Het Buijtenland van Rhoon – Fietsroute lang
(lange variant ca. 15 km - kan ook als korte wandeling of Nordic Walking traject)
( letters in de tekst corresponderen met de plattegrond in “routes” bij de
hoofdstukken “routekaart” en “onderweg” van de website www.polderdag-rhoon.nl )

Rijden van de route geschiedt op eigen risico – graag de verkeersregels in acht nemen en
goed oppassen. Vanaf Parkeerplaats bij Abel Grand Café Restaurant ( jachthaven Rhoon).
Abel heeft naast een Pitch en Putt golfbaan tevens een oplaadpunt voor electrische fietsen.
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Vanaf Abel voor haven, langs het parkeerterrein (P3), het fietspad richting Rhoonse Grienden nemen
 (X2) fietspad langs de Rhoonse grienden richting Barendrecht nemen
 Let op bij tegenliggers en inhalen (fietspad niet zo breed) – links van u de Zegenpolder (Y1)
Langs de Rhoonse grienden fietsen tot u omhoog rijdt, bij de “Nieuwe Polder” (Y2). [Op dit punt kunt u
het smalle dijkje rechts nemen langs de golfbaan naar Klein Profijt (X3) voor een tussenwandeling]
Bovenaan deze dijk linksaf (bij richtingwijzer “route 10 Ridderkerk volgen) en de polderdijk op
 (X10) Molenplaats in de Zegenpolder
Het fietspad blijven volgen, maakt ter hoogte van de Schenkeldijk een slinger
 U kunt er hier ook voor kiezen even een stukje de Schenkeldijk in te fietsen naar het
Driepolderpunt (X9) en de eeuwkant (X4)
Op de zeedijk blijven rijden, parallel aan de Golfbaan – geniet van de fraaie open polderlandschap
aan uw linkerhand, de Portlandpolder (Y3) en het golfcomplex rechts.
Einde fietspad is de Veerweg, hier gaat u linksaf
 Bruggetje over en Napoleonroute volgen (X5)
 Tussen kruising met Blindeweg en Portlandhoeve in linkerberm een Napoleonnetje
Einde Veerweg ziet u rechts de Portlandhoeve (D) liggen
Halverweg de Veerweg kunt u afslaan, de Blindeweg in (X6) richting Koedood/Achterzeedijk
U kruist de leidingstraat en rijdt rechtdoor richting Carnisselande, alsmaar de Blindeweg volgend
Einde weg slaat u linksaf de Koedood op
 Op Koedood 29 (E) akkerbouwbedrijf van de Fam. Kooijman
Einde Koedood linksaf de Essendijk op – links van u ligt de Molenpolder
 Op Essendijk 68 (F) bij van Prooijen Willems Hoeve fokkerij Alpaca’s en Kerry Hill schapen
 Op Essendijk 9a (G) bij Fam. De Klerk akkerbouw & spruiten
 Op Essendijk 56 (H) bij Fam. Kruidenier Friese Paardenfokkerij en stoeterij
 Op Essendijk 9 (I) “de moestuin van Rotterdam” bij vollegrondsgroenteteelt Fam van Herk
Even de Essendijk terugrijden en na verkeersdrempel linksaf Het Weegje in
 (J) Weegje 3 Fam. Noordzij (melkveehouderij)
 (K) Einde Weegje (op doodlopend eind no. 17) Fam. Van Hussen jachtslot Reestein
Stukje terugrijden en rechtsaf, weg vervolgen (Poelweg (X7) richting Portland
e
Op de Poelweg de 1 weg links – (Molenpolderpad leidingstraat) – is het fietspad naar de Essendijk
Bovenaan, op de Essendijk kunt rechtsaf richting Rhoon. De polder rechts (benoorden) van de
Essendijk is polder Het Buitenland van Rhoon (Y4)
 (L) Eerste boerderij rechts (Essendijk 7a) Fam. De Koning (akkerbouw, spruiten)
Eerste weg linksaf naar beneden, klein stukje de Korteweg in,
 (M) Op de hoek no. 4 is de Vossenburg van Fam. Vos - bedrijf met o.a. akkerbouw,
huisverkoop van seizoensgroenten (zoals asperges), aardappelen, uien en pensionstalling
als tweede tak.
Terug naar de Essendijk, richting Rhoon rijden
 Zowel op de oprit naar de Essendijk (hectometerpaaltje 34.2) als langs de Essendijk
(kilometerpaaltje nr. 34 - tegenover nr. 7) ziet u grijze wegmarkeringspaaltjes van de
