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TeVoet Wandelroute 040a: Rotterdam - Delft 

Algemeen: Een wel zeer afwisselende lijnwandeling met tal van verschillende landschappen en 

stadsgezichten. Veel verhard voetpad maar ook een fors deel boerenlandpad. 

Start: NS-station Rotterdam CS Noordzijde 

Eindpunt: NS-station Delft Campus 

Lengte wandeling: lijnwandeling van 16 km, ongeveer 80% onverhard. 

Beperkingen: De weidegebieden tussen De Tempel en Ackerdijkse bos zijn gesloten tijdens het 

broedseizoen en niet toegankelijk voor honden. Begraafplaats Hofwijk is van 1/9 tot 1/6 alleen tot 

16.00 geopend. ’s Zomers tot 20.00 uur. Omlopen kan via de Delftweg en het Zwethpad (rechtsaf bij 

de fietsbrug.) 

Horeca: in Rotterdam en Ackerdijkse Bos. 
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Routebeschrijving:  

Vanaf knooppunt 13 (R’Dam CS Noord) naar knp 64 – knp 18 – knp 43 - knp 21, (je kunt na oversteek 

A20 direkt trap af rechts) en knp 42.  

Dan richting knp 71 maar bij de 2de brug rechtsaf (ongemarkeerd) en direkt na de (eerste) brug links 

het wegje langs de volkstuintjes. Aan het einde de brug over, wegje oversteken, linksaf, en schuin 

rechtsaf het park De Buitenplaats in. Rechtdoor en aan het einde fietspad oversteken en rechtdoor 

over de Achterdijk. Een weg kruisen en waar de Achterdijk naar rechts afslaat, naar links een brugje 

over en op het voetpad rechtsaf de markering volgen (richting knp 12). Je komt uit op een weg langs 

de snelweg die naar rechts afbuigt naar een tunneltje onder de N209. Hier de markering ri knp 12 

verlaten en links een trap op naar de N209 en vervolgens linksaf over de snelweg en daarna links de 

trap af en rechtsaf onder de N209  door en rechtdoor de West-Abtspolderseweg volgen.  

Linksaf naar het parkeerplaatsje van landgoed De Tempel (Natuurmonumenten) en direkt rechtsaf 

een pad volgen met enkele brugjes en, steeds rechts aanhoudend na een brug uitkomen op een 

weiland.  

Hier schuin links de witgekopte paaltjes volgen in de richting van een bosje en uitkomen op de 

Tempelweg. Twee bruggetjes oversteken en uitkomen op de begraafplaats Hofwijk.  

Rechtsaf de weg langs de graven volgen, eerste links en daarna steeds rechtdoor langs het water tot 

over een brug. Hier rechts en direct links aan de andere kant van het water verder en aan het einde 

over een bruggetje de Bovenpolder in. Opnieuw de witgekopte paaltjes volgen, op het laatst naar 

een hoge voetbrug rechts.  

Over de brug rechtdoor, fietspad oversteken en linksaf op een voetpad (gemarkeerd). Waar dit 

afbuigt naar links naar het fietspad rechtsaf slaan (richting knp 81) en aan de andere kant van de 

sloot rechtsaf en even verderop linksaf en 4 vlonders passeren tot in een hooiland, rechts langs het 

water en bij een hekje linksaf en loopspoor volgen (N gemarkeerd) door de Akkerdijkse polder over 

diverse vlonders. Boerderij links laten en na een vijvertje uitkomen op een fietspad.  

Linksaf en na 2 watertjes rechtsaf het Ackerdijkse bos in naar knp 81. Hier links naar knp 32.  

Aldaar rechtsaf (niet gemarkeerd) en rechtdoor uitkomen bij een vaart met aan de overzijde een 

soort speelbos. Rechtsaf naar een fietsbrug, daar linksaf de brug over en rechtdoor over de campus 

van de TH, desgewenst over de grasberm links van de weg.  

Einde van de weg links en de eerste rechts langs de reactor naar een viaduct. Aan de andere zijde 

daarvan knooppunt 56.  

Linksaf naar knp 66 - 49 en 75, station NS Delft Campus. 

 

 


