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Het “Vossenpad” een boerenlandwandeling 
Een tweetal boeren in de polders van Rhoon hebben een deel van hun land geschikt gemaakt voor een bijzondere 
wandeling. De wandeling voert door de, nu nog, onaangetaste polders, langs Klein Profijt, langs de Golfbaan, over Het 
Hoge Veld en door de Carnisse Grienden. Kortom nu al kunt u van het bijzondere Natuurschoon van Polder en Griend 
genieten. 
Het Vossenpad biedt ook mogelijkheden om de route te verkleinen of juist uit te breiden met een wandeling door Klein 
Profijt en / of de Rhoonse Grienden. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze wandeling te beginnen of uit te breiden 
of te verkorten: 

A. Vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk 
B. Vanaf de parkeerplaats bij het Hoge Veld 
C. Vanaf de parkeerplaats bij de Carnisse Grienden 
D. Uitbreidingen of Verkortingen 

 
Onderstaand een overzicht van het gebied en in rood het “Vossenpad”. 

 

A. Start vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk. 
1. Loop vanaf de parkeerplaats terug naar de Schenkeldijk. Aan de linkerkant ligt de 

Zegenpolder en rechts de Portlandpolder. Na circa 900 meter staat aan de 
rechterkant het Landschapsschilderij, hier rechtsaf. 

2.  Via de overstap over de afrastering de Molenpolderse Zeedijk op. Boven op de 
dijk heeft u een mooi uitzicht over de Portlandpolder (rechts) en de Molenpolder 
(links).Na circa een kilometer komt u bij een afrastering, gebruik de houten 
overstap en blijf beneden aan de dijk. 

3. Steek de Veerweg over en let op het verkeer van en naar de golfbaan. Doordat het 
verkeer over de dijk gaat is het lastig om het aan te zien komen. Aan de overkant weer via de houten overstap het 
vervolg van de Molenpolderse Zeedijk op. Na circa 600 meter eindigt de dijk en weer over de afrastering via de 
houten overstap. 

4. De dijk is hier afgegraven omdat er een buisleidingstraat is aangelegd. Steek via het landbouwpad over van:   
 

>>          naar                    >> 
 

Over de houten overstap weer de dijk op. Na circa 
1600 meter komt u aan het einde van de 
Molenpolderse Zeedijk. Over de houten overstap  
de stoep op naar de Koedood. 

 
5. Steek de Koedood over en vervolg de route op het Swifterbantpad. Dit pad loopt 

langs de Gaatskensplas. Blijf dit pad volgen tot de eerste afslag aan de rechterkant. 
Hier loopt een voetpad over de plas naar een kustmatige heuvel, de Jan Gerritse 
heuvel met een spiegel boven op. Sla rechtsaf naar de heuvel. 
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6. Steek de Koedood over en beklim de trappen de dijk op. Boven op de dijk rechtsaf 
het Oude Maaspad op. Bij de Koedoodhaven rechtdoor naar de parkeerplaats van 
de Carnisse Grienden.  

7. Ga bij de parkeerplaats linksaf de Carnisse Grienden in op het Truus Visscher pad. 
Volg dit pad tot aan het einde. U loopt circa 2 kilometer door de Grienden met de 
Oude Maas aan uw linker hand. 

8. Aan het einde van het pad en het einde van de Carnisse Grienden komt u op het Hoge Veld. U vervolgt de tocht 
over dit recreatiegebied langs de oever van de 
Oude Maas. Hier is geen wandelpad maar u loopt 
over gras. Aan het einde komt u langs het 
voormalige Veerhuis op de Veerweg.  Steek de 
Veerweg over. 

 
 

 
9. Aan de overkant van de Veerweg ziet u een afrastering en een grote groene loods. Volg het pad langs de loods 

met de afrastering aan uw linker kant. Dit pad loopt langs de Golfbaan (rechts) en de Kooiplas van Klein Profijt 
(links). Volg dit pad voor circa 1200 meter, tot aan de ingang van Klein Profijt. 

10. Sla bij de ingang van Klein Profijt rechts af. Na circa 300 meter komt u op een fietspad, langs de 
Zegenpoldersedijk. Sla hier rechts af. Na circa 300 meter ligt rechts de ingang naar de parkeerplaats aan de 
Schenkeldijk. 

B. Vanaf de parkeerplaats bij het Hoge Veld. 
Als u vanaf deze parkeerplaats wilt starten dan loopt u terug naar de Veerweg en slaat linksaf richting Oude Maas. Net 
voor het Veerhuis, laatste huis voor de rivier aan uw linker kant, gaat u rechtsaf zoals beschreven bij punt 9 hierboven. 
Na punt 10 gaat u NIET naar de parkeerplaats maar naar de Schenkeldijk en volgt u de route vanaf punt 1 hier boven. 
De route eindigt na punt 8. Hierna gaat u rechtsaf de Veerweg op naar de parkeerplaats. 

C. Vanaf de parkeerplaats bij de Carnisse Grienden. 
Hier vandaan begint de route bij punt 7 met het Truus Visscher pad. 
Na punt 10 gaat u NIET naar de parkeerplaats maar naar de Schenkeldijk en volgt u de route vanaf punt 1 hier boven. 
De route eindigt na punt 6 als u naar de parkeerplaats wandelt. 

D. Uitbreidingen of verkortingen van de wandelroute 
 Bij punt 9 kunt u ook een tocht door Klein Profijt maken. Op het bord bij de ingang is aangegeven wat de 

mogelijkheden zijn. Op de website: www.carnissegrienden.nl vindt u onder wandelingen ook informatie over 
Klein Profijt. 

 Bij punt 10 kunt u aan het einde van het pad bij het fietspad langs de Zegenpoldersedijk ook LINKS afslaan. Na 
circa 300 meter kunt u linksaf slaan en een wandeling door de Rhoonse Grienden maken. Voor beschrijvingen zie 
de website: www.carnissegrienden.nl onder wandelingen. U moet weer terug komen naar het punt waar u de 
Rhoonse Grienden inging om terug te gaan naar de parkeerplaats bij de Schenkeldijk. 

 De route kan op een aantal punten worden bekort: 
o Bij punt 4, ter hoogte van de buisleidingstraat kunt u een groot stuk afsnijden. U gaat hier rechts af op 

het fietspad langs de buisleidingstraat richting Oude Maas. Bij de Oude Maas gaat u rechtsaf en vervolgt 
u de route bij punt 8. 

o Bij het einde van punt 6 gaat u NIET naar de parkeerplaats maar blijft op het Oude Maaspad onder aan 
de Portlandse Zeedijk. Dit pad brengt u naar de Veerweg en gaat voor circa 250 meter over de Veerweg 
en vervolgens weer langs de Portlandse Zeedijk naar de parkeerplaats bij de Schenkeldijk. 

o Na punt 8, op de Veerweg, kunt een stukje afsnijden. Loop de Veerweg af naar de Portlandse Zeedijk en 
sla hier linksaf over de Portlandse Zeedijk naar de parkeerplaats bij de Schenkeldijk. 

 
 
 
 
 
 
Dit wandelpad is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de Stichting Wandelplatform-LAW 
                

http://www.carnissegrienden.nl/
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