Vogelboulevardroute
Wandelen door bos en duin over het strand en langs schor en slik
___________________________________________________________________________
Op weg
Start/eind
bushalte en parkeerplaats De Ruy te Oostvoorne of parkeerplaats Hoekje Jans
Lengte
14,5 km
Markering
afdruk van vogelpoot (kokmeeuw) op paal, aangevuld met routebeschrijving
Route
De route gaat voor een groot deel over onverharde paden en soms door rul zand. Na
aanhoudende regen kunnen sommige stukken drassig worden.
Honden
honden aan de lijn toegestaan
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer:

Auto:

vanuit Rotterdam met de metro naar Spijkenisse Centrum
vanuit Spijkenisse met buslijn 103, 113, uitstappen halte Oostvoorne de
Ruy
Vanuit Rotterdam A15 borden Europoort, vervolgens N15, borden
Oostvoorne volgen
Vanaf het zuiden de N57, afslag Rockanje N496, borden Oostvoorne
volgen

Tip
a) Met opkomend tij ziet u op de Slikken van Voorne en de Westplaat de meeste vogels. U
vindt de getijdentabel op www.getij.nl, locatie Haringvliet 10.
b) De Groene Strandroute is een 2,5 km gemarkeerde wandeling met rode paaltjes naar
uitkijkpunt Lagune.

Welkom in de Duinen van Oostvoorne
De Vogelboulevard is een afwisselende wandelroute van de dorpskern van Oostvoorne naar
de vogelkijkhut De Bonte Piet in het vogelrustgebied de Slikken van Voorne. U wandelt door
een gevarieerd natuurgebied met duinen, moerassen, struiken, rietlanden en slikken. Op de
terugweg komt u door de Duinen van Oostvoorne en het landgoed Mildenburg. Onderweg
heeft u volop de gelegenheid om de vogels op uw gemak te bekijken; er zijn diverse
vogelobservatiepunten ingericht.
Het Zuid-Hollands Landschap wenst u een vogelrijke wandeling.

