
Langs de zuidrand van Midden-Delfland 

Lengte ongeveer 18 km, ruim 80% onverhard. Achtergrondinformatie: zie Lopend Vuur, april 2018 

Route gemaakt door Jos van der Heide, maart 2018. 

De wandeling begint bij de begraafplaats Holy, Olmendreef 150, 3137 CR Vlaardingen. 

Bereikbaarheid startpunt: parkeerplaats voorzijde begraafplaats, evenals eindhalte RET-bus 56 (van 

station Vlaardingen-West/metrostation Vijfsluizen, richting Holy). Of vanaf eindpunt Holy van tram 

24 (station Rotterdam Centraal/Schiedam Centrum), even rechtdoor en rechts langs de 

Vlaardingervaart via knp 37 naar knp 27. 

Eindpunt metrostation Berkel-Westpolder. 

De route maakt zoveel mogelijk gebruik van het wandelknooppuntennetwerk Hof van Delfland. De 
routeknooppunten zijn met geel-rode bordjes genummerd met tussen de knooppunten geel-rode 
routepijlen. 
Bij nat weer kunnen een aantal korte stukjes (zéér) drassig zijn. Op het struinpad bij De Zweth zijn 
honden niet toegestaan, zie de routebeschrijving voor een oplossing. 
Horeca onderweg: cr Vlietzicht: bij knp 68 langs de Vlaardingervaart ca 600 m rechtdoor; zelfde pad 

terug (di t/m zo).  

Ongeveer halverwege, in De Kandelaar: café ’t Schielicht (do t/m zo). 

Routebeschrijving 

Ga links langs de begraafplaats naar het open veld; op de hoek vind je wandelknooppunt 13. Linksaf 

naar de Vlaardingervaart, knp 27. 

Ga van knp 27 via knp 68-46-47-45-16 naar knp 85 langs de Harreweg. 

Bij knp 85 rechtdoor over het graspad langs de afrastering. Steeds rechtdoor, aan het eind rechtsaf 

en het fietspad naar rechts volgen naar knp 36. Daar linksaf en via knp 89 naar knp 74 aan de Delftse 

Schie. Let op: knp paal 74 ontbreekt! 

Bij knp 74 linksaf langs de Delftse Schie naar knp 48 en over de fiets/voetgangersbrug naar de 

overzijde, knp 39. 

Van knp 39 richting knp 56, maar op tweederde tot de snelweg rechts naar het bruggetje voor een 

struinpad. Over het bruggetje schuin naar rechts en volg de rode markering: in een grote boog naar 

de snelweg. Op de parallelweg links en aan het eind onder langs het talud.  Onder de snelweg door 

en aan de andere kant via de parallelweg over de Berkelse Zweth. Direct rechts terug naar de 

Berkelse Zweth, knp 88 . 

Van knp 88 naar knp 84. Daar rechts de brug over en direct links over de sluis langs het gemaal. Op 

de Molenweg links naar molen De Valk. 

Ga schuin tegenover de molen rechtsaf het graspad op. Aan het eind in een lus naar rechts en op het 

fietspad rechtsaf naar knp 85. Dan naar knp 71 bij het metrostation Berkel-Westpolder (onder het 

spoor door en direct rechts door de parkeergarage): eindpunt van deze wandeling. 

Terug naar de start van metrostation Berkel Westpolder: metro ri Slinge naar station Beurs. Overstap 

op lijn A ri  Pernis of lijn C ri  De Akkers, naar station Vijfsluizen. Dan met bus 56 naar Holy. 

Zie voor een gedetailleerde kaart: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2124496 
 
Nog niet uitgewandeld in dit fraaie gebied? Ga dan naar www.middendelflandvereniging.nl  en kijk 

bij recreatie/wandelen voor (veel) meer wandelmogelijkheden! 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2124496
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