Wandeling : VWP Rondje Schipluiden – Kraaiennest

circa 13km

Start op de parkeerplaats van de sportvelden (te bereiken met auto of fiets)
achter het gemeentehuis. Het adres is Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
1) Loop vanaf de parkeerplaats over de Tiendweg langs het gemeentehuis naar de Vlaardingervaart en
sla voor de brug linksaf. Loop over het smalle wandelpad op de kade, dus met rechts het water en links
het gemeentehuis. Volg de kade door het pittoreske dorp. Loop steeds verder over de kade (dat is
richting Vlaardingen) tot de niet te missen ijzeren brug. Ga net voor de brug, links langs de stenen trap,
omhoog, ga over de brug en direct na de brug rechts via weer een stenen trap naar beneden. De trap
kan bij regenachtig weer wel gevaarlijk nat zijn, dus pas op! Ga beneden onder de brug door en loop
weer langs de Vlaardingervaart. U loopt nu uiteraard met het water aan uw linkerhand.
2) Volg de kade circa 2.3 km, tot u, het is de eerste mogelijkheid, aan uw rechterhand een asfaltweg de
Kapteijnlaan of Duifpolderweg, op kunt gaan. Ga hier rechtsaf om deze weg te volgen. Loop de weg die
dwars door de Duifpolder gaat tot aan het eind. Geniet van de weides en de rust aan alle kanten en zie
de vele vogels die misschien al druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de broedperiode. Ga door
tot de T-kruising en ga daar rechtsaf de Kwakelweg op.
3) Loop zo’n tachtig meter, kruis het fietspad en ga over de brug naar de T-kruising met de redelijk
drukke autoweg de N468! Kijk goed uit en steek de autoweg over naar het bushokje en ga, hier pas op,
dit is gevaarlijk circa 50 meter naar rechts door de berm en dan zodra dat kan linksaf het land in via een
geasfalteerde strook. U loopt naar het hek voor u en gaat, er is een lichte verhoging, op een niet zo hoge
dijk het weiland in. De eigenaar van het land waarover u nu loopt heeft ter ere van het vliegend
wandelpad wat spreuken voor u langs de slootkant neergezet. Volg dit pad een kleine twee kilometer en
verlaat het weiland. Ga naar links tot en ga op het verharde (fiets-)pad naar rechts.
4) Loop over dit fietspad (richting De Lier) tot u na een kleine kilometer aan uw rechterhand de
Zijtwende tegenkomt. Steek deze straat over en ga links aanhoudend maar aan de rechterkant lopend
over het fietspad door tot de eerstvolgende straat rechts: de Oostbuurtseweg. Volg ook deze straat
gedurende meer dan een kilometer tot u op een water stuit: de Zijde. Ga hier net voor de brug naar
rechts en volg het water aan uw linkerhand over de graskade of langs de voet van de dijk. Loop door
langs het water en op zeker moment, de weg is “doodlopend” gaat u naar boven om langs het water te
kunnen blijven lopen. Loop over het smalle paadje op de oever tot u in de verte een brug over de Zijde
ziet. Volg de kade over een glibberig stuk tot aan de volgende straat: de Dorppolderweg. Pas hier op in
verband met auto’s die hier soms behoorlijk hard rijden. Ga op de brug naar links en volg de weg die,
dankzij de brug, over de Zijde gaat. Ga zodra dat kan aan de overkant rechtsaf weer naar de Zijde. Ga
net voor de kade linksaf. Pas op dit is een fietspad/wandelpad. U kunt ook op de kade gaan lopen maar
dat kan vervelend zijn vanwege hetzij lang gras, hetzij nat gras en soms zelfs lang en nat gras. Loop dit
fietspad af tot aan de begraafplaats van Schipluiden.
5) Loop nog verder over het fietspad en steek aan het eind de Gaagweg (autoweg N468) over, ga naar
links en vervolgens de Dorpsstraat in Schipluiden in. Loop langs deze schilderachtige straat, passeer de
Valbrug en ga vrijwel direct daarna linksaf de Boomgaards-laan in, u komt vervolgens de Westlander
tegen, ga hier niet naar links maar ga gewoon rechtdoor en volg de straat de Westlander tot u weer op
de Dorpsstraat staat. Ga hier naar links en ga via de Kerkpolderbrug terug naar het startpunt bij het
gemeentehuis van M-D. Tocht volbracht!

Voor een kaartje van de route via internet: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2018420