De route start bij het informatiepaneel bij bushalte De Ruy in het centrum van Oostvoorne.
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Wandel door het Elisabethslaantje (rechts), Dorpsplein oversteken en Hoflaan in. Langs de
VVV en langs de ingang van Landgoed Mildenburg. Bij de afslag Zwartelaan linksaf.
1
Cultuurvogels van Oostvoorne
Veel vogels hebben zich aangepast aan de leefomgeving van mensen. Voor u het dorp heeft
verlaten, heeft u al merels, kauwen, mezen en roodborsten kunnen horen en zien. Merels
broeden in heggen en struiken, soms zelfs tegen het huis aan. Kauwen zijn ook echte
dorpsbewoners, de kerktoren is een geliefde broedplaats. Ze zwermen in grote groepen al
kletsend door het dorp. Kool- en pimpelmezen zijn in struiken en bomen naarstig op zoek naar
rupsen en ander klein grut om te voeren aan hun jongen die in de vele nestkasten op voedsel
wachten. Vrijwel iedere Oostvorenaar heeft wel een mezenkast in de tuin hangen.
Aan de rand van het dorp hoort u de fitis en de tjiftjaf. Beide grijsbruine vogeltjes lijken
ontzettend veel op elkaar, alleen zijn de pootjes van de tjiftjaf wat donkerder. Het gedrag is
wel zeer verschillend: de tjiftjaf is gebonden aan hoge bomen en bos, de fitis houdt meer van
open terrein met struiken. Ook de zang van beide dieren is zeer verschillend, de tjiftjaf roept
namelijk voortdurend zijn eigen naam. De luidste zanger is echter meteen de kleinste: de
winterkoning compenseert zijn kleine formaat met een luid en trillend lied.
Aan het eind van de Zwartelaan volgt u het fietspad naar boven. Aan het eind linksaf de
boulevard volgen.
2
Het Groene Strand
Het weidse uitzicht vanaf de boulevard is de laatste decennia dramatisch veranderd. Tot 1950
keek u vanaf de boulevard over het strand naar zee. In de verte zag u het eiland Rozenburg.
Tegenover de Zwartelaan stak een pier in zee waar schepen uit Rotterdam aanlegden met
grote groepen toeristen aan boord. Het strand was in die tijd volop in gebruik door badgasten,
zelfs de tram uit Rotterdam had hier een halte.
In 1950 werd de Brielse Maas afgedamd en trad er verslibbing op. Toen in 1963 ook nog een
dam aan de zeezijde werd aangelegd, ontstond het meer dat u nu ziet. De oude strandvlakten
raakten snel begroeid, eerst met zeekraal en schorrekruid, al snel gevolgd door riet. Ieder
jaargetijde geeft zijn eigen kleur aan het Groene Strand, met daarin een grote diversiteit aan
dierenleven. Wanneer u geluk heeft ziet u reeën grazen op de open plekken. Zij vinden hier
volop voedsel, net als de vele vogelsoorten. Bosrietzanger en rietgors komen hier veel voor,
evenals de blauwborst en de sprinkhaanzanger. Soms lijkt het alsof er een biggetje wordt
geslacht - dit geluid komt van de waterral, een schuw dier dat zich slechts zelden laat zien. Op
de wat meer open stukken van het Groene Strand komt de graspieper voor. Verscholen in het
riet broedt de bruine kiekendief, die u ook regelmatig boven het gebied ziet “wiekelen” op
zoek naar voedsel. Dat voedsel bestaat uit jongen van de meerkoet, wilde eend en fazant, want
ook die broeden hier. De watersnip is makkelijk te herkennen doordat hij zigzagt bij het
wegvliegen. In het voorjaar maakt een watersnip baltsvluchten boven zijn territorium. Bij een
scherpe duikvlucht worden de buitenste staartveren in trilling gebracht. Dit maakt een
“blatend” geluid, vandaar dat de watersnip ook wel hemelgeit wordt genoemd.
In de wintermaanden is het niet de bruine maar de blauwe kiekendief die zich vertoont. Deze
is goed herkenbaar aan de witte stuit. Ook buizerds en torenvalken zijn speurend en biddend
waar te nemen.
Tegenover Hotel-Café-Restaurant 't Wapen van Marion gaat u rechts de trap af en dan
linksaf. Volg het gemarkeerde pad circa 2 km, eerst over het Groene Strand, dan langs het
Oostvoornse Meer.
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3
De oevers van het Oostvoornse Meer
Een deel van de oevers van het Oostvoornse Meer bestaat uit oude zandige stranden. Deze
zijn begroeid geraakt met pionierplanten, waaronder de parnassia. Deze mooie witte bloemen
kleuren in de zomer een deel van deze route. Maar er is meer, in het voorjaar bloeit de
vleeskleurige orchis en voor de mensen die het geduld hebben om goed te zoeken ook de
zeldzame groenknolorchis. De roze kleur wordt veroorzaakt door melkkruid en het heerlijk
geurende munt. De open valleitjes zijn omzoomd door struwelen van duindoorn, vlier en
wegedoorn. De bessen van deze struiken vormen uitstekend voedsel voor de grote troepen
trekvogels en overwinteraars zoals spreeuwen, koperwieken en kramsvogels. Het is een lust
om in de herfst langs de struiken te wandelen en de gesprekken van deze kwetterende vogels
af te luisteren.
Het water van het Oostvoornse Meer was ooit zout, maar wordt geleidelijk steeds zoeter. Op
het water zijn vaak grote groepen meerkoeten en kuifeenden te zien, maar ook futen, duikers,
zwanen en eenden zoeken hier beschutting. Op de stenen dammetjes zitten vaak aalscholvers
hun vleugels te drogen. Aalscholvers hebben geen vetlaag in de veren en daardoor worden bij
elke duik de veren en de huid nat. Om longontsteking te voorkomen laten deze dieren zich
geheel opdrogen door de wind. Op de ondiepe delen foerageren regelmatig steltlopers als
tureluur en groenpootruiter.
Op de open vlakte rechtdoor, dan op het fietspad rechtsaf. Na 1 km bij het bankje rechts het
smalle pad evenwijdig aan het fietspad volgen. Aan het eind van het pad linksaf. Fietspad
oversteken, pad volgen tot de vogelobservatiehut.

