
Wandeling: Vliegend Wandelpad Rondje Schipluiden – Kraaiennest van zo’n 12 km.  

Let op deze wandeling is opengesteld van vrijdag 15 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021. 

Daarvoor en daarna is het verboden om sommige delen te betreden. U kunt dan in problemen komen en dient 

u daarom aan de toegestane periode te houden. We willen ook volgende jaren graag van welwillende 

eigenaren een wandeling over hun boerenland mogen maken!  

U kunt een kaartje downloaden via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2018420  

Begin bij het startpunt rood, ga naar 12 en eindig uiteindelijk bij 1  

 

Start op de parkeerplaats van de sportvelden (te bereiken met auto of fiets) achter het gemeentehuis 
van Schipluiden. Het adres is Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden.  
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. Ga door het dorp en kruis de weg bij de brug. Ga 
verder over de Vlaardingsekade (dat is richting Vlaardingen). Op zeker moment komt u nog in het dorp 
bij een smalle voetgangersbrug aan uw rechterhand. Ga hier naar de overkant van het water. Sla 
onderaan de brug linksaf en loop op het voetpad  van de Dorpsstraat naar de N468.  
Ga op het kruispunt iets naar links en steek de weg over naar het fietspad. Na niet al te lang loopt u, 
links aan de voet van de Zijdekade. Loop over het fietspad min of meer parallel aan de autoweg (dat is 
de Dorppolderweg aan uw rechterhand). Loop enige tijd met links naast u de kade. Loop dit fietspad 
(linkslopend!) af tot u bij een brug komt en ga hier aan de rechterkant via een olifantenpaadje omhoog 
naar de brug over de Zijde. Kijk uit want op de brug rijden de auto’s geregeld behoorlijk hard. Steek over 
en ga aan de overkant naar links en vervolgens aan het eind van de brug rechtsaf naar beneden naar het 
water en loop vervolgens langs de waterkant van de Zijde.  
Blijf op de kade langs de Zijde lopen. Negeer de eerste weg naar links (de van Wijklaan) en  loop door tot 
u over een smal paadje naar beneden en naar links kunt op de Zijtwende, de Zijtwende maakt hier dus 
min of meer een rechte hoek. Volg deze straat door nogal Westlandse industrie, u laat de Zijde dus 
achter u, tot u aan uw linkerhand het wandel een fietspad “Berckenrode” kunt nemen. Loop met aan uw 
linkerhand eerst gras maar daarna ook een groot water “Het kraaiennest”.   
Aan uw linkerhand komt een speciaal Landart beeld tegen, dat erg lijkt op een mens. Bewonder het en 
ga de eerste mogelijkheid, dat is direct over een brugje, linksaf en loop over een half verhard pad tot u 
net bij wederom een brug aan uw rechterhand een weiland treft waar u via een hek naar binnen kunt 
gaan. Loop hier een kleine twee kilometer door het weiland en geniet.  
Verlaat het boerenland bij de boerderij en stuit weer op de N468. Ga hier rechtsaf maar pas op het is 
hier geregeld behoorlijk druk en houd daarom de berm aan de rechterkant als voetpad tot u bij de 
bushalte zo’n 60 meter verder komt. Ga hier linksaf naar de overkant en kom op die manier op de 
Kwakelweg.  
Loop zo’n tachtig meter over de Kwakelweg en sla dan linksaf de Duifpolderweg op. Loop op deze weg 
opnieuw tussen weiland aan beide kanten en geniet van die weides en de rust aan alle kanten. Loop 
helemaal rechtdoor tot u op zeker moment op een weg en water stuit de Vlaardingervaart. Hier kunt u 
uw weg vervolgen door linksaf over de kade van de vaart  te lopen en gedurende ruim 2 kilometer te 
genieten van de rust en de weidsheid van het boerenland en uiteindelijk bereikt u de trambrug van 
Schipluiden.  
Ga onder de brug door en vervolgens naar links en daarna via een stenen trap naar boven. Sla daar 
linksaf en ga via de brug naar de overzijde en stap daar aan de linkerkant direct weer via een aantal 
treden naar beneden en sla dan beneden rechtsaf en ga op het fietspad wandelend langs (links) de 
molen richting Schipluiden. Loop over de kade en geniet van de rust en het karakteristieke dorpsgezicht 
en het hoogstaande water in de Vlaardingervaart.  
Passeer in het dorp de brug die u eerder gebruikte om naar de overkant te komen en loop parallel met 
de vaart weer terug naar het gemeentehuis van Midden-Delfland. Ga bij het gemeentehuis naar 
beneden en zoek beneden uw vervoermiddel.  
 
Tocht volbracht!  

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2018420

