Trage Tocht Rhoon
Auteur: Rob Wolfs
Rhoonse en Carnisse Grienden, Klein Profijt en Molenpolderse Zeedijk
We maken een verrassende wandeling in het rivierenlandschap onder de rook van
Rotterdam. Een mooie combinatie van wilgenbossen in de grienden en boerenland in de
polders. De Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt zijn
zoetwatergetijdengebieden langs de Oude Maas. Ze liggen buitendijks en staan onder
invloed van eb en vloed. In het voorjaar kleurt het hier geel van de bloeiende spindotter.
We starten bij de jachthaven van Rhoon. De Rhoonse grienden worden nog steeds in
een cyclus van drie jaar geknot. In Klein Profijt lopen we over een hoger gelegen kade
langs de rand van het golfterrein. Na een stuk over gras direct langs de druk bevaren
Oude Maas duiken we de Carnisse Grienden in. Aan het eind van het Truus Visscherpad
hebben we even zicht op de rand van Barendrecht. Op het tweede deel van de wandeling
lopen we vanuit het gehucht Koedood.over de bijzondere Molenpolderse Zeedijk, door
een tweetal boeren opengesteld voor wandelaars. De grasdijk, die uit 1660 stamt, ligt
hoog in het landschap tussen de Molenpolder en Portlandpolder en is omzoomd door
eiken. Omdat hier koeien en paarden lopen, zijn honden niet toegestaan. Langs de rand
van de Zegenpolder en de Rhoonse Grienden lopen we terug naar de jachthaven en
restaurant Abel.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats ga je linksaf over het grindpad. Op de kruising met een
stoeptegelpad rechtsaf richting jachthaven. Voor de jachthaven meebuigen naar links.
Verder langs een bordje 'Opengesteld', een grindpad en je neemt direct het eerste paadje
naar rechts. Meebuigen naar links. Linksaf houten brug over en dan rechtsaf. Kort daarna
op een driesprong meebuigen naar links. Aan het eind rechtsaf houten brug over. Direct
daarna op kruising rechtsaf. Meebuigen naar links. Een paadje naar links negeren en
direct daarna op Y-splitsing rechts aanhouden. Je hebt dan breed water aan je
rechterhand. Meebuigen naar links. Een brug over en rechtdoor. Een ophaalbrug over en
direct weer rechtsaf een volgende brug over. Na de brug direct een paadje naar links
negeren. Opnieuw een brug over en rechts. Meebuigen naar links en dan weer het brede
water aan je rechterhand. Meebuigen naar links over een brug. Daarna met het pad mee
naar rechts.
2. Bij een bankje en knooppunt 78 meebuigen naar links. Op een driesprong bij een
bankje rechtdoor. Een pad naar links negeren en doorlopen tot het fietspad. Hier rechtsaf
en het fietspad volgen tot borden van Zuid-Hollands Landschap en knooppunt 72. Hier ga
je rechtsaf, voetpad. Bij knooppunt 55 en een bord over Klein Profijt met het pad
meebuigen naar links. (Je kunt hier ook een extra rondje maken door het lage en soms
kletsnatte deel van Klein Profijt. Zie het bord.) Je loopt nu over een hoger gelegen dijk
met aan je linkerhand een golfterrein. Het pad met bochten naar links en rechts volgen en
dan loop je langs de rand van het golfterrein. Verderop weer meebuigen naar rechts en
naar links en dan loop je weer over de dijk. Het paadje versmalt en dan loop je langs de
rand van het golfterrein in de richting van een schuur. Achter die schuur langs lopen en
dan kom je bij knooppunt 22 op een kruising.
3. Hier ga je rechtdoor, smal voetpaadje. (Linksaf voor restaurant Golfhuis Nieuwe
Polder.) Bij het brede water meebuigen naar links. Je loopt dan over een grasstrook langs
de Oude Maas. Deze grasstrook blijf je voorlopig volgen tot er aan je linkerhand een
fietspad bij komt. Daar buig je bij knooppunt 29 heel even mee naar links over het
fietspad, maar je neemt alweer snel het eerste voetpaadje naar rechts. Aan het eind bij
knooppunt 65 rechtsaf over gras naar een bankje bij het water. Hier linksaf, grindpaadje
in, Truus Visscherpad langs een bordje 'Oude Maas Carnisse Grienden'. Dit pad steeds
blijven volgen. Deels ook als plankenpad. Na dat plankenpad op een driesprong met
paadje naar links ga je rechtdoor. Bij knooppunt 12 rechtsaf de brug over. Een Doepad
naar links negeren en rechtdoor. Bij een bankje op de hoek van het water ga je met een
haarspeldbocht naar links. Meebuigen naar links en verderop een houten brug over.
