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F L I E R E N F L U I T E N
W A T E R & N A T U U R

KNOOPPUNTENWANDELROUTE  |  15,7 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.

HARINGVLIET

Het Haringvliet is een riviertak van de Rijn- en 

Maasdelta. In de riviermonding mengen zoet 

rivierwater en zout zeewater en dat is belang-

rijk voor veel planten en dieren. Het Haringvliet 

is de belangrijkste toegang van de zalm en de 

steur om naar de bovenstroomse paaiplaatsen te 

trekken. 

43  →   42  →   41

POLDER ZUIDLAND

Vanaf de uitkijktoren aan de rand van de Spui-

monding West kijk je op de polder Zuidoord. Ooit 

zijn er plannen geweest om de agrarische gronden 

terug te geven aan de natuur en te veranderen in 

drassige gronden. Tot opluchting van veel boeren 

is er van hogerhand een streep gezet door deze 

plannen. Nu kun je in het voorjaar bloeiende 

 aardappelvelden zien.

  POLDER ZUIDLAND

  POLDER VELGERSDIJK

42  →  43  →  63   

HET SPUI 

De getijdenrivier Het Spui vormt een verbinding 

tussen het Haringvliet en de Oude Maas. Omdat 

het Spui vrij smal is maar relatief veel water 

vervoert, is er een sterke stroming. In combinatie 

met de krachtige getijdenstromen vanaf de 

zee maakt dit de rivier zeer verraderlijk voor 

 zwemmers en watersporters. Tijdens eb is de 

diepte van de vaargeul ongeveer 5,5 meter. 

Tijdens vloed kan dit oplopen tot gemiddeld 

11 meter. Gezeten op een bankje aan het water is 

er altijd wat te zien en te horen. Het geluid van 

duizenden ganzen in de winter, de koolzaadgele 

velden in het voorjaar, de vlinders in de zomer. 

62  →  44   

BERNISSE 

 

De Bernisse is een eeuwenoud riviertje dat de 

scheiding vormt tussen Voorne en Putten. In 

de Middeleeuwen een belangrijke handelsroute 

tussen Holland en Vlaanderen. Verzanding 

maakte hieraan een einde en wat overbleef was 

een slootje van enkele meters breed. Anno nu 

heeft de Bernisse weer een belangrijke functie 

en dient het als zoetwaterverspreider voor 

landbouw en industrie en is het een aantrekkelijk 

recreatiegebied.

  STOMPAARDSEPLAS

ZUIDLAND

Zuidland werd zwaar getroffen in de stormnacht 

van 31 januari 1953. Door het verwoestende 

water verdronken 21 mensen. 

Een ingemetselde steen op Kerkstraat 11 

laat zien hoe hoog het water stond tijdens de 

 Watersnoodramp.

In de vijver aan de Ring vind je een korenaar die 

ter herinnering aan de ramp werd geplaatst.

  KORENAAR

→  45   

SPUIMONDING WEST   

Aan de westoever van de Spuimonding is een 

bijzonder en robuust natuur- en recreatie gebied 

aangelegd: Spuimonding West. Dit gebeid 

bestaat uit de Beninger Slikken samen met de 

polder en buitengorzen Beningerwaard.

Steeds weer verrassend, in elk seizoen, een 

waterrijk landschap vol zeldzame planten en 

dieren. 

   BENINGER SLIKKEN

→   41

BENINGERGORZEN EN BENINGERSLIKKEN 

Voor de afsluiting van het Haringvliet liep de 

polder Beningerwaard met de buitengorzen bij 

vloed onder water en viel bij eb droog. Daardoor 

was deze polder niet geschikt als agrarische 

grond. Vanaf de Zeedijk kijk je op de Beninger 

Slikken die ontstaan zijn na de afsluiting van het  

 Haringvliet. Hierdoor verdween het getij uit het 

gebied. De overgang van zout naar zoet water 

werd een harde scheiding, evenals de overgang 

van diep naar ondiep water. Dit zorgde voor 

een  verandering in de natuur. Waar vroeger riet 

en biezen de slikken bedekten, kregen bomen, 

 struweel en ruigtekruiden de kans om te groeien. 

flieren & fluiten



VOORNE-PUTTEN

Voetstop 4

De Korenaar   66  

In de vijver aan de Ring werd door koningin 
Beatrix ter gelegenheid van de herdenking van 
50 jaar na de Watersnoodramp van 1953 het  
herdenkingsmonument De Korenaar  onthuld. 
Een korenaar is buigzaam maar breekt niet, net 
als de Zuidlanders die de draad weer oppakten 
nadat het dorp zo zwaar getroffen was.

Voetstop 2

Woontoren en uitkijktoren   → 42

De hoogtestrepen in de uitkijktoren geven aan 
hoe hoog het water in de polder stond tijdens 
de watersnood van 1953. Van bovenaf heb 
je een verbluffend uitzicht op de slikken en 
schorren, de landerijen, op het Spui en op de 
woontorens van Spijkenisse.

Voetstop 3

Zeedijk   → 41

De eerste zeedijk dateert al van 1355, maar 
pas na groot onderhoud begin 1800 was de dijk 
bestand tegen overstromingen. Tot de Waters-
noodramp van 1953 is er geen dijk doorbraak 
geweest. Sinds de aanleg van de Haringvlietdam 
in 1970 stroomt hier geen zee water meer, maar 
de naam Zeedijk is niet veranderd. Vanaf de dijk 
heb je mooi zicht op de polders en in de verte de 
torens van de industrie. 

Voetstop 1

Spuimonding  41 →  45 →  42

Loop een rondje over het wandelpad, via 
een brug en een trekpontje. Geniet van het 
slikken gebied dat door de voortdurende 
werking van eb en vloed een eldorado is voor 
mens en natuur. Voel het verschil onder je 
voeten tussen het schelpenpad in het slikken-
gebied en de harde zeedijk.

Voetstop 3

Simonshaven   62  →  44

Het dorp is genoemd naar Heer Simon van 
(Putten en) Marckenburg, broer van Heer 
Nicolaas III van Putten. Hij liet hier in de 
Middeleeuwen (13/14e eeuw) een haven 
aanleggen.

 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



F L I E R E N F L U I T E N

→ 41 → 45 → 42 → 43

↓
44 ← 66 ← 44 ← 62 ← 63

↓
43 → 42 → 41

↓
einde route (15,7 km)




