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Beschrijving Wandeling circa 15 km: Rondje Duifpolder, Dorppolder en Klaas Engelbrechtspolder 

met Voddijkpad. 

 

De wandeling is een activiteit van de Agrarische Natuurvereniging 

Vockestaert  (zie voor meer info over de ANV  www.vockestaert.nl). 

Wandelen in Midden-Delfland betekent wandelen langs asfaltpaden (die paden 

zijn vaak ook in gebruik bij fietsers en soms zelfs bij auto’s: dus oppassen!) en 

over graskades en andere onverharde dijkjes. Kijk voor meer mogelijkheden 

om te wandelen in Midden-Delfland zowel over Boerenlandpaden als over 

Vliegende Wandelpaden op de site van Vockestaert: www.Vockestaert.nl of 

op www.heerlijkbuiten.nl. Veel plezier bij het wandelen!  

 

In het nu volgende verhaal vindt u een “stukje-voor-stukje” beschrijving van de wandeling. Het volgen van 

de juiste route zou geen probleem moeten zijn. De route gaat achtereenvolgens door de Duifpolder, de 

Dorppolder en tenslotte zowel door als om de Klaas Engelbrechtspolder.   

 

Een kaartje van de route is te vinden via de link: 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2018420&key=MRiXi3EwyKm.g  

 

De start van de route is op de parkeerplaats bij het gemeentehuis van Midden-Delfland aan de Tiendweg in 

Schipluiden. Ga vanaf de parkeerplaats linksaf en loop door tot aan het brede water dat aan de voorkant van 

het gemeentehuis loopt. Ga hier links af en volg het water door het mooie dorp Schipluiden tot u na circa 1.4 

km bij een ijzeren brug komt. Ga via de trap naar boven en via de brug naar de overkant: de Duifpolder. Ga 

aan de overkant zodra dat kan linksaf van het talud naar beneden en loop terug naar het water: de 

Vlaardingervaart. Ga op de kade naar rechts. Volg de kade tot u na bijna twee kilometer (van Nierop) 

rechtsaf naar beneden kunt over de Duifpolderweg (vroeger de Kapteijnlaan). Volg deze prachtige, stille, 

weg tot u op een T-kruising komt en ga daar rechts. Passeer het fietspad en loop naar de weg, de N468. (U 

kunt hier eventueel gebruik maken van het kleine bruggetje links om iets verder, 150 meter, een kopje koffie 

te gaan drinken: hetzij “bij de Buurvrouw” hetzij, ongeveer net zo ver bij Bouwlust aan de overkant van de 

weg. De route gaat zelf gaat net de andere kant uit. Steek de weg over en ga aan de overkant naar rechts. Na 

circa 150 meter loopt er een verhard pad naar links dat verderop overgaat in een, niet al te hoge dijk. Neem 

deze route. Dit stuk is “vliegend” hetgeen wil zeggen dat het niet altijd open is. Echter gedurende de periode 

8 augustus tot 15 oktober is het dat wel. Blijf svp precies op het “pad” zodat eventuele toekomstige 

openstellingen niet in gevaar komen! Na een kleine twee kilometer wandelen op de grens van de 

Kralingerpolder en de Dorppolder komt u aan een hek. Ga door het hek en dan naar rechts het pad op met de 

waterplas aan uw linkerhand. Ga via een brugje naar de asfaltweg en houd daar rechts aan. Dit is de 

Dorppolderweg en die loopt u steeds door tot u op zeker moment via een brug over de Zijde gaat. Ga op het 

kruispunt na de brug naar links en loop dan via dat fietspad naar een bord, iets verderop aan uw rechterhand 

in het land, waarop staat dat u daar het Voddijkpad op kunt gaan. Doe dat en volg de gele bordjes: wijk niet 

af van de aangegeven route en blijf steeds zoveel mogelijk aan de slootkant lopen. Op zeker moment gaat u 

over een vrij lang brugje en vervolgens linksaf waarna u wederom parallel aan een sloot (het water is nog 

steeds links) loopt. Na ongeveer een kilometer wisselt u via een tussendijk met de sloot en vervolgens hebt u 

de sloot aan uw rechterhand. Ga door tot u bij de Woudseweg komt. Hier gaat u rechtsaf. Loop over het 

fietspad tot u bij de afslag naar Schipluiden komt. Ga hier rechtsaf het fietspad en daarna de Klaas 

Engelbrechtsweg op en volg deze circa 800 meter tot u autoweg N468 links van u kunt oversteken. Ga 

vervolgens de Rijksstraatweg nemend weer over de A4. Na 30 meter neemt u de blauwe brug naar rechts! 

Aan de overkant gekomen gaat u direct weer rechtsaf op de Tramkade. Loop de Tramkade, aan de overkant 

kunt u even rusten en wat gebruiken bij Op Hodenpijl, water aan uw rechterhand, terug tot u bij het 

Gemeentehuis gekomen linksaf weer naar uw vervoermiddel terug loopt!  

 

Den Hoorn,   31 juli 2017, Niek Praagman 
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