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De Landtong Rozenburg wordt steeds drukker! 
 
Meer en meer mensen ontdekken de veelzijdigheid en de schoonheid van de 
Landtong. Er is ook steeds meer te ontdekken en te beleven. De aanleg van het 
fietspad heeft daar een bijzonder groot aandeel in. Heel veel fietsers, skaters, 
wandelaars en scootmobielers brengen een ontspannen of sportief bezoekje aan het 
natuurgebied. 

De aantrekkelijkheid van het gebied is ook flink vergroot door de aanleg van het 
nieuwe park. Het park grenst vrijwel direct aan Rozenburg zelf. De bewoners kunnen 
via een aantrekkelijke route, over wandel- of fietspaden door de natuur, het 
begrazingsgebied bereiken of nog verder trekken. Dit park is in 2014 feestelijk 
geopend. 

Ook de nieuwe bebording nodigt op veel plekken uit tot het ontdekken van de 
Landtong via alle kanten. 

In 2014 is bovendien gestart met een nieuw project op de Landtong: de Groene 
Poort.  

Last but not least zijn ook honderden mensen uitgenodigd om mee te gaan struinen, 
dwars door de unieke natuur die zich nog steeds spontaan ontwikkeld.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De	  struintochten	  op	  de	  Landtong	  
Rozenburg	  worden	  al	  vele	  jaren	  mogelijk	  

gemaakt	  door	  het	  
Havenbedrijf	  
Rotterdam.
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Diverse	  groepen	  

In	  2014	  zijn	  meerdere	  tochten	  georganiseerd	  om	  een	  divers	  publiek	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  de	  
Landtong.	  Social	  media	  en	  internet	  spelen	  daarbij	  een	  grote	  rol.	  

Ø Er	  zijn	  openbare	  struintochten	  aangekondigd	  voor	  iedereen	  die	  daar	  aan	  wil	  deelnemen.	  De	  
persberichten	  worden	  verspreid	  via	  de	  lokale	  media,	  social	  media	  en	  een	  aantal	  
internetpagina’s	  waaronder	  www.ark.eu/agenda	  en	  www.landtongrozenburg.nl.	  	  

Ø Tijdens	  de	  Wereldhavendagen	  zijn	  er	  heel	  veel	  excursies.	  Die	  worden	  aangekondigd	  in	  een	  
gids	  en	  op	  internet.	  Daarbij	  staat	  ook	  de	  excursie	  ‘natuur	  in	  de	  haven’.	  Vanuit	  hartje	  
Rotterdam	  vertrekt	  de	  bus	  naar	  de	  Landtong.	  

Ø Er	  zijn	  een	  aantal	  speciale	  groepen	  naar	  de	  Landtong	  gekomen.	  Bijvoorbeeld	  via	  een	  
prijsvraag	  in	  de	  Havenkrant	  en	  via	  de	  biënnale	  in	  Rotterdam.	  

Ø Belangstellenden	  voor	  een	  struinuitje	  kunnen	  zich	  als	  groep	  aanmelden.	  Informatie	  hierover	  
is	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  ARK	  (ark.eu)	  ,	  EIC	  (eic-‐mainport.nl)	  en	  Landtong	  Rozenburg	  
(landtongrozenburg.nl).	  

Ø Er	  is	  ook	  speciale	  aandacht	  ontstaan	  voor	  het	  struinen	  buiten	  de	  paden	  door	  een	  artikel	  in	  
het	  AD.	  Dit	  artikel	  is	  als	  bijlage	  toegevoegd.	  
	  

