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Landgoederen op de 
Zuid-Hollandse Eilanden

Fietsroute – 47 km
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Deze fietsroute (47 km) laat u kennismaken met de rust en ruimte van 
de Zuid-Hollandse Eilanden. De duinen van Voorne waren een geliefde 
plek voor een landgoed of buitenplaats voor de rijke kooplieden uit 
Rotterdam. Deze fietsroute voert u door de duinen en langs buiten-
huizen, maar u kunt ook kennismaken met de vestingstad Brielle en de 
historische haven van Hellevoetsluis.

In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een 
uitgebreide routebeschrijving. Bij de routebeschrijving en achter in dit 
boekje zijn enkele tips toegevoegd die u tijdens het fietsen mogelijk 
van pas komen. Bezienswaardigheden onderweg, maar ook bijvoor-
beeld horecagelegenheden en fietsenmakers. 

Met eigen vervoer
Deze route start vanaf de Markt in Brielle, maar als u met de auto 
(en eigen fietsen) komt, kunt u de route bijvoorbeeld ook oppakken 
vanaf één van de op de kaart aangegeven parkeerplaatsen. 

Leve het landgoed
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in 
het kader van het themajaar ‘Leve het Landgoed’ (2008) zijn uitgegeven 
door provincie Zuid-Holland. Deze fietsroutes laten u kennismaken met 
de rijke historie van landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. 
Voor meer informatie over landgoederen of fietsroutes in Zuid-
Holland, kunt u terecht op www.zuid-holland.com.

Veel fietsplezier!

Over deze fietsroute
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Deze voormalige vuurtoren werd in opdracht van de stad 

Den Briel in 1630 gebouwd door Maerten Cornelis Paeyse, 

de stadstimmerman van Brielle. In die tijd gaf de Brielse 

Maas vanaf zee toegang tot de grote rivieren en de daar-

aan gelegen handelssteden. De vuurtoren was een hulp-

middel voor schepen om niet op de zandbaken te lopen. 

In de 18e eeuw kreeg de locatie rondom de vuurtoren 

ook een militaire functie. Om aanvallen vanuit zee te 

voorkomen, werd een kustbatterij aangelegd met maar 

liefst 22 kanonnen. In 1850 werd de Stenen Baak officieel 

als vuurtoren buiten dienst gesteld; in 1918 werd de 

batterij opgeheven.

Open: apr t/m okt, di t/m zo 11.00-16.00 uur 

(niet bij storm en zware regen)

Stenen BaakTIP

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. 

Jacoba van Beieren was een van de latere 

eigenaren. Hoewel er van de burcht weinig 

is overgebleven, is het restant nog altijd 

indrukwekkend. In Nederland is dit nog 

een zeldzaam voorbeeld van een motte-

kasteel, met een hoofd- en (verdwenen) 

voorburcht.

Open: Het landgoed en de ruïne van de 

Burcht zijn vrij toegankelijk. De sleutel 

van het hek ligt bij de plaatselijke VVV 

(openingstijden: jun t/m sep, ma t/m vr 

10.00-16.00 uur, za 10.00-14.00 uur en 

okt t/m mei, ma /m za 10.00-14.00 uur)

1. Ruïne van Jacobaburcht
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START MARKT IN BRIELLE

De route start op de Markt in Brielle. 
Rechtsaf de Voorstraat in

Voorbij de ophaalbrug direct rechtsaf (Maarland Noordzijde)

Volg deze weg (over brug), gaat over in Rochus 
Meeuwiszoonweg

Linksaf het fietspad op, richting Oostvoorne 
(Brielse Maaspad). Volg dit fietspad ± 3 km

TIP: AAN UW LINKERHAND ZIET U DE STENEN BAAK

Aan het einde van het fietspad op kruising rechtsaf 
(Gorslaan)

Op splitsing rechts, Gorslaan aanhouden. 
U rijdt nu over een bungalowterrein.

Voor de rotonde/einde Gorslaan linksaf, volg het fietspad

Rechtdoor, weg buigt af naar links. U rijdt nu Oostvoorne 
binnen.

