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Welkom bij het
wandelroutenetwerk
IJsselmonde

Veel wandelgemak

Knooppunt bordjes met nummer

IJSSELMONDE

00

Wandelen op
IJsselmonde

Ontdek IJsselmonde te voet

Met deze kaart kunt u uw
wandeltochten plannen.
De knooppunten brengen u langs
mooie stadjes en gevarieerde
natuur- en recreatiegebieden.
Op de kaart staan veerpontjes,
horeca, parkeerplaatsen en
dergelijke aangegeven.
Die informatie
van pas
Knooppunt
bordjes metkan
nummer
komen als u uw wandelroute
gaat uitstippelen.

IJsselmonde is een oer-Hollands
polderlandschap omringd door
rivieren. Wandel door de mooie
natuur, door fraaie stadsparken
en grienden vol knotwilgen.
Laat u verrassen door kunst
onderweg, zoals de bolle spiegel
Sky, Moon, Mirror, Environment
bovenop de Jan Gerritseheuvel
aan de Oude Maas.
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En geniet van een heerlijke lunch
bij één van de vele restaurants.
In deze groene voortuin van
Rotterdam kunt u bijkomen
van de drukte van alledag.
De natuur is dichterbij dan u
denkt! Wilt u langer blijven om
IJsselmonde te ontdekken?
Dan kunt u overnachten bij één
van de vele campings of hotels.

www.bergarde.com

• In de bijna 300 jaar oude Pendrechtse molen kunt u mee met een
rondleiding van de molenaar. De molen, gelegen in het Zuidelijk
Randpark, pompt het water van de omringende vijvers rond.

www.pendrechtsemolen.nl

Route bordjes
IJSSELMONDE

Het wandelroutenetwerk biedt u maar liefst 150 kilometer
wandelplezier op IJsselmonde, het eiland tussen de
rivieren de Oude Maas, de Nieuwe Maas en de Noord.
Al wandelend kunt u genieten van polderlandschappen
met sloten, eeuwenoude boerderijen en landweggetjes,
afgewisseld met historische dorpskernen en mooie
parken. Waar mogelijk gaat de route over halfverharde
of onverharde paden. Op informatiepanelen kunt u
bekijken welke wandelknooppunten u wilt volgen.
Markeringen op de route wijzen u vervolgens de weg
van knooppunt naar knooppunt.

Wandelen op
IJsselmonde
Nieuw!
Wandelknooppunten

Wandelroutenetwerk
IJsselmonde | Zuid-Holland

De knooppunten vindt u terug
op de overzichtskaart. U bepaalt
zelf uw route en het aantal
kilometers dat u wilt wandelen.
Vrijheid en flexibiliteit staan
voorop. Tussen de knooppunten
is de afstand aangegeven, zodat
u de totale lengte van de
wandeltocht kunt berekenen.
U kunt in twee richtingen
wandelen. Onderweg volgt u
de bordjes en stickers in
de richting van de pijl van
knooppunt naar knooppunt.
Op strategische locaties staan
informatiepanelen met daarop
de kaart van het wandelknooppuntensysteem IJsselmonde.

IJSSELMONDE

Tips voor culturele uitstapjes
• Op landgoed Het Buitenland in Heerjansdam ligt Bergarde galleries,
waar u kunt genieten van moderne en hedendaagse kunst.

Knooppunten
Route bordjes

Nieuw!
Wandelknooppunten
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Tips voor activiteiten in de natuur
• Het Doepad in de Carnisse Grienden is een aanrader voor kinderen.
Tijdens het wandelen voeren ze zeven opdrachten uit. Het pad start
bij de parkeerplaats van de Carnisse Grienden.

www.barendrecht.nl, zoek op ’doepad’

• Het natuureducatief Develpad bij bezoekerscentrum ‘t Weetpunt is
een leerzame wandeling langs het riviertje de Devel.

www.natuur-zw.nl

• Langs de Oude Maas onder Barendrecht zijn de overblijfselen te
zien van de Oud Barendrechtse brug en twee tolhuisjes. Eens was
het de grootste, stalen hefbrug van Europa.
of www.historischbarendrecht.nl, klik op ’educatief’
• De Kijfhoekkerk in Zwijndrecht is een laat-gotisch kerkje, gebouwd
in 1368. De woning van de koster dateert van 1645.

tinyurl.com/kijfhoekkerk

• Met een recreatietreintje van de Maasoever Spoorweg kunt u een
ritje maken langs de oever van de Oude Maas en door de bossen.

www.maasoeverspoorweg.nl

• Het Zuid-Hollands Landschap organiseert regelmatig excursies,
zoals naar de Kasteelgaarde Rhoon of in het natuurgebied
Sophiapolder. www.zuidhollandslandschap.nl

De Bauwe Verbinding is een 13 km
lange kano-, fiets- en wandelroute
van het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid
tot de Zuidpolder in Barendrecht.
www.rotterdam.nl/blauweverbinding

Ontbreekt ergens een routebordje?
Heeft u vragen of opmerkingen?
U kunt dit doorgeven via

www.heerlijkbuiten.nl/contact

Het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde heeft het wandel
routenetwerk ontwikkeld in
samenwerking met de provincie
Zuid-Holland, gemeenten van het
samenwerkingsverband Deltapoort,
het waterschap Hollandse Delta en
TeVoet. Het is gefinancierd door
de provincie Zuid-Holland.
G.Z-H beheert en onderhoudt
de gebieden van het Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde en
houdt toezicht op een goed en
veilig gebruik van de openbare
voorzieningen.
Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde
p/a. G.Z-H
Postbus 341, 3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 1010
E-mail: gzh@pzh.nl

Goed bereikbaar
Bus, trein en metro
IJsselmonde is goed bereikbaar
met het openbaar vervoer. Er zijn
diverse bus-, trein- en metroverbindingen. Meer info: www.9292.nl.

Bordje weg?

Colofon

• Eyecatcher in de Donckse Velden is het 18de eeuwse Huys ten
Donck op het gelijknamige landgoed. Met een wandelkaart kunt u
door het park wandelen. www.huystendonck.nl

In ontwikkeling
Het wandelroutenetwerk
IJsselmonde blijft in
ontwikkeling. Wilt u de laatste
stand van zaken weten?
Scan de QR-code of kijk op
www.heerlijkbuiten.nl/routes.

Wandelroutenetwerk
IJsselmonde | Zuid-Holland

Voetveren
IJsselmonde is een eiland dat
wordt omsloten door rivieren.
Verschillende veren zetten u over:
www.rhoonsveer.nl
www.veerputtershoek.nl
www.driehoeksveer.nl
Ook kunt u kiezen voor de
waterbus. www.waterbus.nl

Volg ons op
Kijk voor meer toeristische
informatie op:

@HeerlijkBuiten

www.heerlijkbuiten.nl

Facebook.com/HeerlijkBuiten

