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KNOOPPUNTENWANDELROUTE | 17,3 KM
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Kom je vanuit het drukke industriegebied

→

het eiland Voorne Putten opgereden,

36
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dan is het contrast enorm:
van enorme olieraffinaderijen naar het

ROCKANJE

NOORDZEE EN ZEEDIJK

Het dorp Rockanje ligt aan zee. Door de geringe

Eeuwenlang was de zee een grote bedreiging

getijdewerking is het een geliefde vakantie

voor grote delen van Voorne-Putten. De bewo-

bestemming voor jonge gezinnen. Ook dagjes-

ners vestigden zich dan ook op de hoger gelegen

mensen weten hun weg naar de badstranden te

delen.

vinden, niet alleen op zonovergoten zomerdagen,

De Schapengorsedijk vormt een grens tussen

maar gedurende het hele jaar door om bijvoor-

de duinen en de polder. Aangelegd in de 13e

beeld een strandwandeling te maken.

eeuw om het land te beschermen tegen het

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.

Kreken & Meanderen

water. Maar tegen de verwoestende kracht van
de beroemde Elizabethvloed in 1421 was de

BADSTRAND 1E SLAG

dijk niet bestand met als gevolg tal van dijkdoorBADSTRAND 2E SLAG

braken waar de huidige dijk omheen meandert.
SCHAPENGORSEDIJK
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CULTUUR- EN NATUURLANDSCHAP

KREEK OF WETERING

VISPASSAGE

De dijkdoorbraken zorgden voor een landschap

De Strype is een eeuwenoude rivierarm die lang

Tijdens het kreekherstelproject werd veel

van kreken en gorzen. Het uiteindelijke resultaat

voordat er duinen werden gevormd, door het

aandacht besteed aan de natuur met de aanleg

van dit alles was een cultuurlandschap van dijken

wadachtige gebied meanderde en dwars door

van een vispassage, bloemrijke graslanden,

en polders, maar met duidelijke herinneringen

het dorp Rockanje stroomde. Restanten van deze

rietkragen en oplopende oevers waardoor tal

aan het geweld van de zee. Kijken we nu rond op

kreek zijn nog op diverse plekken op Voorne te

van vogels de weg naar de Strypse Wetering

de eilanden dan vinden we nog veel terug van

zien, zoals het meertje De Waal aan de rand van

gevonden hebben. Omdat er zout grondwater

deze middeleeuwse historie.

Rockanje en bij Tinte. Hier is door mensenhand

aan de oppervlakte komt, zul je ook veelvuldig

Heel kenmerkend zijn de oude dijkdoorbraken,

de natuur een handje geholpen. Langs de Strype

de zeeaster zien die kenmerkend is voor zoute

de wielen met daaromheen de ronde bogen van

is een waterberging gerealiseerd om wateroverlast

gebieden.

de herstelde dijk. En ook de oude kreken waarvan

in de polders te voorkomen. Dit kreekherstel

restanten overgebleven zijn.

project is ook interessant voor natuurontwikkeling.
Dit is goed te zien bij knooppunt 38 waar de
Strype door het landschap meandert.

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

→

48

38

→

36

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

TINTE

MODDERBAD EN BADINRICHTING

Volg je vanuit Rockanje de Strype dan kom je uit

Het fiets/wandelpad meandert door het natuur-

in Tinte.

gebied langs meertje de Waal, een restant van

Het is een natuurlijke grens van water.

Tinte is bekend om de Moluken (vogelverschrikkers)

de Strype. Dit meertje is eeuwenlang omgeven

De verbinding tussen twee werelden. Tussen

die elk jaar rond juli overal opduiken met ludieke

geweest door mysteries. Zo zou er een bijzonder

toen en nu, traditie en toekomst. Actief en

teksten. Een kunstwerk van een Moluk staat

stuk rots op de bodem liggen en de modder uit

passief. Mentale rust en fysieke inspanning.

verderop in het dorp (richting knooppunt 49).

het meertje zou geneeskrachtig zijn. Er werd

En alles wat daar tussenin zit.

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

in de nabijgelegen boerderij Walesteyn een
DE MOLUK

badinrichting gebouwd waar men modderbaden
kon nemen.
MEERTJE DE WAAL

Op Voorne-Putten.

Voetstop 5

Rondje om de molen
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→

36

VOORNE-PUTTEN

Voordat je richting dorp loop kom je langs een
kunstwerk op de rotonde, gemaakt door een
Zuid-Afrikaanse kunstenaar. Verderop kom
je langs de oudste molen van Voorne, die als
‘rotondekunst’ midden op de weg staat. Loop er
omheen, let op het bouwjaar en de letters CALS
APVH Ao 1718 .

Voetstop 4
Uitvogelen 48

Voetstop 1
Quack of Kwak

82
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Tijdens het kreekherstelproject werd veel
aandacht besteed aan de natuur met de
aanleg van een vispassage, bloemrijke
graslanden,rietkragen en oplopende oevers
waardoor tal van vogels de weg naar de
Strypse Wetering gevonden hebben.

85

Quackjeswater is een duinmeer ontstaan in de
17de eeuw. De merkwaardige naam is waarschijnlijk te danken aan de kwak, een vogel die
hier veel voorkwam en nu zeldzaam is. Smalle
kronkelpaden met dikke oude eiken afgewisseld met meer open stukken onthullen hier een
oerlandschap.
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Wandelroute (verhard)
Wandelroute (onverhard/zand)
15

Knooppunten op route

99

Start/einde van route
Toeristisch OverstapPunt

Voetstop 3
Voetstop 2
Paardenstrand

Elizabeth en Anna 84

→ 36

Het kunstwerk op het Dorpsplein bestaat uit
twee paarden, een mannetje en vrouwtje met
paardenhoofden. Het staat symbool voor het
strand van Rockanje dat ook wel paardenstrand genoemd wordt omdat paardrijders er
graag langs de vloedlijn rijden.

Informatiepaneel

→

88

De Schapengorsedijk vormt een grens tussen
de duinen en de polder. De dijk is niet recht
maar meandert door de dijkdoorbraken uit
het verre verleden, waaronder de beroemde
Elizabethvloed in 1421. De Sint Annapolder is
ontstaan na de herstelwerkzaamheden.
Vele eeuwen later is in deze polder het Annabos
aangelegd. Kies een van de wandelpaden en
loop over bruggetjes en langs waterpartijen. En
wie weet sta je oog in oog met een ree.

VVV-inspiratiepunt
Bezienswaardigheid
Cultuurhistorisch punt
Veerdienst
Molen
Vogelkijkhut
Horeca
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