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KNOOPPUNTENWANDELROUTE | 14,3 KM
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Kom je vanuit het drukke industriegebied
het eiland Voorne Putten opgereden,

VERRASSEND ROZENBURG
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dan is het contrast enorm:
van enorme olieraffinaderijen naar het

BRUG, TUNNEL EN VEER

Verrassend Rozenburg te midden van natuur en

verstilde landschap met pittoreske dorpjes,

Industrie. Tot en met de Tweede Wereldoorlog

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

was het eiland Rozenburg een agrarisch gebied.

Rozenburg is ingeklemd tussen de industrie,

Dat veranderde ingrijpend toen in de jaren vijftig

maar is nog steeds een eiland dat vanaf Voorne

en zestig Botlek en Europoort aangelegd werden.

bereikbaar is met brug of tunnel over het

Rozenburg werd omringd door industrie en kwam

Calandkanaal. Aan de andere kant gaat er een

geïsoleerd te liggen. Vanwege de leefbaarheid is

veer naar Maassluis over de Nieuwe Waterweg,

het woongebied omringd door een groengordel.

de drukbevaren scheepvaartroute van Rotterdam

Schotten & Scheuren

naar zee. Over het Calandkanaal vaart vanaf de
Landtong de Fast Ferry naar de Maasvlakte en

MOLEN DE HOOP

Hoek van Holland.
LANDTONG
FAST FERRY
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ROZENBURG, BLANKENBURG EN DE BEER
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STALEN BOMEN

Voor de aanleg van Botlek en Europoort waren er
twee dorpen en een natuurgebied op het eiland

Dit schiereiland, ontstaan door de aanleg

Rozenburg. Het dorp Blankenburg en natuur

Van welke kant je Rozenburg ook inkomt overal

van het Calandkanaal is een groene enclave

reservaat De Beer zijn helemaal opgeslokt door

zie je de imposante glimmende stalen pijpen

in het havengebied met een deels spontane

de oprukkende industrie.

van de fabrieken die het kloppend hart van

landschapsontwikkeling. Aan de ene kant kijk

Alleen het dorp Rozenburg bleef over en groeide

Nederland zijn.

je op M
 aassluis en aan de andere kant zie je de

van 600 naar 13.000 inwoners. Er zijn helaas

industrieën. Daar tussenin zijn struinpaadjes met

maar weinig historische monumenten:

spontaan ontstane duintjes. Er lopen Schotse

De Zanddijk, vier boerderijen en het kleinste

Hooglanders en Konikspaarden en er is een

huisje en natuurlijk molen De Hoop.

EUROPOORT

broedwand voor oeverzwaluwen.
ZANDDIJK
SCHOTTEN EN KONIKSPAARDEN

Voorne-Putten. Eén eiland, of twee? Waar de
65

→

61

Natuurontwikkeling

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

DE HOOP

Ondanks de bijzondere ligging van Rozenburg

metropool, zee en land. Het verbindt het stedelijk

lijkt de natuur op de Landtong zich niets aan te

gebied van Rotterdam met het landelijke Zeeland.

Wat direct opvalt is Korenmolen De Hoop, een van

trekken van alle reuring rond zich heen. Op deze

de weinige monumenten die Rozenburg kent.

plek ontwikkelt zich continu nieuwe natuur en zo

Het is een natuurlijke grens van water.

De Molen is een vervanging van een eerdere

blijft het een heerlijke plek om te verpozen.

De verbinding tussen twee werelden. Tussen

molen die aan het einde van de 19de eeuw moest

toen en nu, traditie en toekomst. Actief en

wijken voor werkzaamheden aan het Scheur

passief. Mentale rust en fysieke inspanning.

vanwege toenemend gebruik van de Nieuwe

En alles wat daar tussenin zit.

Waterweg.
De molen is in gebruik geweest tot begin jaren
zestig van de vorige eeuw toen Rozenburg op de
schop ging en landbouwgronden moesten wijken
voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven.
MOLEN DE HOOP

Op Voorne-Putten.

Voetstop 1
Heen en weer 67
Vanaf het veer zie je aan de overkant Maassluis
liggen. Een deel van het historische centrum is
beschermd stadsgezicht. De bekende schrijver
Maarten ’t Hart is er geboren en heeft er zijn
jeugd doorgebracht. Veel van zijn boeken spelen
zich af in Maassluis.

Voetstop 2

Zeereuzen

VOORNE-PUTTEN

→ 67

Altijd leuk om vanaf de waterkant naar
het scheepvaartverkeer te kijken. Naar de
volgeladen containerschepen uit landen
van overal ter wereld. Maar er is niet alleen
werkverkeer, er varen ook regelmatig enorme
cruiseschepen langs, sommigen zo groot als
flatgebouwen.

Voetstop 3
Schotten in het Scheur

Voetstop 5

→

76

Op de grens van Scheur en Nieuwe Waterweg
ligt het sluitstuk van de Deltawerken: de
Maeslantkering. Twee ‘armen’ aan weerszijde
van het water kunnen bij extreme weersomstandigheden naar elkaar toe bewogen
worden en sluiten dan de Nieuwe Waterweg
af. Elk jaar is er een proefsluiting, spectaculair
om mee te maken. Een arm is net zo lang
(237 meter) als een (liggende) Eiffeltoren.

Molens Toen en Nu

De molens anno nu heb je vast al gezien op
weg naar Rozenburg en zodra je Rozenburg
in komt zie je molen De Hoop, een van de
weinige monumenten die overgebleven zijn
toen de industrie het dorp bijna helemaal
opslokte. Meel wordt er niet meer gemalen,
maar je kunt er wel je geliefde het Ja-woord
geven.

Voetstop 4

Boerenleven

→
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66

Tastbare herinneringen aan de tijd voordat Rozenburg
bijna helemaal opgeslokt werd door de oprukkende
industrie zie je op de Zanddijk. Proef de sfeer van het
boerenleven bij de voormalige boerderij ‘Sandwegh
hoeve’ en een landarbeiderswoning. Hobbyboeren
leven zich nu uit in de volkstuintjes en kinderen
leren het boerenleven kennen in de kinderboerderij.
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Wandelroute (verhard)
Wandelroute (onverhard/zand)
15

Knooppunten op route
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Start/einde van route
Toeristisch OverstapPunt
Informatiepaneel
VVV-inspiratiepunt
Bezienswaardigheid
Cultuurhistorisch punt
Veerdienst
Molen
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Horeca
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