
Rolf Routes
Historische fiets- en wandelroutes

voor jong en oud door
Albrandswaard en Barendrecht

De Rolf Routes zijn een initiatief van de stichting Rolf  •  Meer informatie: www.stichting-rolf.nl 



Hallo! Ik ben Rolf van Rhoden-Portegael en ik heb
aardig wat avonturen beleefd op IJsselmonde,
van Oedenvliet (Hoogvliet) tot en met Thuredrecht
(Dordrecht). Zo kwam ik ook in Berendrecht terecht.
Wil je weten wat ik allemaal heb meegemaakt,
lees dan de spannende Rolfverhalen!

De Rolf Routes zijn bijzondere fiets- en wandelroutes
voor iedereen (jong en oud) die geïnteresseerd is in de
geschiedenis van ‘Het ontstaan van Holland’ en met name
IJsselmonde en brengt u langs historisch opmerkelijke
plekken in de regio Poortugaal, Rhoon, Portland, Carnisse
en Barendrecht. Informatieborden vertellen u, via tekst
en beeld, meer over het vergeten culturele erfgoed dat in
de polders verborgen ligt. U zal ontdekken dat deze regio
meer dan alleen een prachtig landschap te bieden heeft!

De totale Rolf Route (Albrandswaard en Barendrecht)
beslaat ongeveer 50 km en is in delen te fietsen of te
wandelen en u kunt de routes op ieder punt starten en/of
eindigen. Ook kunt u uw kennis van de geschiedenis in
het algemeen en die van de avonturen van Rolf in het
bijzonder (bekend van de musical Rolf en de Rolfverhalen) 
testen door deel te nemen aan het routespel. De antwoorden 
zijn te vinden bij diverse horecagelegenheden langs de route. 
Daar kunt u eventueel ook uw tocht pauzeren of afronden
met een hapje en een drankje.

Laat u verrassen door de vele
historische pareltjes, zo dicht bij huis.

Wij wensen u veel plezier!

Stichting Rolf

Ontdek de Rolf Routes!
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A: Tasman.

B: Abel. Restaurant

C: Het Wapen van Poortugaal

D: GasteRhoon:
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A: Tasman.

B: Abel. Restaurant

C: Het Wapen van Poortugaal

D: GasteRhoon:
 Het Wapen van Rhoon / RHN42

E: Brasserie Rhoonse Polder

1 Achterweg    Dijkwoningen Poortugaal (1200)

1a Kerkstraat    Boerderij Verhoeff (Stichting het Terphuis)

2 Zwaardijk    Kerk en motte heer van Putten

3 Jan van Almondestraat    Romeinse nederzetting

4 Slot Valkensteinsedijk    Opgravingen van Romeins graf

5 Slot Valkensteinsedijk    Slot Valckesteyn

6 Kerklaan    Mottekasteel Biggo van Duiveland

7 Kerklaan    Kasteel van de Duivelands (1454)

8 Dorpsdijk    Herberg ‘Huys te Peydrecht’ (1200)

9 Rijsdijk/Dorpsdijk    Gerechtsplaats Rhoon: ‘Het Groene Zoodje’

10 Albrandswaardsedijk    Plaat in de Maesch

11 Oude Maaspad    Rhoonse Grienden (recreatieschap)

12 Portlandse Zeedijk/Veerweg    Polderbedijkingen (1199-1820)

13 Portlandse Baan    Archeologisch onderzoek in Portland

14 Van der Vormhaven    Opgravingen uit de middeleeuwen

15 Korte Koedoodsedijk    Archeologisch onderzoek Essendijk

16 Koedood    Strijd tegen het water: gemaal Breeman 

Rolf Route Albrandswaard



STARTPUNT: Op het plein voor de Dorpskerk. Dorpsdijk 42, Rhoon.
Hier zijn diverse parkeermogelijkheden aanwezig. 

