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Buijtenland van Rhoon
De polders van het Buijtenland van Rhoon zijn zogenaamde 
opwas- en aanwaspolders. Ze zijn door de mens gemaakt uit 
opslibbende zeeklei.
Vóór de inpolderingen stroomde op deze plek eeuwenlang 
water in en uit. De huidige kleilagen zijn het resultaat van 
aanvoer en bezinking van kleideeltjes waardoor het land 
steeds ietsjes hoger kwam te liggen. De invloed van de zee 
werd daardoor langzaam minder. Vervolgens ontstonden in 
dit zeekleilandschap veenmoerassen die werden ingepolderd. 
Dat worden ook wel de aanwinningspolders genoemd. 

De meeste aanwinningspolders in deze streek zijn verdwenen 
onder stedelijke bebouwing, infrastructuur, havenwerken en 
kassen. De Rhoonse polders daarentegen, zijn grotendeels 
intact gebleven. Een deel van deze polders vormt nu samen 
het Buijtenland van Rhoon.

Struinroute

Natuurinclusieve gewassen
Vanaf 2018 zijn de boeren in het Buijtenland van Rhoon 
overgestapt op natuurinclusieve landbouw. Dat is landbouw 
met respect voor de natuur. Een uniek project. De eerste in 
Nederland waar natuur, landbouw en recreatie op dit schaal-
niveau en met deze intensiteit met elkaar worden verweven. 
Een goed voorbeeld van natuurinclusieve teelt is huttentut, een 
oeroud gewas dat goed is voor de biodiversiteit en heerlijke 
huttentutolie oplevert.

Struinpad
Beleef de polder al struinend op dit onverharde pad. 
De route loopt langs de randen van de akkers. 
Dit geeft de gelegenheid om middenin in de polder 
te lopen en de gewassen van dichtbij te zien. 
Een unieke natuurbeleving!

Beleef de unieke polder van het 
Buijtenland van Rhoon
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https://www.buijtenland-van-rhoon.nl
https://www.instagram.com/buijtenland/
https://www.facebook.com/BuijtenlandvRhoon

