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A R C H I T E C T U U R & N A T U U R

KNOOPPUNTENWANDELROUTE  |  14,4 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.

22  →  28  →  29  →  16    

SPIJKENISSE

Spijkenisse is een stad met een gezellig centrum, 

letterlijk het Winkelhart van de stad. 

Ook hier is op sommige plaatsen het vroegere 

dorp  Spijkenisse nog terug te vinden.

  WINKELTJE VAN MAK

13  →  12  →  21

MALLEBOS

Het Mallebos is genoemd naar de aangrenzende 

Maliedijk. Of dit nu een verbastering is van 

Molendijk is onduidelijk, maar duidelijk is op oude 

kaarten te zien dat er een molen heeft gestaan 

voor de afwatering van de polder Spijkenisse op 

het Oostenrijk.

  MALLEBOS

→  14  

ARCHITECTONISCHE HOOGSTANDJES  

Spijkenisse is nu een bruisende moderne 

stad met in het oogspringende gebouwen die 

 gebroederlijk temidden van historische panden 

staan. Zo kun je in een oogopslag de oud-Hollandse 

molen Nooitgedacht en het ultra moderne uit glas 

opgetrokken Theater De Stoep zien. 

Spijkenisse is een dorp van uitersten met drukke 

gezellige winkelstraten en parken waar het 

heerlijk vertoeven is. 

   THEATER DE STOEP

→  15   

GEMAAL LEEUW VAN PUTTEN 

Het gemaal is gebouwd in 1881, maar vandaag 

de dag nog steeds in gebruik. De ‘Leeuw’ houdt 

een groot deel van Putten droog door het water 

uit de omliggende polders weg te pompen.

Hier is het opstappunt van fluisterboot 

De IJsvogel naar de Vierambachtenboezem, net 

buiten de stad. Je ervaart de overgang van de 

hectiek van de stad naar de rust van de natuur.

  GEMAAL VAN PUTTEN

  FLUISTERBOOT DE IJSVOGEL

→   11   

RTM-TRAM

Je loopt nu op het voormalige trambaanpad dat 

tot vijftig jaar geleden vanuit Rotterdam over 

de Spijkenissebrug dwars over het eiland liep. 

In Spijkenisse was een splitsing: een spoor ging 

verder naar Oostvoorne aan zee, een ander 

deel liep naar Hellevoetsluis. Veel Spijkenissers 

gingen in die tijd met het trammetje een dagje 

naar zee. Dat doen ze nog steeds graag, niet 

meer met de tram, maar met de auto. Het tram-

baanpad is veranderd in fietspad en is geliefd bij 

recreatiefietsers, wielrenners, rolstoelgebruikers,  

skaters en natuurlijk  wandelaars.

16  →  17  →  14  

GROENE ADERS EN BUFFERS  

Net als in alle grote steden vind je ook hier overal 

in de stad parken die als groene aders door 

de stad lopen. Ze fungeren als groene buffers 

tussen stadsbebouwing en de industrie langs de 

buitenranden.

Van kleine stadsparken met kinderspeelplaatsjes  

tot bosachtige parken waar zo min mogelijk 

 ingegrepen wordt en runderen het gras maaien.

  MAASBOULEVARD

  OUDE MAAS

VAN DIJKDORP NAAR ‘SPIKE CITY’

Begin 1900 lag Spijkenisse op een eiland en was 

het een rustig, onopvallend dorp met rond half 

jaren vijftig 3.500 inwoners waarvan het meren-

deel werkzaam was in de visserij.

Nadat er een vaste oeververbinding kwam en 

Rotterdam dichterbij kwam, begon Spijkenisse  

explosief te groeien, tot ruim 70.000 inwoners nu. 

Door die snelle ontwikkeling  wisten de inwoners 

niet meer of ze de plaats nu nog een ‘dorp’ of 

eerder een ‘stad’ moesten noemen. Spijkenissers 

gingen hun woonplaats schertsend Spijkcity of 

Spike City noemen. Een gang naar het centrum 

wordt echter nog vaak naar het dorp gaan genoemd.

   WINKELHART

Stad & Park



VOORNE-PUTTEN

Voetstop 3

Maasboulevard  17  →   14

Er valt veel te zien vanaf de meer dan drie 
kilometer lange Boulevard: plezierboten op het 
water, hoge woontorens en bruggen en aan de 
overkant Hoogvliet.
En in de zomer ontelbare vliegers tijdens het 
jaarlijkse vliegerfestival.

Voetstop 5

Vier ambachten    22   

De Vierambachtenboezem, zo genoemd naar 
de vier ambachtspolders Simonshaven Biert, 
Geervliet en Spijkenisse die hier op loosden, 
loopt vanaf het Gemaal naar het Oostenrijk, 
een reservaat in de Bernisse.
Het Oostenrijk is niet vrij toegankelijk, maar je 
kunt meevaren met de IJsvogel, een fluister-
boot die vaart vanaf het Gemaal.

Erover of eronder  16  →  11

Om op Voorne-Putten te komen moet je over 
of onder de Oude Maas door. Rechts van de 
Spijkenisse brug zie je het groene brug monument 
uit 1903, een restant van de eerste brug over 
de Oude Maas waardoor het eiland over land 
bereikbaar werd vanuit Rotterdam. Ruim 
honderd jaar later is er niet alleen de inmiddels 
veel grotere brug, maar kun je ook gebruik 
maken van de snelle metro.

Voetstop 6

Voetstop 4

Stadsstrand  11  →   13  

Aan het Voedingskanaal in de Brielse Maas is 
een stadsstrand ontstaan waar veel Spijkenis-
sers op zomerse dagen de hitte van de stad 
ontvluchten om te zonnen, zwemmen of op 
een klapstoeltje bij je auto te zitten.

Voetstop 2

Jan en Alleman    → 17

De Allemanshaven dankt zijn naam niet aan 
Jan, maar aan de alemanne, die hier in 16e 
eeuw ael (paling) verwerkten. Je hebt hier 
mooi zicht op de rivier, Maasboulevard en de 
Spijkenissebrug.

 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



→ 16 → 17 → 14 → 11

↓
28 ← 22 ← 21 ← 12 ← 13

↓
29 → 16 → einde route (14,4 km)
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