Tweede straat rechtsaf (Hoflaan)

1.  AAN UW LINKERHAND BIJ DE VVV ZIET U DE RUÏNE 
VAN JACOBABURCHT 
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Op een kaart van Voorne uit 1661 komt 

de Buitenplaats Oosterhout al voor. In een 

latere verkoopakte wordt gesproken van 

een herenhuis met boerenhofstede. Rond 

1783 wordt het huis afgebroken; de 

boerderij blijft bestaan. Eind 19e eeuw valt 

de grond door verkoop uiteen in kleine 

percelen. Daarop worden villa’s gebouwd 

en tuinderijen gesticht. Eén ervan is de 

Villa Oosterhout uit 1915, gebouwd in de 

stijl van het vroegere landhuis. 

Landgoed Mildenburg is de loop van de 18e 

eeuw ontwikkeld door de familie Van 

Leyden-van Leeuwen. Het bestond uit een 

barokke tuin met grote rechte lanen, een 

doolhof, een theekoepel en enkele beelden. 

Delen van het landgoed werden verkocht en 

daarop werden nieuwe landhuizen gebouwd, 

zoals het naastgelegen Reigersnest dat 

gebouwd is in de stijl van de Amsterdamse 

School. Vanwege het dure onderhoud is het 

landhuis in de jaren veertig gesloopt en 

zijn de elementen bijna verdwenen. Het 

Zuid-Hollands Landschap beheert het 

landgoed als natuurgebied met behoud 

van enkele cultuurhistorische waarden 

en een stinzentuin. 

Open: Toegankelijk voor begunstigers van 

het Zuid-Hollands Landschap, leden van 

Natuurmonumenten en kopers van een 

dagkaart. 

2.  Landgoederen Mildenburg 
en ‘t Reigersnest

3.  Buitenplaats Oosterhout
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2.  TEGENOVER DE VVV/PARKEERPLAATS VINDT U DE INGANG 
VAN DE LANDGOEDEREN MILDENBURG EN ’T REIGERSNEST 
(WANDELGEBIED) 

Na de VVV rechtsaf en houdt rechts aan

Eerste straat rechtsaf (Stationsweg)

Bij splitsing rechts aanhouden (Zeeweg)

Aan het einde van de weg linksaf het fietspad op richting 
strand (Strandweg)

Bij de wegwijzer linksaf het fietspad op richting Rockanje 
(C. Sipkersslag)

Ga bij kruising met weg rechtdoor (F.H.G. van Itersonlaan)

Derde straat rechtsaf (Fazantenlaan)

3.  OP DIT KRUISPUNT VINDT U AAN UW LINKERHAND 
BUITENPLAATS OOSTERHOUT

Einde weg rechts (Voorweg)
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Begin 18e eeuw bestond buitenplaats 

Kranenhout uit een boerderij met heren-

kamer. Rond 1741 werd de buitenplaats 

uitgebreid met enkele stukken grond en 

werd er een tweede huis gebouwd. Eind 

19e eeuw werden het huis, de boerderij 

en het bos verkocht. Het huis werd in 

1904 afgebroken; in een naastgelegen 

verworven boerderij werd een heren- 

kamer ingericht. Een deel van het bos 

werd omgevormd tot park en er werd 

een tuinhuis geplaatst. De huidige eigena-

ren hebben in de afgelopen jaren stukken 

van het vroegere Kranenhout opnieuw 

weten te verwerven. Zij beheren het 

huidige bosgebied en de boerderij, 

het tuinhuis en de tuinmanswoning.

Open: Kranenhout is niet toegankelijk. 

De naam Kooysight verwijst naar een 

eendenkooi die vroeger vlakbij het huis 

lag. In de archieven wordt het huis voor 

het eerst genoemd in 1666. Eén van de 

latere eigenaren kweekte en plantte eind 

19e eeuw op het landgoed allerlei uit-

heemse boomsoorten. Zo ook de rode 

beuken bij het toegangshek. In 1949 werd 

het huis verbouwd tot familie hotel, maar 

de woongevel behield het 18e eeuwse 

karakter. De huidige eigenaar heeft het 

geheel laten renoveren en restaureren. 

Ook bracht hij de oude naam Kooysight 

weer aan op het toegangshek.

Open: Kooysight is een rijksmonument en 

is niet toegankelijk. Het huis is vanaf de 

weg goed zichtbaar.