	  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  weer	  veel	  enthousiaste	  groepen	  deelgenomen	  aan	  een	  struintocht.	  Een	  veel	  
gehoorde	  reactie	  is:	  “Ik	  wist	  niet	  dat	  hier	  zo’n	  mooi	  gebied	  is!”	  Veel	  mensen	  weten	  ook	  niet	  dat	  je	  er	  
mag	  struinen	  en	  blijven	  daarom	  op	  het	  fietspad.	  Sommigen	  durven	  er	  ook	  niet	  vanaf,	  vanwege	  de	  
kuddes.	  Een	  andere	  veel	  gehoorde	  reactie	  na	  het	  struinen	  is	  dan	  ook:	  “Zonder	  u	  had	  ik	  dat	  nooit	  
gedurfd!”.	  Deze	  struintochten	  zijn	  dus	  van	  groot	  belang	  om	  het	  gebied	  te	  ontsluiten	  en	  bekendheid	  	  
te	  geven.	  
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Opening	  Calandpark	  

Op	  17	  mei	  2014	  werd	  het	  
Calandpark	  feestelijk	  geopend.	  

Het	  nieuwe	  evenemententerrein	  
voor	  het	  EIC	  was	  hiervoor	  de	  
perfecte	  plek.	  	  

Naast	  een	  aantal	  leuke	  attracties	  en	  
activiteiten	  waren	  er	  ook	  
informatieve	  kraampjes.	  Een	  van	  die	  
kraampjes	  werd	  gerund	  door	  
vrijwilligers	  die	  namens	  ARK	  
enthousiast	  flyers	  en	  posters	  
uitdeelden	  over	  de	  Groene	  Poort	  en	  
de	  steur.	  	  

	  

Naast	  de	  stand	  konden	  kinderen	  
deelnemen	  aan	  een	  kleurwedstrijd.	  
De	  kleurplaat	  is	  een	  afbeelding	  van	  
de	  Groene	  Poort,	  afkomstig	  uit	  de	  
flyer	  die	  hiervoor	  speciaal	  is	  
gedrukt.	  Deze	  kleurplaat	  is	  ook	  te	  
vinden	  op	  www.ark.eu.	  	  
	  
De	  prijzen	  werden	  beschikbaar	  
gesteld	  door	  de	  organisatie	  van	  de	  
opening	  en	  waren:	  zoekkaarten,	  
een	  verrekijker,	  een	  schepnet	  en	  
een	  terrariumbakje	  met	  loeppotje.	  

	  

Naast	  alle	  activiteiten	  en	  lekkernijen	  
op	  het	  evenemententerrein	  kon	  er	  
ook	  nog	  worden	  gestruind	  over	  de	  
Landtong	  onder	  leiding	  van	  een	  
ervaren	  natuurgids.	  	  
	  
Ongetwijfeld	  leidt	  dit	  park	  tot	  nog	  
meer	  aantrekkingskracht	  voor	  de	  
Landtong.	  
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Fotostruintochten	  

Na	  de	  toevallige	  ontmoeting	  met	  
natuurfotograaf	  Gert	  de	  Graaf	  volgde	  er	  
in	  2013	  een	  fotostruintocht	  met	  heel	  
veel	  leuke	  reacties	  en	  veel	  meer	  
aanmeldingen	  dan	  dat	  er	  plek	  voor	  was.	  

Deze	  succesformule	  hebben	  we	  in	  2014	  
daarom	  2	  keer	  herhaald.	  De	  combinatie	  
werkt	  erg	  goed.	  Enthousiaste	  
hobbyfotografen	  die	  van	  
natuurfotografie	  houden	  krijgen	  hiertoe	  
een	  bijzondere	  kans	  op	  de	  Landtong.	  

	  
Tijdens	  het	  struinen	  krijgen	  ze	  niet	  alleen	  
uitleg	  over	  de	  bijzonderheden	  van	  het	  
spontane	  stuk	  natuur,	  maar	  ook	  krijgen	  ze	  
heel	  veel	  uitleg	  en	  tips	  over	  het	  maken	  van	  
mooie	  natuurfoto’s.	  	  