Bereikbaarheid met het OV: Metrolijn D vanuit Rotterdam en Spijkenisse.
Vanuit Spijkenisse: Op het perron de trap op. Boven direct links de trap af. Doorlopen naar de zij-uitgang. Buiten
de straat oversteken. Linksaf en direct rechtsaf Dorpsdijk. Doorlopen naar Dorpskerk en Wapen van Rhoon.
Vanuit Rotterdam: Op het perron linksaf naar de zij-uitgang. Buiten de straat oversteken. Linksaf en direct
rechtsaf Dorpsdijk. Doorlopen naar Dorpskerk en Wapen van Rhoon.

Start: Met uw rug naar Het Wapen van Rhoon steekt u de straat over naar links. Aan de overkant op de hoek 
van de parkeerplaats ziet u het Routebord #8 - Herberg ‘Huys te Peydrecht’ (1200).  U vervolgt de
Dorpsdijk. Negeer afslag naar Het Kasteel van Rhoon. Eerste afslag >
RA:  Kerklaan. (KNP 72 > 81). Rechts van het pad: Routebord #7 - Kasteel van de Duivelands (1454). Negeer 
pad RA en LA en vervolg Kerklaan. (KNP 81 > 44). Verderop Routebord #6 - Mottekasteel Biggo van Duiveland. 
Aan het eind van de Kerklaan bruggetje oversteken >
LA:  Graaf Bentincklaan. Met bochten mee naar het einde 
LA:  U passeert bord “Einde Bebouwde Kom Rhoon”. Negeer paden LA en RA. 
RD: brug over. 
LA:  bij bord Port of Rotterdam
LA:  brug over, 2 klaphekken door. bord: IJsselmonde Valckestein. Graspad. 
RA:  bij kruising (KNP 77 > 29).
RD: bij bank. 
RA:  bij Y-splitsing  bocht naar links. 
RD: tot het einde. 
RA:  Rhoonsedijk in (KNP 29 > 47) maakt enkele bochten tot KNP 47 > 56
LA:  Slotsedijk bij (KNP 56 > 4)   
RA:  bij KNP 4 > 3 Links van de weg: Routebord #5 - Slot Valckesteyn. Terug naar rechterkant van dijk. 
RA:  de dijk af. Voor zwarte containers verhard pad in.  U passeert infobord Kasteel Valckesteyn. 
Bij Y-spitsing rechts aanhouden. Eind pad (KNP 3 > 27). Kronkelend pad. Negeer afslagen. 
Bij slagboom (KNP 27 > 60) verhard pad oversteken  U loopt langs een sloot en bosrand. Bocht naar links volgen. 
LA:  na slagboom op verharde weg Poortugaalseweg. Negeer afslagen. 
RD: bij kruispunt. Negeer afslagen. (KNP 79 > 28) U passeert KNP 28 > 24. Aan het eind:
RA:  de dijk op. (KNP 24 > 68).
RA:  Slot Valckesteynsedijk (KNP68>74) 
Links van de dijk Routebord #4 - Opgravingen van Romeins graf.  U vervolgt de Valckesteynsedijk.
U passeert het bord Bebouwde Kom Poortugaal.  Eind van de dijk, vlak voor de Oostdorpseweg
RA:  pad naar beneden. (KNP 74 > 39)
LA:  (KNP 39 > 2) U passeert een brug.
RD: (KNP 2 > 84) 
LA:  bij T- kruising en brug over
RA:  (KNP 84 > 1) brug over. Links een sloot en de huizen van Poortugaal, rechts bosrand.
  Passeer verharde weg. Negeer zijwegen. 
LA:  verharde weg. 
LA:  einde weg oversteken. 
LA:  fietspad. Links van de weg bij parkeerplaats: Routebord #3 - Romeinse Nederzetting.
U vervolgt het fietspad. U passeert Metrostation Poortugaal.  U kunt hier de metro nemen naar Rhoon,
Rotterdam en Spijkenisse. Op de hoek van het metrostation tegenover de ingang en de lift >

