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10 km van hartje Rotterdam
Rhoons Veer, 10 km van hartje Rotterdam. Rondom: allerlei soorten eenden, ganzen en zwanen. Zelfs een
nest kiekendieven. Schone lucht. Ruimte aan alle kanten. De Carnisse en Rhoonsche grienden. Fiets- en
wandelpaden. En de grootste zoetwatergetijdenrivier van Nederland. We zijn aan de Oude Maas in Rhoon.
Veel scheepvaart van en naar de Botlek. Aan de overkant de fraai vormgegeven waterinlaten naar de
Beerenplaat. Pal naast de jachthaven vertrekt het Rhoons Veer voor een rondje. Eerst naar Klein Profijt,
waar een natuurbezoekerscentrum is gevestigd, met terras aan de rivier. Mogelijkheden om buitendijks te
wandelen. Voor de volgende halte draaien we het Spui in en stappen uit in Oud-Beijerland. Een opvallend
mooi stadje met een rijke geschiedenis. Het oude raadhuis (1622) is op een brug over de Vliet gebouwd.
Op een bord staat informatie over de bomenroute (6 of 9 km) en over de witte paardekastanje. Aan de
overkant van het Spui staat nog een eeuwenoud exemplaar. De derde halte wordt Spijkenisse, met de
karakteristieke hoge woontoren. Vervolgens nog een keer naar Oud-Beijerland en Klein Profijt. En dan
terug naar de thuishaven: Rhoon. We varen nu aan bakboord langs de Beerenplaat, met een groot bekken
van 1800 bij 800 meter ten behoeve van de drinkwatervoorziening voor Rotterdam en omgeving.
Ons tochtje is totaal ongeveer 6 km. Wat een feest! Het is genieten geblazen op deze stoere wateren. Met
verwarde haren, glinsterende ogen en een opgeruimd gemoed stappen we in Rhoon van het veer af. De
boot zelf kan heel wat passagiers meenemen. Met wat passen en meten bij elkaar 50 fietsen. Een
functioneel schip dat vanaf 1992 dienst doet.
Foto links: Het pontje van Rhoon nabij OudBeijerland.
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Op het traject Rhoon - Hoeksche Waard
vaart overigens al meer dan 400 jaar een
veerpont. De schipper vertelde dat hij dit
jaar tot nu toe (1 augustus) 20.000
passagiers heeft meegenomen. Veel hangt
af van het weer. Op een mooie
hemelvaartsdag vervoert de veerpont wel
900 passagiers. In de regenachtige
julimaand van 2007 valt het aantal
passagiers tegen.
Rhoon is een bezoek meer dan waard. Een dorp met twee gezichten. Gesitueerd onder de rook van
Eemhaven en Waalhaven, met aan de andere zijde de schitterende Oude Maas. Rhoon is met de
Erasmuslijn per metro te bereiken. Op zaterdag en zondag mag in de Rotterdamse metro de fiets gratis
worden meegenomen.
In de fraaie folder, getiteld 'Veren over de Oude Maas', staan de dienstregelingen van de door ons gekozen
veerdienst, maar tevens van de andere veerdiensten over de Oude Maas. Zie ook: www.rhoonsveer.nl