	  

	  
Ze	  worden	  gestimuleerd	  om	  op	  een	  later	  
tijdstip	  nog	  eens	  terug	  te	  komen,	  iets	  wat	  
ongetwijfeld	  gebeurt.	  De	  foto’s	  worden	  
daarna	  door	  nog	  vele	  andere	  ogen	  gezien.	  

	  

In	  2015	  zullen	  weer	  van	  deze	  
tochten	  worden	  georganiseerd,	  
maar	  dan	  langs	  de	  Groene	  Poort!	  

Benieuwd	  naar	  het	  werk	  van	  Gert	  
de	  Graaf?	  Kijk	  dan	  op	  
www.gertdegraaf.jalbum.net.	  



6	  

	  

Overzicht	  deelname	  aan	  struintochten	  op	  de	  Landtong	  Rozenburg	  2014	  

Struintochten	  bso’s	  

bso	   datum	   organisatie	   kinderen	   begeleiders	  
1	   29-‐12	   bso Ratjetoe 10	   2	  

	  
Struintochten	  op	  aanvraag	  

op	  aanvraag:	   datum	   organisatie	   volwassenen	   kinderen	   begeleiders	  
1	   8-‐mrt	   scouting	  H'sluis	   	  	   20	   3	  
2	   3-‐mei	   havenkrant	   10	   	  	   	  	  
3	   3-‐jul	   bienale	   9	   	  	   	  	  
4	   17-‐aug	   opening	  calandpark	   8	   	  	   	  	  
5	   6-‐dec	   AD 3	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   30	   20	   3	  
	  
Openbare	  struintochten:	  

openbaar:	   datum	   thema:	   volwassenen	   kinderen	  
3	   20-‐jul	   insecten	   10	   	  	  
1	   30-‐aug	   fotostruintocht	   10	   	  	  
2	   30-‐aug	   bonsontwikkeling	   10	   	  	  
4	   22-‐dec	   kindertocht	   1	   1	  
5	   6-‐dec	   fotostruintocht	   11	   	  	  
6	   27-‐dec	   snert	   4	   	  	  

	   	   	  
46	   1	  

	  
Struintochten	  Wereldhavendagen:	  
	  

WHD	  	   datum	   volwassenen	  

1	   8-‐sep	   36	  

2	   9-‐sep	   22	  

	  
Totaal	  aantal	  groepen	  en	  deelnemers:	  
	  

Totaal	   	  
groepen	   14	  
kinderen	   31	  
begeleiders	   5	  
volwassenen	   134	  
Totaal	  deelnemers:	  	   170	  

Struintassen	  	  
Behalve	  dat	  groepen	  aan	  een	  begeleide	  struintocht	  kunnen	  
deelnemen,	  kunnen	  ze	  ook	  zelf	  op	  pad.	  Er	  is	  een	  
struintasroute	  ontwikkeld	  waarbij	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
opdrachtenboekje	  en	  onderzoeksmaterialen	  het	  gebied	  
struinend	  kan	  worden	  verkend.	  Ook	  scholen	  uit	  het	  
voortgezet	  onderwijs	  kunnen	  hier	  aan	  deelnemen.	  Deze	  
tassen	  zijn	  te	  leen	  bij	  het	  EIC.	  

In	  onderstaand	  schema	  staat	  een	  overzicht	  van	  de	  in	  2014	  
uitgeleende	  struintassen.	  

28-‐01-‐2014 Vecht	  College	  uit	  Breukelen 

05-‐02-‐2014	   Havenbedrijf	  uit	  Rotterdam	  

08-‐04-‐2014	   Familie	  Hagen	  uit	  Pernis	  

30-‐04-‐2014	   10e	  Penning	  uit	  Vierpolders	  

15-‐07-‐2014	   P.	  van	  der	  Veldenschool	  uit	  Nieuw	  
Lekkerland	  

12-‐08-‐2014	   Familie	  Tol	  uit	  Honselersdijk	  
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Toekomst	  	  	  	  

Inmiddels	  is	  duidelijk	  dat	  alle	  aandacht	  voor	  de	  Landtong	  de	  afgelopen	  jaren	  en	  heel	  recentelijk	  heeft	  
geleid	  tot	  veel	  belangstelling	  voor	  het	  gebied.	  Steeds	  meer	  mensen	  weten	  het	  gebied	  te	  waarderen	  
en	  brengen	  er	  een	  bezoek.	  	  
	  