4
De Slikken van Voorne en vogelobservatiehut De Bonte Piet
De Westplaat ,een smalle zandbank in zee, , is door de aanleg en uitbreiding van het
industriegebied de Maasvlakte uitgegroeid tot een prachtig vogelrustgebied met slikken en
schorren. Zonder te storen kunt u vanaf de grens futen, waadvogels, ganzen, eenden,
zaagbekken, bergeenden, steltlopers en meeuwen bekijken. Al deze vogels komen af op de
voedselrijke, slikachtige bodem. In de rand met struiken langs het pad huist een bonte
verzameling broedvogels en doortrekkers. De bonte specht en de groene specht laten zich hier
ondanks de afwezigheid van grote bomen regelmatig horen en zien. Braamsluiper, diverse
mezen en goudhaantjes worden ook regelmatig waargenomen.
Vanuit vogelobservatiehut De Bonte Piet heeft u aan de rechterkant uitzicht op de Kleine
Slufter. Hier foerageren lepelaars, kluten, bontbekplevieren en soms ook een slechtvalk. Met
wat geluk kunt u ook enkele zeehonden op de stranden zien liggen.
Vanaf de vogelobservatiehut teruglopen, na de slagboom rechtsaf door het struweel, dan
langs het strand wandelen. Aan het eind maakt het pad langs het strand een flauwe bocht
naar rechts. Aan het eind hiervan scherp linksaf, naar boven. Voorbij de parkeerplaats bij het
fietspad rechts de duinen in.
5
De Duinen van Oostvoorne
Het duingebied van Voorne is beroemd vanwege de rijkdom aan planten. Vooral de vochtige
valleien met hun vaak hoge grondwaterstand herbergen vele bijzondere soorten. Dit trekt veel
insecten aan en daarmee ook veel vogels. In de struwelen en bossen kunt u nachtegalen horen,
gekraagde roodstaart, matkop en zwartkop. In de natte strook langs het pad broeden
dodaarsjes en diverse soorten eenden. Ook fitis, tjiftjaf, roodborst en winterkoning laten zich
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regelmatig horen.
Na 600 m op de kruising linksaf (let op de markering van de vogelpoot). Na 400 m links
aanhouden, het hoofdpad blijven volgen tot het hek. Na het hek rechtsaf de Duinlaan in. Op
de kruising linksaf Duinoordseweg in. Aan het eind rechtsaf en direct linksaf door het
klaphekje. Aan het eind rechts aanhouden, langs de heuvel wandelen.
6
Landgoed Mildenburg
Dit landgoed is in elk jaargetijde de moeite waard, de oude eikenlanen en de grillige
beukenmanteling zijn een lust voor het oog. In het vroege voorjaar bloeien er veel
stinsenplanten, siergewassen die in vroeger tijden zijn ingevoerd door de landgoedeigenaren.
In de herfst is het landgoed een rijk paddestoelenbos vol russula’s, boleten en
koraalzwammen.
De grote bonte specht laat zich vaak zien en de groene specht maakt dat kenmerkende klu klu
klu-geluid, alsof hij je uitgelacht. Boomkruipers en boomklevers scharrelen over de
boomstammen, buizerds miauwen in de lucht en misschien wordt u wel nagefloten door de
goudvink wanneer u weer terug bent in het dorp Oostvoorne.
Voorbij het afdak links aanhouden. Aan het eind van het bos rechtsaf, over het Dorpsplein en
via het Elisabethslaantje terug naar de bushalte.
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Steun het Zuid-Hollands Landschap
Heeft u lekker gewandeld in dit prachtige natuurgebied en genoten van de rust? Misschien
heeft u onder de talloze planten- en diersoorten, zelfs enkele van de zeldzame soorten gezien.
De Duinen van Oostvoorne is één van de vele natuurgebieden van het Zuid-Hollands
Landschap. Deze stichting beschermt natuur en landschap door het aankopen en beheren van
natuurgebieden. Als u ook vindt dat deze prachtige gebieden moeten blijven bestaan, wordt
dan beschermer. Uw steun is van harte welkom. Voor meer informatie of om beschermer te
worden kunt u terecht bij het bezoekerscentrum of het Zuid-Hollands Landschap.
Bezoekerscentrum Tenellaplas
Duinstraat 12a
3235 NK Rockanje
Openingstijden:
Tijdens schoolvakanties:
di t/m zo van 10.00 uur tot 16.30 uur
Buiten de schoolvakantie:
za en zo van 10.00 tot 16.30 uur
wo van 13.00 tot 16.30 uur
Toegang gratis
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Nesserdijk 368
3063 NE Rotterdam
telefoon (010) 272 22 22
fax (010) 242 06 50
www.zuidhollandslandschap.nl
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