LA:  de straat Statio oversteken. 
RA:  voet/fietspad. Pad volgen links huizen, rechts de metrobaan. De weg loopt langzaam op. 
LA:  bij lantaarnpaal met fietsknooppunt 88 en IJsselmonderoute. Fietspad wordt verharde weg. 
RA:  bij vervallen boerderij voetpad. Einde voetpad straat Insula oversteken.
RD: de straat Curtis uitlopen. Einde van de straat weg Limes oversteken en tussen huizen door
  en na dubbel hek brug oversteken. 
Bos Valckesteyn in. Pad rechts volgen. Bocht links en bocht rechts. Zijpad links negeren.
Pad volgen (slingerend pad). Pad komt met en slinger uit bij een sloot. Links langs de sloot pad volgen.
Pad maakt verderop een slinger langs de sloot. 
RA:  na de slinger pad volgen langs de sloot. 
LA:  eind van het pad. Afslagen negeren. 
RD: bij kruising. Afslagen negeren. 
RA:  bij brede sloot en voetbalveldje met twee goals. 
Pad naar de huizen van Rhoon. U passeert een afsluitboom en verlaat bos Valckesteyn.
Over grindpad tussen huizen door. 
LA:  OudRhoonsedijk (KNP 6 > 5).  Afslag naar Molen ’t Hert negeren. 
RA:  Dorpsdijk (KNP 5 > 72). Negeer afslagen en blijf de Dorpsdijk volgen. 
U ziet na verloop van tijd links weer het Kasteel van Rhoon en de Dorpskerk en links Hotel en Herberg
Het Wapen van Rhoon. 

U bent aangekomen op uw vertrekpunt. U kunt bij Het Wapen van Rhoon binnen of op het terras
genieten van koffie, een drankje, lunch of diner. U kunt ook kiezen voor een bezoek aan restaurant
met terras Het Kasteel van Rhoon.

Dank aan de heer Wim Pellikaan.

