
    

Wat is een TOP?

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.  

Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u  

wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde  

routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekken 

van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf 

meter hoge groene halm. Meer informatie over deze en 

andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl

Meer routes

Voor actuele informatie over de voorzieningen in  

de omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en  

wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande 

QR-code met uw smartphone. 

QR-code:

www.alletops.mobi/bernisse
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Routes
Fietsen

Waterringroute, 30 km
Markering via de fietsknooppunten:

44 - 43 - 24 - 23 - 21 - 10 - 12 - 13 - 14 - 
84 - 83 - 81 - 79 - 80 - 15  - 78 - 44 

 
Zeven Dijkenroute, 30 km

Markering via de fietsknooppunten:
44 - 43 - 39 - 45 - 77 - 82 - 76 - 75 - 88 - 

87 - 86 - 48 - 46 - 45 - 39 - 43 - 44
 

Molenroute Putten, 52 km
Markering via de fietsknooppunten:

44 - 43 - 39 - 45 - 77 - 82 - 85 - 86 - 24 - 
23 - 24 - 87 - 88 - 75 - 83 - 84 - 76 - 11 - 

12 - 13 - 20 - 21 - 23 - 19 - 15 - 78 - 44  

Wandelen
Bernissepad Noord, 6 km
Markering: geel-rood-gele stickers 

Bernissepad Midden, 8 km
Markering: geel-rood-gele stickers 

Heenvlietpad, 13.5 km
Markering: geel-rood-gele stickers

 Legenda
 Toeristisch Overstappunt

 Fietsknooppunt

 Verbindingsroute 
 fietsknooppunten

 Parkeerterrein

 VVV-kantoor/agentschap

 Horeca

1  Tips in de omgeving

Bernisse-Oost 
Toeristisch Overstappunt
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In de omgeving
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Welkom in Bernisse

De gemeente Bernisse bestaat uit een zestal kernen:  

Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, Zuidland, Simonshaven en 

Oudenhoorn. De oude rivier de Bernisse was in de middel

eeuwen een drukke handelsroute. Dankzij de tolopbrengsten 

waren de plaatsen Heenvliet en Geervliet in die tijd welvarende 

havenplaasten . Deze welvaart ziet u terug in de prachtige 

historische  kernen. Een van de belangrijke, overgebleven 

bouwwerken uit de middeleeuwen is de Ruïne Ravensteyn 

in Heenvliet. De overige kernen hebben een meer landelijk 

karakter , met een afwisselend open polderlandschap.

Tegenwoordig vormen de restanten van de vroegere 

belangrijke  handelsroute over de Bernisse een 7 km lang  

recreatiegebied, met meertjes, kommetjes en plassen.  

Samen met de oevers met bossen, drassige natuurgebiedjes  

en weilanden vormt het gebied de verbindende schakel  

tussen oost en west VoornePutten en een goede  

uitvals basis voor een wandel of fietstocht.

Wijndomein de Vierambachten is een van de oudste wijngaarden van Nederland. 
Hier worden ruim 500 druivenrassen op milieuvriendelijke wijze geteeld. De druiven 
worden gebruikt voor de vervaardiging van heerlijke wijnen, likeuren en jams. Naast 
druiven vindt u rondom de wijngaard ook andere fruitsoorten. 
Adres: Biertsedijk 8, Simonshaven. Open (verkoop): vr en za 10.00 - 17.00 uur. 

3  Wijndomein de Vierambachten
Op het marktplein van Heenvliet met de mooie statige gevels waant u zich terug in 
de tijd. In de middeleeuwen was Heenvliet een welvarende havenplaats, dankzij een 
bloeiende handel en scheepvaart. In 1469 verwierf Heenvliet stadsrechten. Het stadje 
is in oude staat gebleven en kent tientallen rijksmonumenten.

4  Heenvliet

In de molenwinkel van Molen de Arend (1844) vindt u molenproducten, zoals meel 
en broodmixen. Daarnaast is de winkel gevuld met smakelijke producten uit de streek, 
zoals honing en jam. Sinds 2004 draait de molen wekelijks met behulp van vrijwilligers. 
Adres: Molendijk 35, Zuidland. Open: vr en za 9.30 - 16.00 uur.

2  Molen de Arend 
Ooit was deze ruïne het slot van de Heer van Heenvliet. Het in 1230 gebouwde slot 
werd in 1572 verwoest door de Watergeuzen. Om de ruïne ligt een slotgracht en een 
Engelse landschapstuin. Tegenwoordig vindt u hier ook een jaarlijkse beeldentuin. 
De ruïne is enkele dagen per jaar opengesteld voor publiek. 
Adres: Korte Welleweg 1, Heenvliet. 

1  Ruïne Ravesteyn

Op steenworp afstand van wereldhaven 

Rotter  dam ligt één van de meest dynamische 

gebieden van Nederland: het eiland  

Voorne-Putten. 

Wandel of fiets door de duinen, over kronkelige dijken 

en door eeuwenoude stadjes waar het verleden van 

boeren, zeehelden en watergeuzen herleeft.  

Door het alom aanwezige water zijn de watersport-

mogelijkheden onuitputtelijk : zeilen, surfen en zelfs 

duiken. Ook kunt u zwemmen in zee of een terrasje 

pikken aan de kust. En wilt u een kijkje nemen in  

de toekomst? Bezoek dan het nieuwe land op  

Maasvlakte2.

Voorne-Putten

Mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland.


