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Buiten
in de etalage
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Dichtbij een mooie kano route varen?  
Of op een andere manier genieten  

van de natuur? Het kan allemaal op  
de Blauwe Verbinding. Een 15 km lange 

waterweg die van het Zuiderpark in Rotter-
dam via het Zuidelijk Randpark, de Heulweg 

en Rhoonse Baan, verder gaat langs de 
Koedood, om vervolgens uit te komen in de 
Zuidpolder in Barendrecht. Naast recreatie 
zorgt deze route voor schoon, zoet water, 
waterberging en het aan elkaar verbinden 

van de verschillende groengebieden.

de Blauwe 
Verbinding
kanoroute
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Zwaluwkast
In Rhoon vaar je langs de bijzondere 
zwaluwkast. De zwaluw komt van maart 
tot juni naar Nederland. De kast heeft 
51 openingen waar de oeverzwaluw 
kan broeden. De broedduur bedraagt 
ca. 15 dagen. Nadat de eieren uitkomen 
zitten de jongen ongeveer 20 dagen op 
het nest voordat ze uitvliegen.
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Het lijkt bijna onwerkelijk, de drukte van de Rand-
stad ontvluchten om dichtbij te genieten van rust 
en natuur. Toch kan het sinds juli 2018. Op 6 juli van 
dat jaar is namelijk de Blauwe Verbinding geopend. 
Een 15 km lange kano route die start in Rotterdam 
zuid (Zuiderpark) en eindigt in Barendrecht.

Klunen
Kun je deze route aan één stuk door kanoën? Nee, 
er zijn wel een aantal obstakels. Bij het ene obstakel 
moet je echt de kano uit om bijvoorbeeld de weg 
over te steken, om daarna de vaarweg weer te  
vervolgen. Bij de ander kan je lekker blijven zitten  
en wachten tot de sluis zijn werk doet.
Onderweg kom je op plaatsen waar je niet met  
fiets of auto kunt komen. Er is zelfs een stuk  
waar je vroeger met de auto de snelweg (A15)  
onderdoorging naar de Charloisse Lagendijk en  
nu kano je onder de snelweg door. 
Tijdens de kano tocht tref je ook diverse plaatsen 
waar je kunt stoppen voor een picknick of een  
momentje van rust. Als je wilt kan je dus een hele 
dag op pad zijn.

Aanvoer schoon water
Naast dat de Blauwe Verbinding een mooie natuur-
route is, is deze ook ontwikkeld om te zorgen voor 
aanvoer van schoon, zoetwater vanuit de Oude 
Maas. De route werkt als een waterberging én legt 
een ecologische verbinding tussen de verschillende 
groengebieden. De Blauwe Verbinding biedt dus 
ook ruimte voor varen, vissen, zwemmen, wandelen, 
fietsen, spelen, planten, vogels en andere dieren 
bekijken.

Kano huren
Een kano huren kan in Barendrecht  
bij de Kleine Duiker. Daar vandaan  
peddel je zo de Blauwe Verbinding op.

Kleine Duiker
3e Barendrechtseweg 511 | Barendrecht


