
De Blauwe Verbinding is een ecologische verbinding tussen de 
verschillende groengebieden: 

Het Zuiderpark in Rotterdam is 215 
hectare groot. Het is daarmee het grootste 
stadspark van Nederland. Met een meer 
dan twee kilometer lange promenade, 
een fantastisch speelterrein, een strandje, 
moerasgebied, bossen, eilanden en veel 
water nodigt het park uit tot wandelen 
en genieten. Ook is er volop ruimte voor 
sporten en bewegen: van voetbal en 
skaten tot aan kanoën en hardlopen. De 
Blauwe Verbinding zorgt in het Zuiderpark 
voor toevoer van schoon, zoet water uit 
de Oude Maas.

Het Zuidelijk Randpark is ruim 90 
hectare groot met een afwisselend 
recreatief aanbod. Je kunt er 
heerlijk wandelen, varen, fietsen 
en vissen, ontspannen of actief 
zijn op de speel- en ligweide, 
spelen in het bamboedoolhof 
of op de speeltoestellen in het 
Clarabos en natuurlijk zwemmen 
in de Vrijenburgerplas. De Blauwe 
Verbinding maakt onderdeel uit 
van dit park. Via een sluis die de 

hoogteverschillen in het water opvangt, kom je in het water van het Zuidelijk 
Randpark. De sluis is vanuit de boot met de hand te bedienen. 

Vanuit het Zuidelijk Randpark loopt de Blauwe Verbinding via de Heulweg 
en de Rhoonse Baan naar de Koedood. Waar vroeger auto’s reden, kun je 
nu met je bootje varen. In de Heulweg is hiervoor een waterbak gemaakt en 
vervolgens aangesloten op het water langs de Rhoonse Baan. Waar je via 
een aantal doorvaarbare duikers linksaf op de Koedood terecht komt.

Langs de Koedood is een 
klimaatbuffer ontwikkeld voor 
de opvang van water. Er is een 
struingebied waar je kunt dwalen 
door de natuur. Het gebied bestaat 
uit rijk bloeiende graslanden en ruige 
natuur waar diverse soorten planten, 
dieren en vogels zich thuis voelen. 
Een familie Schotse Hooglanders 
zorgt dat het gebied niet dichtgroeit 
en dus toegankelijk blijft. Het 
riviertje de Koedood is onderdeel 
van de Blauwe Verbinding. Via 
een recreatiesluis kun je de 
Koedoodseplas op en af varen.

De Zuidpolder bestaat uit zo’n 155 
hectare natuur. Er is een klimaatbuffer 
aangelegd die werkt als ‘natuurlijke 
spons’. Deze buffer vangt het water op 
als het regent en levert water wanneer 
dat nodig is. De Zuidpolder is veranderd 
in een natuur-/recreatiegebied waar 
je heerlijk kunt wandelen, fietsen en 
struinen over paden en vlonders, door 
bloemrijke velden en bossen, langs 
riet  en waterpartijen. Kinderen kunnen 
spelen in het natuurspeelbos. De Blauwe 
Verbinding is met de aanleg van dit 
gebied doorgetrokken tot aan het Waaltje 
bij de Noldijk in Barendrecht.

Een bijzondere waterverbinding 
tussen Rotterdam, Rhoon en 
Barendrecht

Blauwe Verbinding in cijfers, projectperiode 
2009-2018

• Lengte totaal: ongeveer 15 km
• Breedte vaarweg: minimaal 4 m
• Diepte: minimaal 1 m
• Doorvaarhoogte: minimaal 1.50 m
• Projectperiode: 2009-2018

Bij de hele verbinding waren diverse partijen 
betrokken:

• Gemeente Albrandswaard
• Gemeente Barendrecht
• Gemeente Rotterdam
• Waterschap Hollandse Delta
• Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
• Provincie Zuid-Holland
• Stadsregio 

Meer informatie: 
www.rotterdam.nl/blauweverbinding
Uitgave: juni 2018
Tekst en vormgeving: gemeente Rotterdam
Fotografie: Eric Fecken
Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Geocachen
Langs de Blauwe Verbinding kun je ook 
geocachen. Een moderne manier van schat 
zoeken. Met een smartphone en bijpassende 
coördinaten, kun je de schat (ook wel cache 
genoemd) vinden. Het doel is om elkaar op mooie 
plekken te laten zoeken. Op de geocaching 
website staat meer informatie over de route langs 
en op de Blauwe Verbinding: www.mar-ine.nl.

Dicht bij huis spelen, sporten, wandelen, fietsen en varen? Het kan allemaal op en 
langs de Blauwe Verbinding, een 15 km lange waterverbinding tussen Rotterdam en 
Barendrecht. De Blauwe Verbinding loopt van het Zuiderpark in zuidelijke richting via 
het Zuidelijk Randpark, de Heulweg, westwaarts langs de Rhoonse Baan. Dan verder 
langs de Koedood en de Kilweg om uiteindelijk in de Zuidpolder in Barendrecht uit te 
komen.

De Blauwe Verbinding is een recreatieve bevaarbare route die zorgt voor de aanvoer van 
schoon, zoet water vanuit de Oude Maas. De route werkt als waterberging én legt een 
ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. De Blauwe Verbinding is 
dus goed voor mens, dier en plant. En biedt plezier voor jong en oud, want je kunt er varen, 
vissen, zwemmen, wandelen, fietsen, spelen, naar planten, vogels en andere dieren kijken, 
geocachen (verborgen schatten opsporen met smartphone) en nog veel meer. 

Routes voor op je smartphone

Om te genieten van de prachtige natuur in de gebie-
den langs de Blauwe Verbinding, zijn een fiets-, een 
kano- en vier wandelroutes samengesteld. Je kunt ze 
downloaden op je smartphone. Voor de routes betaal 
je een klein bedrag (0,99 per stuk). Downloaden kan 
via de gratis Abellife app verkrijgbaar via de appstore 
van Apple en Google en via www.abellife.nl. 
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