Rolf Route Albrandswaard - Wandelroute 1 (Noord) Rhoon en Poortugaal - ca 10 km



RA:  fietspad over de golfbaan. Alle afslagen negeren. Einde pad >
RA:  fietspad. Einde fietspad >
RA:  Aan de overkant van de weg: Routebord #12 - Polderbedijking Rhoons (1199-1820)
U passeert horeca Brasserie Rhoonse Polder bij het golfterrein.  Bij ANWB wegwijzer >
LA:  Fietspad (Maasroute fietsroute 25). Fietspad vervolgen. Afslagen negeren. Bij bocht naar rechts
en links komt u uit bij de rivier. Hier uitzichtspunt met banken. Afslag naar links omhoog negeren.
Weg vervolgen langs pompgebouw leidingstraat Tunnel Oude Maas. Voor de bocht >
LA:  graspad langs de rivier. Aan het eind bij een bank met uitzicht bij rood rivierbaken >
LA:  Dan kort daarna >
RA:  de grienden in: Truus Visscherpad. Afslag naar links negeren. Eerste afslag naar rechts bij brug
nemen. Dit pad vervolgen. Een gedeelte van het pad gaat over een loopbrug langs de Oude Maas.
Alle afslagen negeren. Bij een bocht naar links loopt u van de rivier af met een aantal bochten naar de
parkeerplaats. Parkeerplaats oversteken. Op het fietspad >
RA:  naar boven lopen. Boven op de dijk >
LA:  naar beneden lopen.  Beneden aan de dijk >
LA:  (Fietsroute IJsselmonde). Aan de overkant van de weg staat gemaal Breeman. In de bocht links van
de weg: Routebord #16 - Strijd tegen het water: gemaal Breeman.
Weg vervolgen op de dijk (De Koedood). Links zicht op polder Rhoon, rechts Gaatkensplas.  (u kunt hier bij een 
pad naar rechts naar bij de Gaatkensplas de Rolfroute Barendrecht nemen) Aan het eind van de Koedood >
RA:  Korte Koedoodse dijk. Overkant van de weg: Routebord #15 - Archeologisch Onderzoek Essendijk.
Ongeveer 50 meter op de Korte Koedoodsedijk >
LA:  trap af en brug over. Na de eerste brug rechtdoor; Straat Parelsnoer. Aan het eind rechtdoor tweede 
brug over: straat Kroon. Rechtdoor aan het eind derde brug over: straat Kwartslaan rechtdoor langs basket-
balveldje. Aan het eind rechtdoor vierde brug over. Rechtdoor: straat Barnsteenhof. Aan het eind rechtdoor
bij vijfde brug. Straat Doelwijck. Aan het eind >
RA:  straat Heuvelsteijn. Loopt in een lange bocht naar rechts. Midden in deze bocht de eerste weg >
RA:  straat Reesteijn. Afslagen negeren. Rechtdoor brug over >
LA:  op voetpad: Portlandse Baan. Bij milieuparkje: Routebord #13 - Archeologisch onderzoek Portland. Voet-
pad vervolgen tot ANWB wegwijzer nr 68520 >
LA:  voet- fietspad langs sloot, Koedoodsekade. Afslagen negeren. Brug over. Aan het eind >
LA:  Koedoodpad. 1ste afslag >
RA:  vervolg Koedoodpad. Brug over.  Eind >
RA:  Poelweg. Deze weg gedurende enige tijd vervolgen tot 1ste afslag >
LA:  Lageweg. Deze weg helermaal uitlopen, afslag naar rechts negeren. Aan het eind >
RA:  Oudeweg. Deze weg helemaal uitlopen. Aan het eind >
LA:  Rijsdijk. Alle afslagen negeren en op de bochtige dijk blijven. U komt na rechts een boerderij en links 
een nieuwbouwwijk bij de Rivierweg. Deze oversteken en de Rijsdijk vervolgen. U bent nu weer in de bebou-
wde kom van Rhoon. Afslagen op de Rijsdijk negeren. Tot aan een statig kantoorgebouw en winkels, daar >
RA:  Viaductweg. Deze weg naar boven toe oplopen.

U bent terug bij startpunt: het Metrostation Rhoon.

Dank aan de heer Wim Pellikaan.