Napoleonroute (X5).
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Eerste weg rechts, de Oudeweg in
 (N) Eerste boerderij links (no. 4) Hoeve Johanna van Fam. v.d. Linden (akkerbouw en
bloemenhandel)
 U kunt nog even doorrijden naar (O) ’t Buytenlandt en weer omkeren – route bij 67vervolgen
De zijweg in, de Lageweg (bij hoeve Johanna dus)
 Op nr. 3 (P) Boerderij “Heuvelsteijn” van de Fam. van der Vorm
Eerste weg links, de Achterweg in en deze helemaal uitrijden
Einde weg moet u linksaf, de Nieuweweg in
Eind van de Nieuweweg rechtsaf, onderlangs rijden
 (Q) Op nr. 104 – boerderij Edenhoeve
De dijk oprijden, over “viaduct” van de Rhoonse Baan, rechtsaf parallelweg naar
 de Noordburg (Q2) – boerderij met fokkerij Welsh Ponys
Terug naar de Rijsdijk – op de hoek rijdt u (bijna) aan tegen
 (R) Boerderij de Teunishof op Rijsdijk 109
Linksaf de Rijsdijk terugrijden richting dorp – bovendijks blijven – rechts van u (Y5) de Jaaginpolder
 (S) Boerderij Fam. ’t Gilde
De eerste afrit linksaf naar beneden
 (T) Op nr. 98 zorgboerderij Buytenhof - Bij de Buytenhof is er gelegenheid tot koffie/thee,
een versnapering, informatiepunt, uitleg over doel en werkwijze zorgboerderij, rondkijken
stallen (koeien + kalfjes, varken + biggen), paarden, fruitteelt, gewassen, winkel met verkoop
producten en recepten etc etc.
Na de Buytenhof linksaf de Rijsdijk op
 (U) Boerderij v/h Oosthoek, nu Fam. Geeve – Rijsdijk 101
Eerste weg links is weer de Oudeweg – 25 mtr inrijden
 (V) Op nr. 2 Fam. Van de Linden akkerbouwproducten en groenten (huisverkoop) (huisverkoop van zelfgeteelde producten, vroege aardappelen, pompoenen, suikermais etc.)
Terug naar de Rijsdijk en linksaf richting Rhoon dorp
Eerste weg rechtsaf naar beneden (Achterdijk)
 (W) Op nr 5 Fam. Van Hilten (veehouderij, paardenpension, veevoederbedrijf)
Terug naar de Rijsdijk richting Rhoon, met de bocht mee, even de Omloopseweg voorbij rijden
 (Z) Bij de dorpsgrens boerderij (nr. 95) De Hooghe Stee van de Fam. Bos (manege)
Terug, bij de Omloopseweg rechtsaf en langs sportcomplex de Omloop
 (A) Omloopseweg 8 – Boerderij van Kampen, paardenpensionstalling
Einde weg rechtsaf, de Essendijk op richting Rhoon
U volgt de Essendijk tot de bebouwde kom van Rhoon. Langs de Essendijk ziet u links van u de
Zegenpolder (Y1) met daarin een aantal boerderijen te weten:
 (B) Vlakkenburg (Essendijk 24) – eigendom Provincie in kader bestemmingsplan van het
nieuwe bestemmingsplan Het Buijtenland van Rhoon, staat op nominatie voor sloop
 Voormalig veehouderijbedrijf (loods met bungalow) ook van de Provincie en in verval
 Akkerbouw / Groentenhandel Fam. Heezen (Essendijk 18)
 (C) Zegenhoeve (akkerbouwbedrijf) van de Fam. Kort (Essendijk 4)
Einde van de dijk slaat u linksaf de Dorpsdijk op – deze volgt u tot café “De Gouden Arend”
Bij “de Gouden Arend” slaat u linksaf de Havendam op en rijdt u richting de Jachthaven
 Bijna einde Havewndam links (X1) het voormalig watergemaal Havendam
Even rechts en links en u bent weer bij Abel

Hopelijk heeft u van dit landschap, dat op het punt staat getransformeerd te worden tot een recreatie- en
moerasgebied, genoten. Mocht u uw mening daarover willen ventileren dan kan dat via de site
www.buijtenlandvanrhoon.nl

Meer info over de polders, geschiedenis, gebouwen, bedrijven en omgeving kunt u teruglezen op de
polderdag website. Op de routekaart ziet u nog een aantal punten en omschrijvingen waar deze fietsroute
niet langs loopt maar die we uiteraard wel voor u hebben beschreven op onze website

www.polderdag-rhoon.nl

