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Route langs monumenten
van verzet en oorlog
1. Start Fluisterhuis, Noordeinde 6,
RA.
2. Bij KR RA, fietspad over de Lange
Schenkeldijk (Schenkelweg)
volgen.
3. Bij KR met verkeerslichten RD de
dijk op (Schenkelweg/Lange
Schenkeldijk).
4. Bij KR RD, fietspad over de Lange
Schenkeldijk volgen. Fietspad
volgen, over de brug van de
Schenkelweg en de Rivierlaan.
5. Voor de boerderij RA de Gaddijk
op.
6. Eerste weg bij de Smidse RA
(Dorpsstraat).
7. Tweede weg RA (Smidsweg).
8. Bij T-kr LA, bij volgende T-kr RA
(Meeldijk).
9. Bij KR met Hekelingse Weg LA, RA,
weg oversteken.(!)
10. Na het oversteken RA en fietspad
langs de propeller volgen.
11. Dit fietspad (Meeldijk) blijven
volgen, daarbij moet drie keer een
straat overgestoken worden.
12. Fietspad blijven volgen tot aan
linker kant het jongerencentrum
staat.
13. RA brug (dit is de tweede
fietsersbrug na de 3e straat) over
fietsen en LA (D. de Langepad).
14. Fietspad blijven volgen.
15. Aan einde brug over en RA.
16. Bij T-kr Rd.
17. Bij volgende T-kr LA, Hoge Weg.
18. 1e weg RA, Slikweg.
19. Bij KR met fietspad RD, direct na
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RA
LA
RE
LI
RD

Rechts afslaan of rechts aanhouden
Links afslaan of links aanhouden
Rechts
Links
Rechtdoor

KR RA Rietbroekseweg volgen.
20. Bij T-kr RA, Biertse Dijk/Dorpsweg.
21. Weg volgen voorbij wijngaard en bij
T-kr LA, Ringdijk.
22. Deze dijk blijven volgen tot T-kr bij
busbaan (bij Groene Kruisweg).
23. Bij deze T-kr LA richting Heenvliet.
24. Bij KR met weg RA en rechts
aanhouden, parallel aan de Groene
Kruisweg fietsen.
25. Na de brug over de Bernisse LA.
26. Direct weer LA, LA en parallel aan
de Bernisse onder de Groene
Kruisweg doorfietsen.
27. Na de brug RD en bij volgende
fietspad/weg LA.
28. De weg volgen en met het
eenrichtingsverkeer mee voorbij het
Tolhuis over het marktplein, net
voor de kerk LA naar de ruïne
Ravesteijn.
29. Na ruïne Ravesteijn terug naar de
markt en verder rondom het
marktplein fietsen en aan einde LA
(Vissersdijk).
30. Bij T-kr RA (Toldijk).
31. Na de brug over de Bernisse RD en
rechtdoor blijven fietsen (Links
aanhouden) en dorp infietsen
(Visserszijde).
32. Met de hoofdweg RA meefietsen
naar het gemeentehuis (Kaaistraat).
33. De hoofdweg verder volgen LA,
Landpoortstraat.

SPL
KR
T-kr
(....)
(!)

Splitsing
Kruising
T-Kruising
Straatnaam
Oppassen, gevaarlijk punt

34. Bij groot KR RA richting Groene
Kruisweg (Oude Singel) en bij
verkeerslichten deze oversteken.
35. Ook busbaan oversteken en dan LA,
Polderweg.
36. 2e weg LA Konijnendijk.
37. Konijnendijk volgen en bij T-kr RA
(Malledijk).
38. Na oude heul deze weg RD blijven
fietsen langs boezem, Breekade.
39. Bij KR met verkeerslichten RD.
40. Volgende KR LA.
41. 1e weg RA, Vierambachtenkade ZZ.
42. Bij T-kr aan marktplein RA,
Zijlstraat.
43. Bij T-kr LA.
44. 1e weg scherp RA en weg
omhoogfietsen.
45. 1e weg LA. Aan de rechterkant is
weer het Fluisterhuis.
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02) De Korenmolen ”Nooitgedacht” is
gebouwd rond 1840. Zij is nu in de
derde generatie eigendom van een
molenaar van Kranenburg. Tot in de
jaren 60 van de vorige eeuw werd er
meel gemalen van het koren uit de
omgeving van Spijkenisse. Daarna
werd er geen meel meer gemalen,
echter sinds enkele jaren is de
molen weer geheel intact en wordt
er ook weer gemalen. Meestal is de
molen te bezichtigen op de
Nationale Molendag en Open
Monumentendag.
Schuin achter de molen staat het
gemaal ”De Leeuw van Putten”. Dit
is oorspronkelijk gebouwd als
stoomgemaal voor de afwatering van
vier polders op Putten. Inmiddels is
het gemaal nog in gebruik, echter
als electrisch aangedreven gemaal.
03) Het ”Ruwaardje” is nu een
kinderdagverblijf. De boerderij, die
het oorspronkelijk was, kent
meerdere bouwstijlen. De schuur is
jonger dan het woongebouw omdat
de oude schuur in de Tweede
Wereldoorlog geraakt werd door een
slecht gestarte V1. Het woongebouw
bleef toen staan. De schuur heeft
kenmerken van de Delftse School.
04) Voor de huidige brandweerkazerne
was in de Tweede Wereldoorlog een
V1 neergekomen. Toen was dit nog
poldergebied. Deze is in 1984
ontmanteld.

05) De boerderij vooruit is gebouwd in
de stijl van de Delftse School
06) In het gebouw links was vroeger een
Smid gehuisvest.
09) De propeller is overgebleven van een
engels vliegtuig dat neergeschoten
werd. Deze is als monument ter
herinnering geplaatst in de buurt
waar het vliegtuig neerkwam.
10) Dit poldergebied was tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de
Duitsers onder water gezet.
12) Het Jongerencentrum aan de
Westdijk is gebouwd om de jongeren
in Spijkenisse Akkers een ruimte te
bieden waar ze bij elkaar kunnen
komen en kunnen sporten. Het
gebouw is in overleg met jongeren en
bewoners daar gebouwd.
21) Langs de Groene Kruisweg reed tot
1966 de tram van de RTM naar
Oostvoorne
25) De Bernisse is nu een recreactie
gebied in de middeleeuwen was dit
een belangrijke arm van de
Maasdelta tot hij verzandde.
Heenvliet heeft
van alles te doen
met paarden, o.a.
de jaarlijkse
Paardenmarkt op
2e Pinksterdag.

27) In het Tolhuis is thans de Stichting
Paardenmarkt Heenvliet gehuisvest.
De ruïne Ravesteijn is op enkele
dagen toegankelijk.
31) In het gemeentehuis is de
Oudheidkamer gevestigd
(Kaaistraat).
32) Rechtdoor is de kerk, Landpoortstraat. Voorbij de kerk is in het
weiland de vermoedelijke plaats van
”het Hof van Putten”.
37) De oude heul (brug) is een van de
oorspronkelijke bruggen over de
Vierambachtenboezem.
De Malledijk is een deel van de oude
ontsluiting van Spijkenisse naar het
eiland toe.
41) De Nederlands Hervormde
dorpskerk is een van de weinige
monumenten die Spijkenisse kent.
43) Link is aan de overkant het
monument voor Jan Campert te zien.