STARTPUNT: Metrostation Rhoon.
Met uw rug naar de uitgang van het metrostation >
RA:  Viaductweg. De weg loopt af naar beneden. U komt langs een winkelcentrum. Eind Viaductweg >
RA:  Rijsdijk. Bij zebrapad oversteken. Routebord #9 - Gerechtsplaats Het Groene Zoodje.
Terug oversteken. Bij de hoek van het appartementsgebouw >
RA:  Dorpsdijk. Bij zebrapad >
LA:  oversteken. Tussen de winkels door (bloemenwinkel, AH). Eind >
LA:  Julianastraat, winkelstraat. Eind bij Primera>
RA:  oversteken: Werkersdijk. Deze weg vervolgen. Bij eerste afslag naar links aan de overkant van de weg    
  op het voetpad gaan lopen. U komt langs speelterrein, afslagen naar links negeren. Voetpad eindigt
  en aan de overkant gaan lopen. Bij 3de Afslag in een bocht >
LA:  OranjeNassaulaan. Deze laan uitlopen, rechts huizen, links akkers. Eind >
LA:  Bij verkeerslichten de drukke weg oversteken. Dan direct >
RA:  fietspad (Rooimanspad). Eerste afslag >
LA:  pad tussen bomen, brug over. Na brug >
RA:  Landheer. Deze straat met een bocht naar links vervolgen. Na bocht bij Y splitsing rechts aanhouden (
  links een vijver, rechts huizen). Weg helemaal uitlopen. Aan het eind >
RA:  voetpad naast dubbel fietspad: Albrandwaardseweg. Deze weg vervolgen, bij bocht in de weg
  rechtdoor op Albrandwaardseweg. Eind >
LA:  F. van der Poest Clementlaan. Eind van de weg oversteken. Dorpsstraat. Dorpsstraat blijven volgen, 
bocht naar rechts en links. U passeert ‘Het Wapen van Poortugaal’. Bij afhaal-Chinees Kam Do >
RA:  Eind >
LA:  Achterdijk. U passeert Routebord #1 - Dijkwoningen Poortugaal (1200). Weg loopt naar boven >
LA:  Welhoeksedijk. Kort daarna in bocht >
RA:  Kijveland 1 / Kijvelandse Havendijk.
U passeert Infobord: Eilandbewoners en bord einde Poortugaal. Bij kruispunt bij brug >
LA:  Slaperskade (weg tussen akkers). Aan het eind na bocht naar links >
RA:  de dijk oplopen. U loopt langs de gebouwen van de psychiatrische inrichting Delta.
Afslagen naar het terrein van Delta negeren. U loopt op de dijk met grote huizen rechts van u. U passeert op 
de dijk een parkeerlus en gebouwen van Delta. U komt uit op een fietspad. Fietspad vervolgen >
LA:  bij ANWB wegwijzer 67388/001 (fietsroute 89). Afslag fietspad naar rechts negeren.
Fietspad links vervolgen: Oudemaaspad. (houtenzuil Johannapolder). Alle afslagen negeren, bij ANWB
wegwijzer rechtdoor. U komt langs een klimbos. U komt bij het parkeerterrein rechts van u. In de hoek staat 
restaurant Tasman. Hier staat het informatiebord van de Rolf Route. Vervolg uw weg door terug te lopen naar 
het fietspad. Bij afslag naar links staat Routebord #10 - Plaat in de Maesch. Terug naar fietspad boven en u 
komt uit op de loop- en fietsboulevard naar de haven van Rhoon, het zwembad en restaurant Abel. Bij trap > 
LA:  naar beneden (tegenover Van Gameren Sport). Weg oversteken. U komt uit op een parkeerplaats.
Deze parkeerplaats aflopen. Aan het einde >
LA:  kort pad omhoog. U komt weer uit op het fietspad, rechts Routebord #11 - Rhoonse grienden.
Fietspad gedurende een aantal kilometers vervolgen.  Aan de rechterhand de Rhoonse grienden. Als u op
het fietspad blijft, dit loopt in een bocht licht naar beneden. Fietspad vervolgen. Voor de bocht afslag >
RA:  Grote Rivierenpad. U kunt hier de Rhoonse Grienden in.
Fietspad vervolgen: rechts rietvelden, links dijk. Bij een hek (bord Oude Maas/nieuwepolder) >
RD: U komt bij een bord van het Zuid-Hollands Landschap: Klein Profijt. Fietspad vervolgen.
Dit maakt een slinger. U komt bij het bord van Brasserie Rhoonse Polder bij een Y-splitsing >

Rolf Route Albrandswaard - Wandelroute 2 (Zuid) Rhoon en Poortugaal - ca 20 km
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Aansluiting
op Rolf Route

