
TeVoet Wandelroute 018: Polders Schiedam-Vlaardingen (ZH) 

Routebeschrijving zonder achtergrondinformatie 

Route gemaakt door Jan Rijnsburger en van achtergrondinformatie voorzien door Jos van der Heide. 

Tussen haakjes: de afstand vanaf het startpunt.  

Hoofdletter tussen haakjes: zie de achtergrondinformatie. 

Startpunt: Metrostation Schiedam-Nieuwland. 

Ga vanaf het metrostation naar de tramhalte en sla daar rechtsaf de Schiedamseweg in (km 0,2).  

Ga met het tunneltje onder de snelweg door en kort daarna schuin links het graspad op over de 

rechteroever van de Poldervaart (B). (Ter hoogte van de T-kruising van de fietspaden zie je rechts in 

de verte achter de vijver café-restaurant Parckhoeve.)  Blijf het graspad langs de Poldervaart volgen. 

Even verderop passeer je de molenstomp van de Abtsmolen (km 1,1). Je steekt hier de uitloop van 

het gemaal over. Steeds rechtdoor, vanaf lantaarnpaal 91 bij de volgende brug (km 1,3) zie je de 

routeaanduidingen van het Hof van Delfland-wandelnetwerk. Volg deze rechtdoor naar de viersprong 

van waterwegen (D; km 1,7): links de Kethelvaart, rechtdoor achter de dam het vervolg van de 

Poldervaart. Volg de HvD-routepijlen rond het waterkruispunt tot net over de dam naar knp 64 (km 

1,9). 

Ga vanaf knp 64 rechtsaf door Windas en via knp 14 (km 2,1) naar knp 33 (km 2,9) aan de andere 

zijde van het spoor (eerst een klein slingertje over de andere oever). Steeds rechtdoor naar knp 84 

(vlakbij) en knp 74 (km 4,3) aan de Delftse Schie (F). 

Bij knp 74 linksaf over de oever van de Delftse Schie, en door het steegje tussen de huizen door naar 

de Kandelaarweg (km 4,6).  

Let op: op de hoek van de Kandelaarweg moet je kiezen hoe verder. De hoofdroute gaat verderop 

over het Natuurpad Noord-Kethelpolder. Dit pad is niet toegankelijk in het broedseizoen (hier 1 mrt- 1 

juli) of met een hond. Er zijn twee omleidingsroutes: een kortere en een langere. Met de kortere wordt 

de totale wandeling t.o.v. de hoofdroute 1,1 km korter, met de langere 3,5 km langer. 

Kies je voor de korte omleiding, kies dan Omleidingsroute 1a, zie kaart. Ga hier op de Kandelaarweg 

links en via knp 89 (0,2 km) naar knp 36 (1,5 km). Daar even naar rechts richting knp 19, maar na ca 

100 m op de driesprong links, het Jaap Pijnackerpad op (I). Je bent vanaf hier weer op de hoofdroute. 

Je mist wel café Schielicht, vanaf het keuzepunt ca 300 m rechts. 

Kies je voor de langere omleiding, volg dan nog even de hoofdroute en ga rechtsaf langs de Schie 

naar de Kandelaarbrug (km 5,4) (Je passeert café Schielicht, km 4,8). 

Bij de Kandelaarbrug moet je weer kiezen tussen de hoofdroute over het Natuurpad Noord-

Kethelpolder of over de langere omleiding (Omleidingsroute 1b) door het Abtswoudsebos. 

Kies je voor de hoofdroute ga hier linksaf door het hek over het natuurpad Noord-Kethelpolder naar de 

spoorbaan. Daar onderdoor (over een drijvende brug!) en direct daarna door het hek bij het einde van 

dit pad (km 6,3; (H)); hier komt de Omleidingsroute 1b van rechts. 

Voor de langere omleiding ga je rechtdoor langs de Schie naar Hvd-knp 67 (1,2 km). Daar via knp 21 

(1,2 km) – knp 33 (0,8 km) naar knp 19 (0,6 km). Dan richting knp 36 een stuk langs de spoorbaan. 

Waar het fietspad met een haakse bocht van de spoorbaan afbuigt (1,4 km) zie je links de uitgang van 

het natuurpad; je bent weer op de hoofdroute (H). (Tussen haakjes: afstand tussen de knp) 

Ga vanaf de hoofdroute bij het einde van het Natuurpad rechtdoor langs het fietspad. Even verderop 

kruis je de Groeneweg (km 6,2); ook hier rechtdoor op het fietspad. Onze route gaat (op km 7,3) voor 

een klein stukje onverhard links over het graspad achter het riet langs. Je komt kort daarna weer op 

het fietspad; ga even links en op de driesprong van de fietspaden rechts het Adam Pijnackerpad op 

(km 7,5; punt (I)) (Let op: het straatnaambord staat gemakkelijk verdraaid!).  



Na ca 50 m op het Adam Pijnackerpad ga je schuin naar links het graspad op (km 7,6). Dit over ca 2,4 

km steeds ongeveer rechtdoor blijven volgen: onderweg kruis je diverse wandelpaden, het Octave de 

Coninckpad en de Harreweg (km 8,2). Het pad eindigt op de Woudweg (km 8,9).  

Op de Woudweg links, en na 250 m rechtsaf langs de boerderij van de familie Rodenburg het 

Holierhoekse Boerenpad op (km 9,2; punt (J)).  

Let op 1: een Boerenpad loopt over een privéterrein: je bent er gast van de boer!  

Let op 2: dit Boerenpad is niet toegankelijk in het broedseizoen, hier van ½ mrt- ½  juni; honden 

mogen ook daarbuiten niet mee. Volg dan Omleidingsroute 2 (zie kaart): ga dan op de Woudweg even 

rechtdoor en pik de hoofdroute na 200 m weer op vlak voor het viaduct over de A4. Ca 2,1 km korter; 

je mist wel het Eco-aquaduct. 

Aan het eind van het Boerenpad op de Oostveenseweg (km 10,0) links af. Met het viaduct over de A4 

en direct daarna (km 10,4) links het graspad op langs de snelweg . Die steek je bij het aquaduct (km 

10,8; punt (K)) weer over en kom je via het fietspad weer op de Woudweg (km 11,5); met de omleiding 

kom je hier weer op de hoofdroute. Hier rechtsaf en over het viaduct naar HvD-knooppunt 45 (km 

11,8). 

Ga van knp 45 via knp 47 (km 13,3) en knp 46 (km 14,2)  naar knp 68 (km 15,2; punt (L)) op de oever 

van de Vlaardingervaart. 

Bij knp 68 rechtsaf en over de kade via knp 71 (km 15,4) naar café Vlietzicht (km 15,7; punt (M)), 

eindpunt van de wandeling. 

 

Terug naar beginpunt (metrostation Schiedam-Nieuwland) : vanaf café Vlietzicht terug  langs de oever 

van de Vlaardingervaart en via knp 71 (0,1 km) en knp 68 (0,4 km) naar knp 27 (0,5 km) bij het begin 

van de bebouwing van Vlaardingen. Daar links naar knp 13 (0,3 km)  en rechts naar de voorzijde van 

de begraafplaats Holy (0,1 km) voor de bushalte. Totaal 1,4 km. 

Neem bus 56 en 156 ri Vlaardingen-West, stap uit bij metrostation Vlaardingen-Oost. Neem hier de 

metro naar Schiedam-Nieuwland (metro’s ri Schiedam/Rotterdam) 

 


