
Deze wandelroute laat u kennismaken met de 

groene oevers van de Oude Maas. U wandelt 

langs de Rhoonse Grienden, de Carnisse 

Grienden en door Klein Profijt, een oud stuk 

griend met een prachtige natuur. 

Wandel naar de ingang van de jachthaven. Bij het 
toegangshek linksaf, de bordjes volgen naar de Rhoonse 
Grienden. Voorbij de haven rechtdoor. 

1  Rhoonse Grienden
Buitendijkse grienden zijn schaars in Nederland. Dat maakt 
de Rhoonse Grienden zo bijzonder. Naast het pad staan 
de bomen in slagorde opgesteld, met daartussen kleine 
slootjes waar twee keer per dag rivierwater doorheen 
stroomt. Door het laagje slib dat achterblijft, groeien de 
wilgen sneller. Elk perceel wordt om de drie jaar gekapt. 
De wilgentakken worden van oudsher gebruikt voor 
onder meer gereedschapsstelen en grote matten die als 
zinkstukken dijken verstevigden. 

Voorbij brug nummer 2 rechtsaf (het nummer staat op 
een klein wit bordje). Even verder een haakse bocht 
naar links. Op de Y-splitsing links aanhouden en bij brug 
nummer 4 rechtdoor.

2  Laningen
De paden tussen de wilgenakkers worden laningen 
genoemd. De wilgen aan weerszijden worden hoger 
afgeknot dan hun collega’s op de hakpercelen. Zij moesten 
bij vloed het drijvende vuil tegenhouden. Wilgenhout is 
zacht en rot snel weg, waardoor de stam hol kan worden. 
Van dichtbij is goed te zien dat in de holtes allerlei planten 
ontkiemen, zoals smeerwortel, valeriaan en eikvaren. Let 
ook eens op de bast. Al heel lang was bekend dat kauwen 
op een stukje wilgenbast pijnstillend en koortsverlagend 
werkt. In 1828 ontdekten chemici de werkzame stof 
salicylzuur en gebruikten dat als basis voor de ontwikkeling 
van aspirine. 
 
Na brug nummer 5 rechtsaf. Over brug nummer 7. Volg 
het pad met een haakse bocht naar links, dan op de  
Y-splitsing met het bankje rechts aanhouden.

3  Vletsloot  
De sloot naast het pad is een vletsloot. De naam komt 
van de vlet, een platte schuit waarmee het hakhout uit de 
grienden werd én wordt gehaald. Dat kan alleen bij vloed, 
als er voldoende water in de sloten staat. De ophaalbruggen 
die u onderweg overal tegenkomt, zijn nodig om de hoog 
opgeladen schuiten doorgang te verlenen. Aan het eind van 
deze vletsloot wordt het hout verzameld en verder vervoerd. 

Op het fietspad rechtsaf. Na 300 m bij het bordje ‘Nieuwe 
Polder’ rechtsaf. Bij het informatiebord van Klein Profijt 
rechtsaf naar beneden (let op: als het vloed is, kunt u 
Klein Profijt beter op de terugweg bezoeken). 

4  Klein Profijt 
In Klein Profijt zijn al meer dan veertig jaar geen griend-
werkers geweest. Het resultaat is een ware wilgenjungle, 
vergelijkbaar met het oorspronkelijk hier voorkomende 
vloedbos. De bomen zijn flink doorgeschoten, met 
daartussen woekerende haagwinde, hop en bitterzoet. 
Het mooist is het gebied in het voorjaar, als de bloeiende 
spindotter zorgt voor gele linten in het water. Deze zeldzame 
plant komt alleen voor in zoetwatergetijdengebieden en 

heeft zich helemaal aangepast aan de sterk wisselende 
waterstanden. Aan de stengels ontwikkelen zich een soort 
stekken met worteltjes, die na de bloei als spinachtige 
pakketjes wegdrijven. 

De brug over en rechtdoor. Voor de Oude Maas rechtsaf. 

5  Slibdepot 
In 2005 is een voormalig slibdepot tussen het pad en de 
rivier afgegraven en teruggegeven aan de natuur. Via geulen 
kan het rivierwater het gebied binnendringen. Op de natste 
delen zullen biezen gaan groeien, in de overgangszone komt 
riet en op de droogste stukken zal wilgenvloedbos ontstaan. 
Op de slikken scharrelen steltlopers als kluut, scholekster, 
tureluur en plevier hun kostje bij elkaar. Daarnaast komen 
diverse eendensoorten voor, zoals wilde eend, bergeend, 
krakeend en wintertaling. 
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Aan het einde van de parkeerplaats pakt u het wandelpad 
op door de Carnisse Grienden. Volg het pad langs de 
Oude Maas (wit-rood markeringen). 

7  Carnisse Grienden
De Carnisse Grienden zien er wat ruiger uit dan de Rhoonse 
Grienden. Toen halverwege de vorige eeuw de vraag naar 
griendhout daalde, zijn sommige stukken aan hun lot 
overgelaten. Daardoor wandelt u hier langs een combinatie 
van hakgrienden, bos en rietgorzen die jaarlijks worden 
gemaaid. Typische griendvogels die hier voorkomen 
zijn blauwborst, gekraagde roodstaart, bosrietzanger en 
matkop. Maar ook de ijsvogel ziet kans een nest uit te 
graven in de oevers of kluiten van omgevallen bomen. 