Albrandswaard

Rolf Route Barendrecht

1 Dorpsstraat    Oude kerk van Barendrecht

2 Voordijk    Brood bakken in de Middeleeuwen

3 Voordijk    Boerderijen in de polder

4 Voordijk / Heulweg    De polder ‘Binnenland’

5 Koedood    Gaatkensplas: ‘duikers’ en vondsten

6 Zuidpolderse boezem    Barendrecht in Vroeger Tijden

7 Achterzeedijk    Strijd tegen het water

8 Ziedewijdsekade    Eiland “Den Ouden Dijck”

9 Ziedewijdsekade    Noldijk muur

10 Noldijk    Vlasverwerking langs de Wael

11 Gebroken Meeldijk    De Kanonnenschans langs de Noldijk

12 Gebroken Meeldijk    Geschiedenis van de veiling



LA:  Koedood. Weg vervolgen tot bord fietsknooppunt 14. Na huis aan de linkerkant fietspad >
LA:  naar beneden (hier verlaat u weer de Rolf Route Albrandswaard) direct voor fietsbrug >
Routebord #5 - Gaatkensplas: ‘duikers’ en vondsten fietspad vervolgen Swifterbandpad. Swifterbandpad volgen 
tot eind. Bij overdekte zitbank >
Routebord #6 - Zuidpolderse boezem. Barendrecht in Vroeger Tijden. Vanaf de hoek >
RA:  Fietspad aan rechterkant van de weg vervolgen. Weg Koedood oversteken. Naar boven rijden, eind >
LA:  Fietspad. Rechts ziet u een heuvel die aangelegd is met grond uit de woonwijk die u gepasseerd bent. 
  Eind fietspad >
RA:  bij ANWB wegwijzer en fietsroute richting 27 Barendrecht / Heerjansdam. Om de Heinenoordtunnel 
heen fietsen tot ANWB wegwijzer 14239 en fietsbord naar 28 >
RA:  Direct daarna, weer:
RA:  Fietspad vervolgen. Fietsroute 28 vervolgen tot eind fietspad. Hier >
RA:  naar uitzichtpunt oude Barendrechtse brug, oude trambaan, met tolhuis en herdenking WOII >
Routebord #7 - Strijd tegen het water  Na bezoek uitzichtspunt terug rijden. Fietspad >
RA:  fietspad volgen tot voorbij het Pannenkoekenhuis Oude Maas. Afslag RA negeren. Einde fietspad >
LA:  Afslag naar parkeerterrein pannenkoekenhuis negeren. Fietspad volgen. Het fietspad maakt een bocht
  naar rechts. Bij eerste afslag:
RA:  U steekt de Achterzeedijk over naar ANWB wegwijzer 654(5) > 
Routebord #8 - Eiland “Den Ouden Dijck”  Na ANWB wegwijzer >
LA:  en met rechterbocht mee de 3de Barendrechtseweg in, fietspad aan de rechterkant van de weg
  vervolgen. Na begraafplaats (links) eerste afslag >
RA:  tussen 2 parkeerplaatsen door fietspad. Rechts aanhouden naar Theehuis Polderzicht.
  Fietspad vervolgen. Brug over. Afslag links negeren. Rechts brug over. Einde fietspad >
LA:  Ziedewijdsekade. Ter hoogte van huis nr. 14 > Routebord #9 - Ziedewijdsekade
Deze weg helemaal uitrijden. Afslagen negeren. Ziedewijdsekade vervolgen >
RA:  Aan het eind weg naar boven >
LA:  Achterzeedijk. Bij bord ‘Bebouwde kom Barendrecht’ kunt u links over de rode schuur kijkend een stuk 
  met stenen versterkte dijk zien. Dit deed dienst als aanlegkade.  Aan het eind >
LA:  Noldijk. Deze dijk helemaal volgen. Afslagen negeren. Spoortunnel onderdoor. Direct daarna >
RA:  bij kanoclub Lekko. > Routebord #10 - Vlasverwerking langs de Wael
Fietspad volgen (met de Waal mee) door recreatiegebied bij de Barendrechtse Waal. Eind van het fietspad >
LA:  naar boven fietsen en aan linkerkant > Routebord #10 - Vlasverwerking langs de Wael
RA:  op de Noldijk langs Wevershoeve. Dit is een restaurant met terras. Op de Noldijk direct >
LA:  naar Gebroken Meeldijk. In de kromming Noldijk / gebroken Meeldijk >
Routebord #11 - De Kanonnenschans langs de Noldijk  LET OP: de plek van het bord is eerder op de route, dan
op de locatie-afbeelding staat aangeduid. Gebroken Meeldijk volgen tot bocht naar rechts. Voor de bocht >
LA:  fietspad (fietsroute naar 34)  Voor de rotonde >
LA:  de weg oversteken. Route 34 volgen. Fietspad gaat de Gebroken Meeldijk op, hier >
RA:  Dijk volgen. Langs Greenery House (Veiling Barendrecht). Voor fietstunnel links aan hekwerk
  van Bedrijf Tumoba > Routebord #12 - Geschiedenis van de veiling
U komt bij de tunnel onder het NS station. 

