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Beschrijving Wandeling circa 12 km: Rondje Klaas Engelbrechtspolder met Voddijkpad en Woudse polder
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
wandelmogelijkheden 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 om de Klaas Engelbrechtspolder, door de Woudse polder en via het Voddijkpad, een oud
Kerkenpad door de Klaas Engelbrechtspolder.
Een kaartje van de route is te vinden via de link:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2018347&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 langs het gemeentehuis 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
Schipluiden tot u aan uw rechterhand via een groene sterk gebogen voetgangersbrug naar de overkant kunt.
Ga aan de overkant weer links dat is richting Maasland. Ga op het kruispunt bij de benzinepomp linksaf
maar ga al na 30 meter naar de overkant van de drukke weg en ga het fietspad richting ’t Woudt volgen.
Loop via het fietspad door tot aan uw linkerhand een dijk hebt. Dit is de dijk van de Kleine Zijde. Volg deze
dijk, hetzij bovenop de dijk, hetzij onderaan over het fietspad. Ga door tot u onder een brug die naar de
overkant gaat doorgaat. Vrij vlot hierna kunt u via een klein brugje (Bord in land met Voddijkpad) het land
in lopen. Doe dit en volg de gele bordjes: wijk niet af van de aangegeven route en blijf steeds 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 weer linksaf en loopt over het fietspad door tot u bij de afslag naar ’t Woudt komt. Steek
hier de weg over, die is zeer druk dus kijk uit!, en loop naar het pittoreske dorpje, geniet, afhankelijk van
“open of dicht” van een kop koffie en iets lekkers in het koffiehuis De Hooiberg. Ga vervolgens verder naar
het Kerkje. Ga voor de kerk langs en direct daarachter op de parkeerplaats naar rechts. Klim over twee
hekken en ga op het fietspad dat u kruist links af. Volg dit fietspad tot u na wat bochten en tenslotte een
brugje naar rechts kunt: het Meerpad. Volg dit Meerpad over een ruime kilometer tot u op een autoweg stuit:
de Lotsweg. Ga hier rechtsaf, dus naar “boven” omhoog en sla bovenaan linksaf: hier kruist u de A4! Ga de
Woudselaan op en ga als u weer naar beneden bent gelopen naar rechts langs het gemaal: de Harnaschkade.
Volg deze oude kade ongeveer 1 kilometer tot u aan het eind weer op de Woudseweg stuit. Ga hier naar
rechts via het fietspad en passeer de A4 opnieuw. Ga weer naar beneden en vervolgens bij de stoplichten
linksaf. Volg nu, met rechts weer de Klaas Engelbrechtspolder, gedurende een kleine kilometer de Klaas
Engelbrechtsweg tot u autoweg N468 kunt oversteken en vervolgens lopend op de Rijksstraatweg weer de
A4 passeert. Na 100 meter neemt u de blauwe brug over het water naar rechts! Aan de overkant gekomen
gaat u direct weer rechtsaf op de Tramkade. Loop de Tramkade, nu met het water aan uw rechterhand, terug
naar Schipluiden tot u bij het Gemeentehuis gekomen linksaf weer naar startpunt terug kunt lopen!
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