4. Buitenplaats Kooysight

5. Buitenplaats Kranenhout
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4.  U FIETST EERST LANGS BUITENPLAATS KOOYSIGHT (LINKS)
5.  EN VERVOLGENS LANGS BUITENPLAATS KRANENHOUT 

(LINKS)

Eerste straat linksaf (Kranenhoutlaan)

Bij splitsing rechtsaf (Rietdijk)

6.  LANDGOED STUYVESANDE (LINKS)
zie pagina 10

Eerste straat linksaf (Heveringseweg)

Bij splitsing rechts aanhouden (Achterstrijpseweg)

Eerste straat rechtsaf (Olaertseduynweg)

7.  ALS U OP DE KRUISING OVERSTEEKT ZIET U AAN UW 
LINKERHAND LANDGOED OLAERTSDUYN

zie pagina 10

Op kruising rechtsaf (Berkenrijs)

Eerste straat linksaf (Berkenrijseweg)

Einde van de weg linksaf (Duinzoom, gaat over in 
Duinstraat)

8.  BIJ SPLITSING ZIET U AAN UW RECHTERHAND LANDGOED 
STRYPEMONDE

zie pagina 12

Rechtdoor fietspad op (Noorddijk)

18

19

20

21

22

23

24

25

26



8

1

3

5

6
7

1

8

2 4

N
1

5

N
2

1
8

N
2

1
8

N
4

6
9

Br
ie

lle

O
os

tv
oo

rn
e

O
o

st
v

o
o

rn
se

 M
e

e
r

B
ri

e
ls

e
 M

e
e

r



9

N
5

7

N
5

7

N
4

6
9

N
4

9
7

N
4

9
5

R
oc

ka
nj

e

V
ie

rp
ol

de
rs

H
el

le
vo

et
sl

ui
s

N
ie

uw
en

ho
or

n

0
2 

km
1

24

fi e
ts

ro
ut

e

st
ar

tp
la

at
s

nu
m

m
er

 la
nd

go
ed

nu
m

m
er

 t
ip

pa
rk

er
en

ho
re

ca

be
zi

en
sw

aa
rd

ig
he

id

fi e
ts

ve
rh

uu
r/

re
pa

ra
tie

be
bo

uw
in

g

w
at

er

bo
s

du
in

en
/s

tr
an

d

ov
er

ig
 t

er
re

in



10

Olaertsduyn is in 1910 gebouwd als 

jachthuis en buitenverblijf. Rondom het 

huis liggen rechtlijnige en/of symmetrische 

tuindelen en hieromheen ligt een tuin- of 

parkaanleg in landschapsstijl. Op deze 

wijze wordt een geleidelijke overgang 

gerealiseerd van het strak vormgegeven 

huis naar losse vormgeving van het 

natuurlijke landschap, waarbij het huis, 

de tuin en het landschap een eenheid 

vormen. Het landhuis is recentelijk opge-

knapt en er loopt een wandelpad over het 

landgoed. 

Open: Het is niet toegestaan om van de 

bepaalde route af te wijken en dichterbij 

het huis te gaan kijken.

De eeuwenoude boerderij Stuyvesande 

maakt deel uit van het landgoed 

Stuyvesande. Het gebied is enkele jaren 

geleden in samenwerking met diverse 

overheidsinstanties weer als landgoed 

hersteld in het kader van de Natuurschoon-

wet. Het landgoedbos is in 1984 door 

Staatsbosbeheer als ruilverkavelingbos 

aangelegd. Nu wordt het ecologisch 

beheerd door een boer als onderdeel 

van een proefproject voor het omvormen 

van landbouwgrond tot natuurgebied. 

In het bos van 23 hectare lopen Limousin-

runderen vrij rond. Via een veetunnel 

kunnen ze zelf hun weg kiezen tussen 

boerderij Stuyvesande en het bos.