Maar	  het	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  van	  de	  spectaculaire	  spontane	  natuur	  in	  een	  wereldhaven	  blijft	  
nodig.	  In	  2015	  zal	  dit	  ook	  zeker	  weer	  gebeuren.	  

Groene	  Poort	  

In	  2014	  is	  gestart	  met	  de	  aanleg	  van	  langsdammen	  tussen	  de	  kribben	  in	  de	  rivier	  het	  Scheur,	  tussen	  
de	  Maeslantkering	  en	  de	  veerpont.	  Hierdoor	  wordt	  de	  Landtong	  de	  komende	  jaren	  nog	  groener	  en	  
spectaculairder.	  In	  de	  rivier	  ontstaat	  een	  inter-‐getijdengebied	  dat	  plaats	  biedt	  voor	  trekvissen	  zoals	  
de	  steur,	  maar	  ook	  voor	  trekvogels	  en	  tal	  van	  andere	  dier-‐	  en	  plantensoorten.	  

In	  opdracht	  van	  het	  Wereldnatuurfonds	  worden	  in	  dit	  gebied	  buitenlessen	  verzorgd	  en	  zullen	  er	  in	  
2015	  struintochten	  worden	  georganiseerd.	  	  
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Bedankt!	  
De	  struintochten	  werden	  in	  2014	  wederom	  mogelijk	  gemaakt	  door	  het	  Havenbedrijf	  Rotterdam.	  
Hartelijk	  dank!	  	  

De	  medewerkers	  van	  het	  EIC	  verdienen	  ook	  een	  dankwoord,	  omdat	  zij	  het	  uitleenpunt	  zijn	  voor	  de	  
struintassen	  en	  de	  administratie	  daarvoor	  verzorgen.	  	  

Kinderboerderij	  De	  Beestenboel	  is	  een	  fijne	  plek	  om	  na	  afloop	  van	  een	  struintocht	  na	  te	  genieten	  in	  
het	  gerieflijke	  theehuis.	  In	  2014	  hebben	  de	  vrijwilligers	  verschillende	  keren	  gezorgd	  voor	  een	  warm	  
onthaal!	  
	  
De	  organisatie	  van	  de	  Wereldhavendagen	  zorgde	  ook	  in	  2014	  voor	  een	  prima	  busreis	  en	  goede	  
informatie	  voor	  de	  deelnemers.	  Bedankt	  dat	  de	  struintochten	  weer	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  
programma!	  

Een	  speciaal	  woord	  van	  dank	  voor	  Gert	  de	  Graaf	  die	  als	  vrijwilliger	  2	  tochten	  heeft	  voorzien	  van	  
fotografische	  achtergrond	  en	  tijdens	  zwaar	  winterweer	  de	  snerttocht	  heeft	  overgenomen.	  

En	  tot	  slot	  bedanken	  we	  natuurlijk	  alle	  deelnemers	  aan	  de	  struintochten	  die	  zich	  een	  weg	  moesten	  
banen	  over	  heuvels,	  door	  modder,	  duindoornstruiken,	  brandnetels,	  koeienvlaaien,	  paardenvijgen	  en	  
andere	  onderdelen	  van	  de	  ruige	  natuur	  van	  de	  Landtong	  Rozenburg!	  

Paul	  Grootenboer	  
Educatief	  medewerker	  
ARK	  Natuurontwikkeling	  
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Bijlage:	  “We	  moeten	  juist	  van	  het	  pad	  af”	  AD	  Voorne-‐Putten	  9	  december	  2014	  