U bent terug bij startpunt: het NS station Barendrecht

Dank aan de heren Wim Pellikaan & Ton Blinde.

STARTPUNT: NS station Barendrecht
Uit station naar beneden, lift, roltrap. Beneden linksaf. Langs spoordijk. Tot bewaakte binnen fietsenstalling. 
Hier zijn fietsonderdelen te koop. Er is een toilet. Er kunnen OV-fietsen gehuurd worden.

Start: Op de hoek bij de binnen fietsenstalling van het NS station ziet u het algemene informatiebord
over de Rolf Route Barendrecht. U start de route met uw rug naar de fietsenstalling en gaat >
RD:  de Gebroken Meeldijk op. Bij kruising met Meije LA Prins Hendrikstraat >
RA:  Gebroken Meeldijk. Deze straat helemaal uitrijden. Wordt een stuk fietspad tussen pizzeria en
  motorzaak. Vervolgens Gebroken Meeldijk vervolgen. Na een kerk en een bocht naar links >
RA:   de Buitenlandse Baan oversteken en weg vervolgen: Dorpsstraat- Oost. Aan het eind de Lindehoeve- 
  laan oversteken. U komt in de winkelstraat Middenbaan.
Vanaf dit punt 2 opties:
Optie 1 - lopend door de winkelstraat Middenbaan:
In deze straat stond tegenover Vijfvinkel Schoenen Korenmolen De Hoop. Zie bord 1.
Er zijn diverse horecagelegenheden. Loop de straat geheel af. U passeert aan het eind Theater Kruispunt.
U komt beneden uit bij de Binnenlandsebaan >
LA:  Bij verkeerlichten de 1ste Barendrechtseweg oversteken. Bij verkeerslichten >
RD: Eerste straat >
RA:  Dorpsstraat

Optie 2 - fietsend om de winkelstraat Middenbaan heen:
Aan het eind van de Dorpsstraat Oost >
RA:  Lindehoevelaan. Aan het eind >
LA:  Binnenlandsebaan. Alle afslagen negeren. Na diverse bochten, bij kruising 2de Barendrechtseweg
  bij verkeerslichten >
RD: Schaatsbaan. Eerste straat >
RA:  Dorpsstraat
Direct links Routebord #1 - Oude kerk van Barendrecht tegenover gebouw Heuvelsteijn (hoek Dorpsstraat).
U fietst richting Oude Dorpskerk. (Dorpsstraat is het oude centrum van Barendrecht. Kerk, Oude Raadhuis, 
watertoren, historische vereniging in oud schoolgebouw, monument WOII.)
Dorpsstraat vervolgen. Rechts om het huis heen. Dorpsstraat verder volgen, afslag Dorpsstraat naar rechts 
negeren. Rechtdoor gaan. Dorpsstraat wordt Voordijk. Voordijk volgen. Alle afslagen negeren. 
Onderweg diverse mooie boerderijen onder aan de dijk. Bij ANWB wegwijzer 68334(1) >
LA:  fietspad. Onderaan fietstunnel onderdoor >
RD: de weg vervolgen langs fietshandel World Bikes. Tunnel Rijksweg onderdoor >
RD: alle afslagen negeren. U passeert meerdere bruggen over de Voordijk. U blijft steeds op de Voordijk
  en blijft alle afslagen negeren.
Hoek Voordijk / Carnisseweg: Routebord #2 - Brood bakken in de Middeleeuwen
RD: Voordijk vervolgen. U passeert de trambaan en direct rechts > Routebord #3 - Boerderijen in de polder
Voordijk vervolgen. Tot Hoek Heulweg / Smitshoek en tegenover café ’t Schaapje >
Routebord #4 - De polder ‘Binnenland’  Na café: direct 
LA:  bij ANWB wegwijzer 9070(3) fietspad richting Rhoon Portland / Rhoon.
  Aan het eind brug over. Weg oversteken en >
LA:  Portlandsebaan. Deze weg 1200 m volgen. (u volgt nu een gedeelte van de Rolf Route Albrandswaard)  
  Afslagen negeren. Doorrijden naar Korte Koedoodse Dijk >
RA:  Eerste weg >