6. Landgoed Stuyvesande

7. Landgoed Olaertsduyn
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Bij splitsing rechts aanhouden 
(Noorddijk, gaat over in Langeweg)

Eerste straat rechtsaf (Waterbospad)

Bij splitsing links Waterbospad aanhouden

Bij ingang camping linksaf, weg aanhouden (Duinrand)

Eerste straat linksaf (Korteweg)

Einde van de weg oversteken, daarna direct rechtsaf fiets-
pad op (Vleerdamse Dijk)

Einde fietspad, weg volgen langs Dorpsplein (Alardusdreef) 

Na de rotonde linksaf fietspad op (Kortedijkje, gaat over in 
Schapengorsedijk)

Volg het fietspad rechtdoor ca. 5 km (halverwege onder 
viaduct door)

Aan het einde van de weg rechtdoor fietspad op (Gorzenpad)

Aan het einde van het fietspad links de weg oversteken en 
volg het fietspad rechts richting de Vesting

Bij de vuurtoren met bocht mee naar links 
(haven Hellevoetsluis) en rechtsaf de brug over

Over de brug direct linksaf (Oostzanddijk)

Na de bocht (voor de grote parkeerplaats) linksaf 
(Opzoomerlaan, gaat over in Rijkstraatweg)

27
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Strypemonde is een historisch landgoed 

met hoge cultuur- en natuurwaarden. De 

naam Strypemonde is afkomstig van één 

van de brede kreken, de Strype, die hier in 

de Middeleeuwen in zee uitmondde. Zoals 

ook andere kreken werd de Strype ter 

bescherming van het achterliggende land 

afgedamd. De Sint Pietersdijk en de 

Noorddijk zijn delen van het landgoed die 

hieraan herinneren. Daarnaast zijn ook 

restanten van enkele oude dijkdoorbraken 

nog goed zichtbaar. In de afgelopen eeuw 

zijn grote delen van het landgoed geschon-

ken en verkocht aan Natuurmonumenten 

en het Zuid-Hollands Landschap. De 

jachthuizen ‘Olaertsduyn’ en ‘Strypemonde’ 

zijn Rijksmonumenten en de ‘Schaapskooy’ 

is een gemeentelijk monument. 

Open: De omgeving van het landhuis en 

overige woonhuizen op het terrein zijn 

privé-bezit en niet toegankelijk.

8.  Landgoed Strypemonde
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Volg het fietspad rechtdoor ± 5 km 

Na het viaduct (N57) fietspad volgen, daarna eerste straat 
rechtsaf (Achterdijk)

In de eerste bocht die u tegenkomt, rechtsaf Vierpolders in 
(Achterdijk, gaat over in Dijckpotingen)

Einde weg linksaf (Veckdijk)

Bij splitsing Veckdijck volgen, links fietspad aanhouden 

Tweede straat linksaf (Hossenbosdijk) en volg het fietspad 
rechtdoor

Na het bruggetje rechtsaf fietspad op (Simon Jan Molsingel)

Bij splitsing rechts aanhouden en volg het fietspad langs het 
water

Bij splitsing rechtsaf en direct weer linksaf langs de weg het 
fietspad volgen (Groene Kruisweg)

Bij de stoplichten rechtsaf, oversteken (P. van de Wallendam)

Fiets rechtdoor de winkelstraat in (Nobelstraat). 
De Markt ligt aan uw rechterhand.

EINDE FIETSROUTE
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Fietsverhuur
FixFiets.nl 
Regio Voorne-Putten
T. 06 – 46 76 54 20

Hotel-Restaurant De Zalm
Voorstraat 6, Brielle
T. 0181 – 41 33 88 

Bike Sport Centre 
Raadhuislaan 12, Rockanje
T. 0181 – 40 13 26

Klaassens Rijwielverhuur 
(Hellevoetsluis/Rockanje)
Waterpoortstraat 22-24, 
Hellevoetsluis
T. 0181 – 39 90 30 

Fietsenmakers
FixFiets.nl
Bij fietsverhuur via FixFiets.nl 
gratis pech onderweg service.
T. 06 – 46 76 54 20

Bike Sport Centre 
Raadhuislaan 12, Rockanje
T. 0181 – 40 13 26

Horeca
Hotel-Restaurant 
’t Wapen van Marion
Zeeweg 60, Oostvoorne
T. 0181 – 48 93 99 

Restaurant De Bodega
Dorpsweg 10, Rockanje
T. 0181 – 40 31 21

Er is verder volop horeca in Brielle 
en Hellevoetsluis.

