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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
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Markering via de fietsknooppunten:
56 - 54 - 27 - 30 - 35 - 36 - 37 34 - 33 - 32 - 31 - 25 - 53 - 52 - 51 - 1
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Toeristisch Overstappunt

Brielse Meer-route, 38 km

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
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Markering via de fietsknooppunten:
1 - 51 - 2 - 53 - 26 - 25 - 31 - 30 - 35 - 36 - 38 37 - 34 - 33 - 32 - 11 - 9 - 8 - 5 - 4 - 3 - 1
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Markering via de fietsknooppunten:
1 - 51 - 2 - 53 - 25 - 31 - 32 - 11 - 17 - 18 19 - 23 - 22 - 21 - 20 - 15 - 14 - 13 - 3 - 1
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Nachtegalenroute, 4.5 km

www.toproutenetwerk.nl
Meer routes

Voornes Duin

Markering: gele paalkoppen
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Voornepad –
rondje Oostvoornse Meer, 12.6 km
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Markering: geel-rood-gele stickers
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32

13
16

de omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en
14

wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande

Rockanje

QR-code met uw smartphone.
17

15

33

QR-code:

47
N57

20
www.alletops.mobi/oostvoorne

Vogelkijkhut/scherm
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meter hoge groene halm. Meer informatie over deze en
andere TOP’s vindt u op:

VVV-kantoor/agentschap
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Voorneroute, 47 km

Bezoekerscentrum Tenellaplas
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Welkom in Oostvoorne

Voorne-Putten

Oostvoorne maakt samen met Rockanje en Tinte deel uit van

Op steenworp afstand van wereldhaven

de groene gemeente Westvoorne. De gemeente heeft een

Rotterdam ligt één van de meest dynamische

prachtige variatie aan natuur en landschap met stiltegebieden.

gebieden van Nederland: het eiland

Het duingebied van Voorne behoort, dankzij de unieke flora en

Voorne-Putten.

fauna, tot de belangrijkste natuurgebieden van West-Europa.
Foto: Idde Lammers

Wandel of fiets door de duinen, over kronkelige dijken

De vele bezienswaardigheden en activiteiten maken Westvoorne
ook een bijzondere recreatiegemeente. Op het strand en in de
bossen en duinen is het heerlijkfietsen, wandelen of paardrijden.

Westvoorne ligt op Voorne, het westelijk deel van het eiland
Voorne-Putten, ingebed tussen de wereldhaven Rotterdam en
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Bezoekerscentrum Tenellaplas

In het bezoekerscentrum Tenellaplas ziet u een tentoonstelling over het ontstaan van
de duinen van Voorne, de rijkdom aan planten, vogels en andere dieren. In het
winkeltjeworden veel natuurartikelen verkocht. In het gebied rondom de Tenellaplas
zijn talrijke broedvogelsoorten te zien. De noordelijke oever van de Tenellaplas is
ingericht als heemtuin. Adres: Duinstraat 12a, Rockanje.

en door eeuwenoude stadjes waar het verleden van
boeren, zeehelden en watergeuzen herleeft.
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Ruïne van de Jacobaburcht

De resten van de Burcht van Oostvoorne, ook wel Jacobaburcht genoemd, liggen op
een opgeworpen heuvel (motte) in het centrum van Oostvoorne. De burcht werd aan
het einde van de 12e eeuw gesticht door de machtige familie Van Voorne. Hoewel er
van de burcht weinig is overgebleven, is het restant nog altijd indrukwekkend.
Adres: Hoflaan 6, Oostvoorne. Open: de ruïne is vrij toegankelijk, sleutel van het hek
ophalen bij de VVV.

Door het alom aanwezige water zijn de watersportmogelijkheden 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

het Haringvliet. Het is een gebied met water, polder, duinen en

de toekomst? Bezoek dan het nieuwe land op

strand en met rust en ruimte. Ontdek de prachtige natuur,

Maasvlakte2.

het groene polderlandschap en de cultuurhistorische stadjes.

Mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Het Oostvoornse Meer is zeer populair bij duikers uit Nederland, België en zelfs daar
buiten. Vooral door de diepte van ruim 40 meter en het bijna altijd zeer goede zicht
dankzij de harde zandbodem. Op de bodem liggen scheepswrakken, zoals de
Archimedesuit 1839 en de resten van een houten wrakje uit de 16e eeuw.
Het meer is ook erg in trek bij forelvissers.
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Slikken van Voorne

Door de aanleg van de Brielse Gatdam ontstond een prachtig en uniek vogel
rustgebied met slikken (die bij vloed overspoelen) en schorren (die alleen bij zeer
hoog tij onder water staan). De vele vogels in dit gebied komen af op de voedselrijke bodemwaar veel kleine diertjes leven.
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