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Een serie rondwandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde busstation of -halte

Rockanjé sur Mer: Voornes Duin en Strypemonde
U reist met de bus (of auto) naar halte "Tweede Slag". Raadpleeg OVR-reisinfo!

Alle -Franse- gekheid op een stokje; Rockanje ligt (bijna) aan zee op het Zuidhollandse eiland Voorne-Putten, de bus brengt
u praktisch tot op het strand. Na een kilometertje over dat strand wandelt u over de meest schitterende slingerpaadjes dwars
door Voornes Duin langs natte duinvalleien en het Breede Water (met een aalscholverkolonie) naar het Bezoekerscentrum
van het Zuidhollands Landschap en uitspanning De Meidoorn. Vandaar kuiert u over prachtige bospaden door het stille en
voorname landgoed Strypemonde en over slingerpaden door de “verbouwde” Zwarte Hoogte weer naar de bushalte bij het
strand. Eventueel kunt u op de heen- of terugreis de busreis in het dorp onderbreken voor een bakkie. Fotoreportage
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!
Genoemde afstanden zijn bij benadering

jes, en wandelroutepaaltjes) LA; Uitgang
Tenellaplas. Na het metalen klaphekje RA
(schelpenpad) en al na 10m, bij het gele
paaltje LA; vaag graspaadje en loop dit
bochtige struinpaadje (met witte pijltjes) uit.
Op het schelpenpad LA, op de kruising kort
daarna RA en na ruim 50m een klaphekje
door. Verderop wordt dit weer een schelpenpad en blijf dat met de bochten mee volgen
tot het Bezoekerscentrum.

1. Volg de weg naar het strand; links van u
passeert u een grote parkeerplaats. Op het
strand RA. Let op: na een kleine km, ruim
50m vóór strandpaal 11-200 RA naar de
duinrand en zoek het paadje op waarmee u
die duinrand overgaat. Aan de andere kant
in een rechte lijn afdalen en loop door een
breed zanddal naar de lage bosrand recht
3. Na de ingang daarvan, strak op de hoek
voor u; onderweg passeert u rechts van u
van dat gebouw RA; pad onder de zijluifel
een boshoekje met bordje Natuurmonumen- door en volg nu de paadjes (met geel/rood)
ten. Strak voor die lage bosrand RA en daar waarmee u de plas strak rechts van u in zijn
even langs lopend het linkerpad met metageheel passeert. Aan de andere kant kruilen hekje (Voornes Duin) opzoeken en insing schelpenpad met klein knikje RD. Na
gaan. Aan het einde van dat 50m lange pad het paardenpad halfverharde landweg RA,
LA (paal met donkergroene band), daarna
links ziet u een duinhuisje. 10m voor het
passeert u rechts van u een paar kleine
houten hek LA (Strypemonde) en loop dit
duinmeertjes/poeltjes. In de rechterbocht bij slingerpaadje (geel/rood) uit. Kruising LA.
het laatste meertje LA (geel/rood + wit/rood
Na het witte huisje op het asfaltwegje LA.
kruis), u gaat gelijk een metalen hekje door
Na 200m, voor bordje Geen Toegang RA;
en blijf dit pad 500m volgen, eerst zanderig, bosweg met rechts een kronkelende bosna een bankje grassig, eenmaal in wat lager sloot en blijf daarlangs. Waar geel/rood naar
gebied breder (en soms nat) en onderweg
rechts gaat, gaat u RD, kort daarna loopt u
wat bochtjes. Let op! 20m vóór © Topografische Dienst Nederland, met toestemming van Sailtron b.v.
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ne band (dat is dan het 1e pad)
LA; ook een graspad met na
Uw ervaring met deze wandeling middels
30m een flauwe rechterbocht en
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
blijf dit pad ong. 1km volgen;
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
onderweg wordt het na een
wordt bijzonder op prijs gesteld!
klaphekje wat zanderig en wandelt u over grassige en zanderige paadjes door halfopen laag
duingebied.
2. Eenmaal in het lagere nog
opener deel heel goed opletten:
daar waar u links van u een
klein (het 1e) duinmeertje ziet,
moet u kort daarna bij een paaltje met wit/rood-kruis LA; heel
vaag pad door kaal duingebied
en volg nu de Natuurmonumentenpaaltjes met geel/blauw
schildje naar de andere kant
van dit deel (heeft u deze afslag
gemist, dan komt u uit in een
bosrand en moet dus terug).
Is dit goed gegaan dan komt u
uit bij een klaphekje waar u
door gaat; smal pad met wat
verderop een rechterzijpaadje
naar een uitkijkpunt. Na zo’n
300m op de Y-splitsing links
aanhouden; na een rechterbocht ziet u links een grote
open duinvallei. Blijf dit pad nu
1½ km volgen; in het begin een
rechterzijweg negeren, het laatste stuk is breed en recht. Op
de kruising daarna (met bordGroene Wissels is een initiatief van Wandeleninbeeld en Wandelzoekpagina

aan de andere kant van die sloot, dan lang
en recht. 1e pad LA en de slootdam over.
Aan het einde RA en gelijk LA, weer een
slootdam over. Aan het einde, voor het grasland RA. Na de rechterbocht kruising RD.
Kruising bij bosvaart en bankje LA, na 30m
op de Y-splitsing RA en loop deze wat bochtige bosweg uit; onderweg een rechterzijpad
negeren. Na een laatste rechte stukje aan
het einde RA, weer een slootdam over en
loop ook dit pad uit. Aan het einde LA en al
na 30m RA (Voornes Duin). Blijf dit pad volgen; onderweg in het begin bij wat slootjes
een linkerbochtje, dan even langs wat grasland en daarna rechtsbuigend het bos in.
4. In dat bos (geel/rood) met de linkerbocht
van dit pad mee, dus dat pad naar rechts
(Uitgang Tenellaplas) negeren! Loop dit
bredere pad van 1km uit. Aan het einde (een
kruising) RD en een klaphekje door; pad met
links hekwerk. Na 200m op de Y links aanhoudend langs dat hek blijven. Waar hek en
pad wijken het 1e pad RA, u passeert een
bankje, gaat open duin in, volg nu de NMpaaltjes over het open stuk en volg daarna

het graspaadje door laag duinbos. Daarin
maakt u om een verwrongen boom een stijgend linkerbochtje, daarna kronkelt dit pad
langs (in 2012 aangelegde) duinmeertjes.
Op het 1e kruisinkje wat u daar tegenkomt
LA (paaltje met donkergroene band) richting
bosrand. Aan het einde, strak voor het bosrandhek RA, kort daarna een klaphekje en
blijf dit pad met groenbandige palen volgen.
Eenmaal in het bos het rechterzijpad negeren, verderop gaat u een metalen hekje
door. Loop dit lange pad, met onderweg
open terrein en recent aangelegde duinmeertjes, helemaal uit. Bij een duinhuisje
maakt het 2 bochten en wordt dan een halfverharde weg met onderweg nog een metalen hekje. Aan het einde, na de parkeerplaats RA; fietspad met rechts deels een
wandelpad. Na een stukje asfalt aan het
einde bij Ap71653 RA; schelpenpad langs
fietspad/weg en na 200m ziet u de bushalte.
Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl

