
    

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/spijkenisse
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Routes
Fietsen

Waterringroute, 30 km
Markering via de fietsknooppunten:

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

 
Molenroute Putten, 52 km
Markering via de fietsknooppunten:

15 - 78 - 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  

Wandelen
Mallebospad, 5 km

Markering: geel-rood-gele stickers 

Polder Simonshavenpad, 9 km
Markering: geel-rood-gele stickers 

Biertpad, 12 km
Markering: geel-rood-gele stickers

 Legenda
 Toeristisch Overstappunt

 Fietsknooppunt

 Verbindingsroute 
 fietsknooppunten

 Parkeerterrein

 VVV-kantoor/agentschap

 Horeca

 Autoveer

1  Tips in de omgeving

Spijkenisse 
Toeristisch Overstappunt
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In de omgeving
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Mede mogelijk gemaakt door:

Welkom in Spijkenisse

Spijkenisse, ingeklemd tussen de Oude Maas en het Spui,  

is de grootste plaats op Voorne-Putten. Het gebied werd al 

zo’n 10.000 jaar geleden bewoond. In 1231 is er voor het eerst 

sprake van de naam Spijkenisse. De stad is de afgelopen 

tientallen  jaren snel gegroeid van een agrarisch dorpje tot  

een stad met moderne woonwijken en bijzondere architectuur, 

die het bewonderen waard zijn. 

De omliggende open polders, groene parken en natuur-

gebieden maken Spijkenisse een goede uitvalsbasis voor  

een fiets- of wandeltocht. Vanuit het stedelijke gebied verkent 

u gemakkelijk de omliggende natuurgebieden, met elk hun 

eigen  karakter. Onderweg zal u zich verbazen over de 

gevarieerde  flora en fauna, zoals de ijsvogel of de kolonie 

blauwe reigers in het reigerbosje in het Mallenbos.

Het plaatsje Geervliet was ooit de residentie van de adellijke heren van Putten en 
verkreeg in 1381 stadsrechten. Door de gunstige ligging aan de drukke handelsroute 
over het water de Bernisse was Geervliet een welvarende stad. De oude kern kent 
een beschermd stadsgezicht, met bijzondere gebouwen zoals het Stadhuis uit 1630.

3  Geervliet 
Spijkenisse is sinds 2009 Plaquettestad, een initiatief van het Nederlands Architectuur 
Instituut. In de stad zijn bijzondere gebouwen voorzien van een plaquette met 
informatie  over de architect, de opdrachtgever en het bouwjaar. Een van deze 
opmerkelijke  gebouwen is bibliotheek de Boekenberg, waarvan het ontwerp verwijst 
naar een traditionele Hollandse boerderij.

4  Architectuur in Spijkenisse

De Polder Biert bestaat uit drassige graslanden en is één van de laagste delen van 
Putten (ca. 1,7 meter beneden NAP). De graslanden vormen een belangrijk broed-
gebied voor weidevogels, zoals de grutto en graspieper. Het water in greppels en 
sloten is brak, als gevolg van het zoute kwelwater. Zoutminnende planten zoals 
schijnspurrie, aardbeiklaver en rode ogentroost komen hier voor. Op de hoger 
gelegen  delen zijn orchideeën te vinden.

2  Polder Biert
Ga terug in de tijd en breng een bezoek aan Museumwoning ‘Back to the Sixties’. 
Het hoekappartement van wooncomplex ‘Serreburgh’ is teruggerenoveerd naar het 
jaar van de bouw: 1964. In een van de kamers wordt 2 keer per jaar een expositie 
ingericht, die een aspect uit de jaren 60 belicht. 
Adres: Eikenlaan 37a, Spijkenisse. Open: do t/m zo 13.00 - 16.30 uur.

1  Museumwoning ‘Back to the Sixties’

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland.

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

Fo
to

: J
er

oe
n 

M
us

ch


