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Welkom in Klein Profijt

Klein Profijt is één van de twee bezoekerscentra 

van de vereniging Hoekschewaards Landschap en 

bevindt zich tussen natuurgebied De Staart met 

Schotse hooglanders en konikpaarden en het zoet-

watergetijdegebied Oude Maas. Het bezoekerscen-

trum, gevestigd in een voormalige zalmvisserij, her-

bergt permanente en wisselende exposities met 

betrekking  tot de flora en fauna van de Hoeksche 

Waard. U vindt er een documentatiecentrum, winkel 

en het VVV-agentschap. Vanuit deze plek kunt u di-

verse fiets- en wandelroutes volgen, die u de natuur 

en het landschap  van de Hoeksche Waard laten zien. 

Internet: www.hwl.nl

Wat is een TOP?
TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Een startpunt 

met parkeergelegenheid van waaruit u kunt wandelen of 

fietsen langs bewegwijzerde routes. Een TOP is herken-

baar aan de ruim vijf meter hoge groene halm.  

Meer informatie over deze en andere  TOP’s vindt u op: 

www.toproutenetwerk.nl

Info voor smartphones
Scan de QR code voor meer 

informatie  over routes op uw 

smartphone. 
www.alletops.mobi/klein-profijt

Mede mogelijk gemaakt door:

Regio Hoeksche Waard

 Tips
1   Historisch centrum Oud-Beijerland 

 Oud-Beijerland ligt aan het Spui met een aantrekkelijke jachthaven, 
gezellige  horecagelegenheden en een veelzijdig winkelaanbod.  
De geschiedenis van deze plaats is verbonden met de inpoldering in de 
16e eeuw door graaf Lamoraal van Egmont. De naam Beijerland is 
afkomstig  van de echtgenote van de graaf, Sabina van Beieren. De rijke 
historie is onder meer terug te zien in de statige herenhuizen langs de 
haven.

3  Museum Hoeksche Waard 
Twee kapitale naast elkaar gelegen rijksmonumenten vormen een sfeer-
vol historisch complex. De herenboerderij Oost-Leeuwenstein en het 
statige Hof van Assendelft zijn de afgelopen jaren gerenoveerd en 
opnieuw  ingericht en vormen samen het Museum Hoeksche Waard.  
In het museum  ontmoet u de ambachtsvrouwe, herenboer, dorpsdokter, 
vakman, winkelierster , landarbeider en het schoolkind. Duidelijk wordt de  
ongelijkheid, die vroeger als vanzelfsprekend bestond tussen heren  
en arbeiders en tussen mannen en vrouwen. 
Adres: Boerderij Oost-Leeuwenstein. Dorpsstraat 13, Heinenoord.  
Telefoon: 0186-601535. Internet: www.museumhw.nl 

2   Molen Goidschalxoort 
Molen Goidschalxoort is een zogenaamde grondzeiler die als korenmolen 
wordt gebruikt. Hij is in 1718 gebouwd en was tot 1953 in bedrijf. Daarna 
raakte de molen in verval tot 2003. Toen werd de Stichting Molencomplex 
Goidschalxoort opgericht. Dankzij de inspanning van deze stichting, 
vrijwilligers, de Vereniging De Hollandsche Molen en de BankGiro Loterij 
werd de restauratie 2008 definitief opgepakt. Sinds 2011 wordt er weer 
gemalen. U kunt de molen bezoeken op zaterdagen en op afspraak op 
doordeweekse dagen.

 Adres: Goidschalxoordsedijk 55, Goidschalxoord. 
 Internet: www.molengst.nl

4   Rhoonse en Carnisse Grienden
Rhoonse en Carnisse Grienden vormen een langgerekt natuurgebied  
langs de Oude Maas. Grienden zijn vochtige akkers waarop wilgenhout 
wordt verbouwd. Vroeger werden de twijgen gebruikt voor manden en 
zinkstukken. De Rhoonse en Carnisse grienden liggen buitendijks en staan 
onder invloed van eb en vloed. Het gebied kent hierdoor een bijzondere 
flora en fauna. 
Internet: www.carnissegrienden.nl 
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U staat hier
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Griendenroute 23 km    
Markering via de fietsknooppunten: 
richting 19 - 26 - 27 - 25 - 1 -  pontje Rhoon naar Oud-Beijerland / De Oude Tol - 
18 - Klein Profijt (richting 19)

Literaire route 63 km   
Markering via de fietsknooppunten:
19 - 34 - 35 - 36 - 27 - 29 - 37 - 30 - 31 - 23 - 22 - 21 - 20 - 16 - 18 - 
Klein Profijt (richting 19)

De Staart 3 km   
Markering: geel-rood-geel markering op paaltjes

Bloemen- en Bomendijkroute 10 km  
Markering: geel-rood-gele sticker

 Legenda

 Toeristisch Overstappunt

 Fietsknooppunt

 Verbindingsroute fietsknooppunten

 Parkeerterrein 

 Horeca 

 VVV-kantoor/agentschap

 Bezoekerscentrum

 Informatiepunt

 Fiets-voetveer

 Uitzichtpunt

 Molen

1  Tips in de omgeving