De brug oversteken en linksaf. Over de vlonder en 
daarna over het pad en vervolgens over het gras, vlak 
langs de Oude Maas blijven lopen. Na 1 km ziet u rechts 
een ‘openluchtpeuterzwembad’ en direct daarna een 
parkeerplaats. Vóór de parkeerplaats rechtsaf. Aan het 
einde linksaf het fietspad op. Bij de T-splitsing rechtsaf, 
langs het clubhuis. De dijk op en linksaf, het fietspad 
volgen. 

8  Polders     
Door dijken omzoomde akkers met her en der een 
boerderij. Zo zag het eiland IJsselmonde er eeuwenlang uit. 
Maar woningbouw heeft daar grote delen van afgesnoept 
en ook de polders waar u nu op uitkijkt, zullen de komende 
jaren drastisch van aanzicht veranderen. Als compensatie 
voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal hier een 
landschapspark komen waar nieuwe natuur en recreatie 
hand in hand gaan. 

Aan het einde van de dijk linksaf en meteen rechtsaf, het 
fietspad vervolgen. Bij wegwijzer 15600 rechtsaf en even 
verder weer rechtsaf, langs het bord ‘Rhoonse Grienden’. 
Na 300 m voorbij de sloot (zie punt 3) linksaf en na 50 m 
rechtsaf, de rode route volgen. Na de kruising rechtdoor 
over brug nummer 2, terug naar de startplaats.
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Steun het Zuid-Hollands Landschap

Heeft u lekker gewandeld in dit prachtige natuurgebied 

en genoten van de rust? Misschien heeft u onder de 

talloze planten en dieren zelfs enkele zeldzame soorten 

gezien. Klein Profijt is één van de vele natuurgebieden 

van het Zuid-Hollands Landschap. Deze stichting 

beschermt natuur en landschap door het aankopen en 

beheren van natuurgebieden. Als u ook vindt dat deze 

prachtige gebieden moeten blijven bestaan, word dan 

beschermer. Uw steun is van harte welkom. Voor meer 

informatie of om beschermer te worden kunt u terecht 

bij het Zuid-Hollands Landschap.

Bereikbaarheid
Auto
Op de A15 afslag 19 richting Rhoon. Op de Groene 
Kruisweg weer de afslag Rhoon. Aan het einde van de 
Rivierweg rechtsaf. Eerste weg linksaf (volg het bordje naar 
recreatiegebied Oude Maas). Steeds rechtdoor, dan voorbij 
de rotonde linksaf. 

Openbaar vervoer
Wandel vanaf metrostation Rhoon over het viaduct. Aan het 
einde van de Viaductweg rechtsaf en even verder linksaf, 
de Dorpsdijk volgen. Aan het einde bij de kerk rechtsaf en 
voorbij huisnr. 213 linksaf, de Havendam in en het dijkje 
uitlopen tot het eind. In totaal is het circa 20 minuten lopen.

Het hoofdpad volgen, twee keer haaks rechtsaf. Aan het 
einde linksaf, terug naar de ingang van Klein Profijt. Ga 
linksaf en wandel terug naar het fietspad, dan rechtsaf en 
even verder rechts aanhouden, het Oude Maaspad volgen 
over de golfbaan. Aan het einde rechtsaf het fietspad 
op en aan het einde weer rechtsaf, langs het clubhuis 
van de golfbaan. Bij wegwijzer 15598 linksaf richting 
‘Carnisse Grienden’. Het slingerende fietspad volgen, 
op de splitsingen rechtdoor. Na 2 km komt u bij een 
parkeerplaats. Rechts vóór de parkeerplaats kunt u, via 
een graspad, het vogelkijkscherm bezoeken.

6  Vogelkijkscherm
De plas achter het vogelkijkscherm valt bij laag water vrijwel 
droog. Toch kunt u hier volop watervogels zien. Fuut, kuif-, 
slob- en krakeend broeden er en steltlopers waden door de 
drooggevallen delen. In de zomer kwettert de kleine karekiet 
vanaf een rietstengel; met een beetje fantasie kunt u daarin 
zijn eigen naam herkennen. In een tweede plas, iets verder 
naar achteren, blijft meer water staan. Hier verzamelen zich 
in de winter tientallen eenden.  

Knotwilg

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Nesserdijk 368 

3063 NE Rotterdam 

telefoon (010) 272 22 22 

fax (010) 242 06 50 

www.zuidhollandslandschap.nl

Op weg

Start  Orangerie De Rhoonse Grienden
Lengte  15 km
Markering  Geen
Routeverkorting   Door de Rhoonse en Carnisse Grienden 

lopen ook verkorte bewegwijzerde routes. 
Ook kunt u kiezen voor een korte route 
door Klein Profijt.

Horeca   Orangerie de Rhoonse Grienden, 
Albrandswaardsedijk 196, 
3172 XB Poortugaal, (010) 501 15 00

Honden  Honden aan de lijn toegestaan.
Waarschuwing   Bij slecht weer kunnen de paden in  

de grienden drassig worden (laarzen 
meenemen).

Tip   In het weekeinde mag de fiets mee in  
de metro (behalve als er evenementen 
zijn in Rotterdam).


