt 
particulier eigendom. Nu is het bijna helemaal 
in bezit van Natuurmonumenten. Landgoed 
De Vallei is nog wel privé-eigendom.
Let op de toegangspoort en met een beetje 
geluk kun je vanaf de omheining aan de 
zijkant een glimp opvangen van het landhuis.

Voetstop 3

Wonder(lijke) boom  31  →  59

Op de top van de Zwarte Hoogte staat een 
majestueuze den die met zijn vele ‘armen’ niet 
zou misstaan in een sprookjesboek. Luister of 
je het typische kloppen hoort van de bonte 
specht die dol is op dennenappels.

Voetstop 4

Maretakken  72  →  64 →  61

Hoe dichter je bij het Bezoekerscentrum komt 
hoe meer groene ‘bollen’ van de mistletoe je 
in de bomen ziet. Rond kerst wordt maretak 
of mistletoe als versiering opgehangen. Wie 
er onder staat mag dan ongestraft gekust 
worden. Opletten geblazen dus!

Voetstop 5

Boswachterswoning   31   

Vroeger woonde de boswachter in deze 
voormalige duinboerderij en nu is het een 
vakantiehuis. 

Voetstop 1

Openluchtmuseum  →  72

In het openluchtmuseum, naast het Bezoekers-
centrum Tenellaplas,  zijn deze duinhuisjes te 
zien.Ze zijn steen voor steen afgebroken en 
zijn later in het museum opnieuw opgebouwd.

Voetstop 1

Breede Water  59  →  71

Het ziet hier letterlijk zwart van de aalschol-
vers die je al van verre hoort ‘praten’ en die 
met duizenden tegelijk in de bomen broeden. 
Hun voedsel halen ze o.a. uit zee.

 L E G E N D A

   Wandelroute (verhard)

   Wandelroute (onverhard/zand)

 15   Knooppunten op route

 99   Start/einde van route

  Toeristisch OverstapPunt

  Informatiepaneel

  VVV-inspiratiepunt

   Bezienswaardigheid

  Cultuurhistorisch punt

  Veerdienst

  Molen

  Vogelkijkhut

  Horeca



D U I N E N V A L L E I E N

→ 61 → 64 → 35 → 32

↓
72 ← 71 ← 54 ← 59 ← 31

↓
68 → 83 → 82 → 61

↓
einde route (13,1 km)