Rechtdoor tot je aan het eind van het Truus Visscherpad bij een parkeerplaats komt.
4. Je loopt langs de parkeerplaats aan je linkerhand en *je volgt de asfaltweg met een
bocht naar rechts omhoog. Op de splitsing bij de fietswegwijzer ga je scherp linksaf naar
beneden. Je komt al snel uit op een andere asfaltweg. Daar ga je rechtdoor. Na
huisnummer 27 op een driesprong linksaf. Een klein stukje de asfaltweg naar beneden,
maar al snel via een overstapje het hek over naar de bomendijk (begrazing met koeien).
Deze dijk met eiken blijf je ruim 1 km steeds volgen. Halverwege moet je via overstapjes
een keer de dijk af en weer op. Even voor de dijk ophoudt bij prikkeldraad en aan je
rechterhand beneden een metalen hek. Daar ga je via een overstapje het draad over en
je volgt het pad onderlangs de dijk. Dan over betonplaten in de richting van een metalen
hek.

5. Weg oversteken en bij knooppunt 27 rechtdoor richting knooppunt 47. Via een
overstapje naast een metalen hek weer naar de bomendijk. Je vervolgt de bomendijk en
ter hoogte van de huisnummers 2 en 4 aan je linkerhand ga je linksaf het overstapje over
en je vervolgt de asfaltweg naar rechts. Waar de asfaltweg met een bocht naar rechts
draait bij knooppunt 43 ga je rechtdoor, onverharde Molenpolderse Zeedijk. Al snel via
een overstapje over hekken heen en de dijk verder volgen (begrazing met paarden). Aan
het eind ga je een overstapje over en je loopt naar de asfaltweg.
6. Hier ga je bij knooppunt 49 linksaf. Op een ongelijke kruising bij fietswegwijzer
rechtsaf over het fietspad, Oude Maas Nieuwe Polder. Op de driesprong bij
fietswegwijzer en knooppunt 36 rechtsaf. Even daarna bij bord 'Klein Profijt' en knooppunt
72 rechtdoor over het fietspad, Oude Maas Rhoonse Grienden. Je negeert het eerste
voetpad naar links. Direct daarna heb je aan je linkerhand een open veld omringd door
houten paaltjes. Aan het eind daarvan ga je linksaf, voetpad. Snel daarna bij knooppunt
28 rechtsaf. Dit paadje door het bos volgen. Je kruist het fietspad en vervolgt dit paadje
langs de bosrand. Je kruist het fietspad nog een keer en dan het pad blijven volgen tot je
weer uitkomt bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Parkeerplaats Oude Maas Rhoonse Grienden parallel aan het Oude Maaspad bij de
Jachthaven in Rhoon, Met de auto voor navigatie: Albrandswaardsedijk 188, Poortugaal
3172 XB.
Parkeren
Het is ook mogelijk om te parkeren aan het begin van het Truus Visscherpad, 2993
Barendrecht te bereiken vanaf de Portlandse Zeedijk en Koedood. Vanaf de
parkeerplaats loop je naar het bord van het wandelnetwerk IJsselmonde. Daar ga je
linksaf en zie verder bij * onder punt 4 in de routebeschrijving.
Openbaar vervoer
Rhoon, bushalte Jachthaven, langs de Albrandswaardsedijk. Lijn 602 rijdt van/naar
metrostation Poortugaal. Voor aanlooproute zie de kaart.
Barendrecht, halte Waterkant, Lightrail 25van/naar station Rotterdam CS. Voor
aanlooproute naar de parkeerplaats bij het Truus Visscherpad zie de kaart en verder
onder 4*.
Lengte van de wandeling
13 km (te verlengen met ommetje Klein Profijt tot 15 km)
Horeca onderweg
Restaurant Abel, http://www.abel-restaurant.nl/route-en-openingstijden/. Restaurant
Golfhuis Nieuwe Polder, http://www.rhoonsepolder.nl/brasserie/1/1/1/homepage.html.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%
Honden
Op deze wandeling zijn honden niet toegestaan in verband met loslopend vee (koeien en
paarden) op de Molenpolderse Zeedijk.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-rhoon/16715/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Wandelen door oneindig laagland'. In deze
wandelgids staan 15 wandelingen van wandelauteurs Rob Wolfs en Ad Snelderwaard
door Nêerlands rivierenland. De wandelgids is te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

