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9 - Bomen van staal

Praktische informatie:

Afstand: 13 km
Soort: rondwandeling

Startpunt: veerhaven Rozenburg
Coördinaten: 51°54'41"N  4°14'32"E

Horeca:
Het Posthuys
Molenweg 47
3181 AT Rozenburg

Vanaf metro(voormalig trein)station Maassluis: LA, 300m langs 
spoor, LA overweg over, volg bochtige weg naar Veerhaven en 
neem veerboot naar Veerhaven in Rozenburg. 
 
1. Vanaf veerboot CR Veerheuvel bij Aw1452 rechts van u passe
ren. Kruising asfaltwegje RD, trap op, direct daarna op dijk LA en 
in rechterbochtje bij 2e lantaarnpaal LA, dijkpad. Kruising tegel/
asfaltwegje RD, u blijft dus op de dijk. Verderop passeert u rechts 
van u tussen fietspad en weg een kleine parkeerplaats. Vanaf daar 
breed betonplatenfietspad volgen. U passeert dan vrij vlot dijk
paaltje 2,0. Nog geen 50m daarna RA, grasberm en weg over
steken, weg/dijktalud afdalen en beneden op asfaltwandelpad 
voor vijver LA. Op Ysplitsing rechts aanhouden. Op omgekeerde 
Ysplitsing ook rechts aanhouden. Op Y voor scatingbaan RA en 
RD brugje over. Na dat brugje RA en gelijk LA (Dahliastraat).  

Met deze industriewandeling wandelt u over een fietspad tussen een weg 
en een goederenspoorlijn maar liefst twee kilometer dwars door de petro-
chemische industrie van Rozenburg. Onderweg passeert u rakelings 
meerdere (soms kleurrijke) chemicaliënfabrieken. En dat is toch best wel 
indrukwekkend: al die imposante, glimmende stalen pijpen die de hemel 
inpriemen en daar de meest gore luchtjes uitbraken. Nee, u hoeft geen 
gasmasker op! 
 
Wel grappig is dat u in het weekend hier stiller wandelt dan in menig Veluws 
bos! Vanaf de Veerhaven kuiert u langs de Nieuwe Waterweg en door een 
parkenstrook naar en door een modern winkelcentrum, gevolgd door weer 
een parkenstrook. Na het Ali-Chemicalierondje kuiert u langs het Hartelka-
naal, het Calandkanaal (dat u over de Calandbrug oversteekt), wederom 
door wat groenstroken en langs de Nieuwe Waterweg weer naar de 
Veerhaven of door naar de bus.  
 
Er zijn met OV twee mogelijkheden om bij het startpunt te komen: met de 
metro of bus naar metrostation Maassluis en na 10 minuten lopen met de 
veerboot over de Nieuwe Waterweg naar Rozenburg of met de bus naar 
bushalte 'Raadhuisplein' in Rozenburg, begin de route dan in punt 2 bij *.

Honden: aan de lijn

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 372
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Aan einde RA (Abelenlaan, staat iets verderop). In linkerbochtje 
van deze laan over! woonerf RD. Op kruispunt met Leliestraat RD. 
Aan einde LA (Raadhuisplein), blijf RD gaan richting molen. 
 
2. Aan einde van winkelcentrum eerst brede weg oversteken, aan 
overkant voor die molen RA * en daarna op 1e straat LA (J. van 
Goyenstraat). Aan einde met links/rechtsknikje RD, asfaltwandel
pad door groenstrook met links singel. Bij brugje RD blijven gaan 
over gras! langs die singel. Kruising klinkerweg RD, breed schel
pengruispad. Na lage flat op 1e pad LA en bollend brugje over, 
rechts ziet u talud en geluidsschermen van autoweg. Blijf asfalt
paden (een beetje) daarlangs volgen, dus sla nergens linksaf 
woonwijk in. Na ruim 500m (en linkerbocht) aan einde op tegel
pad strak voor die wijk RA. Bij lantaarnpaal 5 met linkerbocht 
meegaan, tegenover huisnr 25 RA door gras wegtalud op, die  
weg oversteken en aan overkant RA. Aan einde Droespolderweg 
oversteken en op fietspad langs die weg LA. Loop fietspad langs 
weg uit, maakt flink stuk verderop linker- en rechterbocht. Aan 
einde bij verkeerslichten op fietspad langs weg RA, wat verderop 
loopt fietspad door brede grasstrook. Bij volgende verkeerslichten 
ook op fietspad langs weg RA en weg + spoor onderdoor. Daarna 
linkerbocht volgen, volg fietspad langs Merseyweg.  
 
3. Na 1km bij viaduct RA (Theemsweg), volg fietspad aan linker
kant weg. Blijf fietspad langs weg flink stuk volgen, beide maken 
na lang recht stuk van ca 2km bochten en komen langs diverse 
chemicaliënfabrieken en een containeroverslag (Bertschl).  
Let op: vrijwel direct na de Rozenburgse Sluis in rechterbocht van 
weg, bij 2 blauwe camerapalen, LA over gras en stukje klinkerweg 
naar Hartelkanaal en op klinkerwegje strak daarvoor RA.  
Aan einde, bij rij halfronde betonwanden, LA verdergaan over 
fietspad langs weg richting Calandbrug, deze ziet u al. Aan einde 
bij Aw67673 RA weg oversteken en aan overkant op fietspad LA. 
Strak voor Calandbrug RA die brug op en boven RA. Direct! na 
brugdek RA, trap af, RA en brug onderdoor. Bij Aw6770 fietspad 
aan linkerkant van weg volgen, u loopt langs Calandkanaal. 

4. Na 1km, kort na hectometerpaaltje 0,8, RA weg oversteken en 
RD tegelfietspad volgen, pad maakt enkel bochtje en gaat dalen. 
Beneden direct na bord Rozenburg LA, asfaltwandelpad langs en 
even door berkenbosje, volg daarna rechterbochtje en negeer 
rechterpad. Aan einde (voor woonwijk) LA, blijf langs die singel. 
Na brugje aan einde LA, klinkerwegje gaat verderop dijkje op.  
Aan einde Boulevard Rozenburg oversteken en op tegelpad aan 
overkant RA. In rechter betonplatenfietspadbocht LA naar Nieuwe 
Waterweg en strak daarvoor RA. Na kleine km (aan einde) voor 
Rijkswaterstaathek RA over gras, bij hekhoek LA en over het gras! 
(weg is voor u streng verboden!) strak langs dat hek blijvend  
(u kunt ook dijk op, weg oversteken en op fietspad/ventweg LA) 
naar de veerboot.  
 
Voor bushalte in dorp verder lezen vanaf punt 1 tot *.
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