Landgoederen (te bezoeken)
Ruïne van Jacobaburcht
Hoflaan 6, Oostvoorne
T. 0181 – 48 27 49
Open: Sleutel van het hek 
op te halen bij de VVV: 
Jun t/m sep, ma t/m vr 
10.00-16.00 uur, za 10.00-14.00 uur
Okt t/m mei, 
ma t/m za 10.00-14.00 uur

Musea en bezienswaardigheden
Historisch Museum Den Briel
Markt 1, Brielle
T. 0181 – 47 54 75
Over de geschiedenis van Brielle en 
Voorne-Putten.
Open: nov t/m mrt, di t/m za 
10.00-16.00 uur
Apr t/m okt, di t/m vr 
10.00-17.00 uur, za 10.00-16.00 uur, 
zo 12.00-16.00 uur

Sint Catharijne Kerk
St. Catharijnehof 1, Brielle
T. 0181 – 41 22 32 
Grootscheeps aangelegde, 
maar onvoltooid gebleven 
laatgotische stadskerk.
Open: mei, sep t/m okt 
13.30-16.30 uur
Jun t/m aug 10.30-16.30 uur

Onderweg
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De Stenen Baak (Vuurtoren)
Brielsemaas 1, Brielle
T. 0181 – 47 54 75
Open: apr en okt, za en zo 
11.00-16.00 uur
Mei t/m sep, di t/m zo 
11.00-16.00 uur

Openluchtmuseum De Duinhuisjes
Duinstraat 18, Rockanje
T. 0181 – 40 04 11
Vier originele duinhuisjes met 
bijgebouwen, ingericht zoals in 
1900 – 1940. 
Open: apr t/m okt, za en zo 
13.30-16.30 uur
Jul t/m aug ook op wo 
13.30-16.30 uur

Bezoekerscentrum Tenellaplas
Duinstraat 12a, Rockanje
T. 0181 – 48 39 09
Informatievoorziening over het 
duingebied.
Open: za, zo en wo-middag 
10.00-16.30 uur
Jun t/m aug en schoolvakanties 
10.00-16.30 uur

Oudheidskamer Hellevoetsluis
Industriehaven 8a, Hellevoetsluis
Grote collectie met dagelijkse 
(gebruiks-) voorwerpen gerelateerd 
aan het leven in Hellevoetsluis.
T. 0181 – 39 03 26 / 0181 – 31 10 84
Open: mei t/m okt, wo t/m zo 
13.00-16.00 uur

Het Nationaal Brandweermuseum
Industriehaven 8, Hellevoetsluis
Collectie van branweermateriaal uit 
de periode 1550 tot ca. 1959.
T. 0181 – 31 44 79
Open: apr t/m okt, ma t/m za 
10.00-16.00 uur, zo 11.00-16.00 uur

Historisch Droogdok Jan Blanken
Industriehaven 50, Hellevoetsluis
Verschillende maritieme objecten 
en een kijkje in het droogdok van 
Jan Blanken. 
T. 0181 – 31 01 97 
Open: ma t/m vr 09.00-17.00 uur, 
za (apr t/m sep) en zo 13.00-16.30 uur

Oplaadpunten elektrische fietsen
Fietsplus Van Oudenaarden
Industrieterrein ’t Woud 4, Brielle
T. 0181 – 41 33 51 

Eetcafé Centraal
Stationsweg 2, Oostvoorne
T. 0181 – 48 31 76

Badhotel en Brasserie Rockanje
Tweede Slag 1, Rockanje
T. 0181 – 40 17 55

De Heeren van Hellevoet
Oostzanddijk 16a, Hellevoetsluis
T. 0181 – 32 74 97
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Colofon

Deze fietsroute is uitgegeven in opdracht 
van provincie Zuid-Holland

Uitgever
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme
Postbus 3267, 2601 DG Delft
T. 015-251 23 30
E. info@zhbt.nl 
I. www.zhbt.nl

Kijk voor meer informatie over fietsroutes 
en bezienswaardig heden in Zuid-Holland op 
www.zuid-holland.com. 

Redactie
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, Recreatie-
schap Voorne-Putten-Rozenburg, TeVoet

Beeldmateriaal
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, 
www.recreatiezuidholland.nl en provincie 
Zuid-Holland

Kaart
Mijs Cartografie en Vormgeving

Vormgeving
Ontwerpwerk, Den Haag

Druk
OBT b.v.
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