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Buiten
in de etalage

Rhoonse 
Grienden

Rhoon
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Een leuke combinatie van wandelen,  
fietsen, prachtige natuur en cultuur is 

te vinden in het gebied van de Rhoonse 
Grienden. In het natuurgebied van 

dertig hectare zijn verschillende  
wandel- en fietsroutes te volgen om  

uiteindelijk af te sluiten met een lekker 
hapje of drankje in de lokale horeca.  
De eindeloze knotwilgen, ijsvogels,  
bevers en planten zorgen voor een  

unieke ervaring voor jou en je gezelschap. 
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De grienden liggen  
buitendijks en staan  
onder invloed van  
eb en vloed. 
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Grote delen van de Rhoonse Grienden, ook wel de 
zoetwatergetijdegrienden aan de Oude Maas  
genoemd, staan twee keer per etmaal onder water. 
Hierdoor kun je bijzondere dieren en planten  
ontdekken en komen waterdichte schoenen zeker 
van pas. In het gebied zal je kennis maken met de 
gele lis, kattenstaart, de beschermde spindotter-
bloem en nog veel meer.

Horeca
Naast de prachtige natuur is het mogelijk om te ge-
nieten in verschillende horecazaken. Geniet van de 
rust en mooie omgeving op het terras van Brasserie 
Rhoonse Polder. Bezoek het grand-café Abel voor 
een lekkere lunch of diner. Of neem een kijkje bij het 
kindvriendelijke Tasman. 

Activiteiten
In het Abel Klimbos is het voor de kinderen een 
aanrader om de kaboutersporen te volgen terwijl 
jullie luisteren naar het kabouterboek. Aan de hand 
van verschillende kabouteropdrachten loop je een 
rondje van ongeveer één kilometer in natuur. Ook 
kan jong en oud zich vermaken in het klimbos. Bekijk 
de prachtige natuur van boven in zes verschillende 
parcours. Voor de kleinere onder ons zijn er ook 
twee puppyparcours.  

Iedereen is welkom 
Door de halfverharde paden, de grote parkeer-
plaatsen en de goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer zijn de Rhoonse Grienden  
toegankelijk voor iedereen. Let goed op welke 
plekken te berijden zijn met een rolstoel en zorg dat 
de hond altijd aangelijnd is. Op deze manier kan ie-
dereen genieten van de prachtige natuur in Rhoon. 

Rhoonse Grienden
Albrandswaarsedijk 196
Portugaal
Parkeren: gratis bij de Jachthaven 
 
facebook.com/rhoonsegrienden
www.zuidhollandslandschap.nl