Rolf Route Barendrecht - ca 17 km



           IJsselmonde
De wind zucht door mijn wilde haren, ik struikel stuntelig door het duin.
Herinneringen, verwarde verhalen schieten zomaar door mij heen.
De geur van een warm verleden, wandelend tussen duindoorns door,
hoor ik vogels in de bosjes, krekels tjirpen luid in koor.

De haven, dominant aanwezig; strakke buizen, staal, glas, beton.
Reuze schepen aangemeerd, verladen in stilte wat in hun buik begon. 
Slechts de kabels grommen somber, hun binaire elektrataal.
Hoge kranen zwoegen zwijgend, katrollen rollen op een digitaal signaal!

Wij dromen weleens IJsselmonde maar liever daden bij het woord.
Wij zijn trots op je verleden maar nu ook op ons Europoort.
 
Monsters op rubberen lagers, rijden geluidloos af en aan.
Hun lading dwars door mijn eiland torsend, snellen ze over de autobaan. 
West-IJsselmonde met Voorne-Putten, polders, boerderijen, vee en graan 
dreigt langzaam te verdwijnen; Europoort heet het voortaan.

Europoort is onze toekomst, hier bouwen wij aan Putten Over de Maesch. 
De poort naar Europa en andere werelden ligt aan het einde van de straat. 
Hier liggen kansen voor ons allen. De toekomst lacht ons tegemoet!
Maar onze herkomst willen we niet vergeten. Daarom ROLF; ons Erfgoed. 

Visie van de stichting Rolf:

De stichting Rolf vindt het belangrijk dat de inwoners van IJsselmonde, van
Oedenvliet (Hoogvliet) tot en met Thuredrecht (Dordrecht), en vooral de jeugd,
kennis heeft en interesse voelt voor de historie van het ‘Ontstaan van Holland’
in het algemeen en de geschiedenis van IJsselmonde in het bijzonder. Als de
jeugd zich op eigentijdse wijze met het culturele erfgoed kan bezig houden,
ontstaat een sfeer van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en respect voor wat
onze voorouders en wij hebben opgebouwd. De stichting Rolf hoopt hiermee
een basis te vormen om de toekomst op positieve wijze tegemoet te zien.
Zo ontstaat liefde voor de grond, de omgeving en voor het eiland waar wij op
wonen en waarmee wij allemaal historisch verbonden zijn. IJsselmonde heeft
nog steeds een prachtig polderlandschap en grienden met hier en daar
boerderijen, gemalen en andere oude panden die herinneren aan een rijk 
verleden. Ook heeft IJsselmonde een overweldigende moderne industrie en
havenactiviteiten van wereldniveau, evenals veel midden- en kleinbedrijven die
haar  inwoners  perspectief  geven  op  een  kansrijke  toekomst.



Blijf op de hoogte van alle activiteiten van de stichting Rolf: www.stichting-rolf.nl 

De ontwikkeling van de Rolf Routes kwam tot stand met inzet en hulp van:

Stichting Rolf, BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam),
De Historische Vereniging Barendrecht, Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht.

Teksten: Ruud de Jong, Nico van Dinther en Ton Blinde.
Tekst redactie: Nicole van Rooij en Corrie Ratsma • Tekeningen: Hans Brouwer

Grafische vormgeving & opmaak: Sander Ladenius   

De Rolf Routes zijn mede mogelijk gemaakt door donaties, support en medewerking van:

Kijk op de website www.stichting-rolf.nl > onder Rolf Routes
voor mogelijk interessante aanbiedingen en/of leuke acties!


