Wandeling Schipluiden – Tanthofkade – ECO-AQUAduct-A4
(ongeveer 14 km.)
Let op! Deze wandeling gaat gedeeltelijk over boerenland en is tijdelijk
opengesteld van woensdag 23 februari t/m met zondag 13 maart 2022.
Daarvoor en daarna zijn sommige delen van de wandeling niet vrij
toegankelijk. U dient zich daarom aan de toegestane periode te houden.
Bovendien zijn honden en fietsers niet toegestaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we ook een
volgende openstelling van boerenland kunnen realiseren voor een fijne wandeling!
Start de wandeling bij het gemeentehuis van Schipluiden. Er is voldoende parkeergelegenheid voor
auto’s en fietsen in de omgeving van het gemeentehuis. Het adres is Anna van Raesfeltstraat 37,
2636 HX Schipluiden. Ga vanaf de ingang op de Anna van Raesfeltstraat 37 linksaf richting de golfbaan.
Ga vervolgens de eerste straat links, dit is de Tiendweg richting het water de Kickert of ook wel de
Vlaardingervaart. Sla net voor de brug rechtsaf naar de Tramkade. Loop links op het smalle fietspad over
de kade, dus met links het water en rechts in de verte de golfbaan.
Loop rechtdoor op de Tramkade tot u over het viaduct gaat van de snelweg A4, ga direct hierna rechts
en neem het eerste pad naar links. Loop een paar honderd meter op dit knotwilgen pad en ga voorbij
het eerste pad naar rechts. Loop verder over het wandelpad en kom bij een soort viersprong. Ga hier
naar rechts en volg dit pad gedurende enige tijd. Verder is aan uw linkerhand een voetbalveld en rechts
de ijsbaan. U gaat steeds rechtdoor en stuit tenslotte op een asfaltweg, steek deze recht over en ga op
de “graskade” naar rechts. Volg deze kade met aan uw linkerhand water tot u via een brug linksaf over
het water naar het Kerkpolderpad kunt. Ga op het Kerkpolderpad naar rechts en ga bij de tweede brug
aan uw rechterhand, dit is het Van Rijspad, over de brug terug naar de overkant van het water.
Hier moet u een keuze maken: u kunt het pad de Tanthofkade links direct na de brug gaan volgen. Maar
als de Tanthofkade erg modderig is, kunt u beter een paar meter doorlopen naar het fietspad (zie bord
Twaalfmorgenkade) en dan naar links parallel gaan lopen aan de Tanthofkade. Loop de Tanthofkade of
het fietspad uit tot u bij de Kerkpolderweg komt (pas op hier rijden auto’s). Steek de Kerkpolderweg
over en ga door de tunnel voor u (onder de N470 Kruithuisweg door). Ga als u uit de tunnel komt bij het
wlp paaltje 57 linksaf over een smal fietspad. Loop door tot u vrij snel bij wlp 78 naar rechts kunt en zo
weer op de Tanthofkade beland.
Volg vervolgens de hier mooi aangeklede “kabouter en sprookjes” Tanthofkade en loop al kronkelend
met links Delftse bebouwing en water en rechts water en veel bomen. Kruis uiteindelijk een geasfalteerd
fietspad, het Sint Maartensrechtpad. Steek dat fietspad over en ga rechtdoor over de Tanthofkade, die
hier weer een graskade is. Vervolg uw weg met zowel links als rechts weiland, open de nodige
klaphekjes en sluit ze weer. Ga de weilanden niet in en blijf op de graskade lopen. Na wat gekronkel
komt u bij veel riet en hier kunt u kiezen rechts dan wel links langs het riet te gaan, ga “rechts” en vrij
snel stuit u op de zogenaamde Slinksloot aan uw rechterhand. U komt hier even later bij de speciaal
voor deze wandeling aangelegde “Pontonbrug” in de Slinksloot.
Ga deze brug rustig 1 voor 1 naar de overkant en ga in het weiland aangekomen iets naar rechts tot de
eerste sloot. Ga daar naar links langs de sloot lopen en dus aan uw rechterhand de sloot. U loopt door
het land van de firma van der Ende naar de smalle weg met knotwilgen, de Oostveenseweg recht voor u
(afstand één kilometer). Ga bij de weg aangekomen door of over het hek en dan naar rechts de
asfaltweg op. Al snel ziet u het bord van de firma van der Ende aan uw rechterhand. Loop achter elkaar,
zodat auto’s en fietsers u zonder problemen en ongelukken kunnen passeren.

Vervolg wandeling Schipluiden – Tanthofkade – ECO-AQUAduct-A4
Loop over de Oostveenseweg verder tot u rechts dicht bij de A4 de boerderij de
“Nellyhoeve” ziet. Ga hier naar links het Veenweidenpad op. Ga op dit pad, dat
parallel loopt met de verdiepte A4 aan uw rechterhand, door tot u links op het uitkijkpunt kunt genieten
van het zicht op de weilanden en het riviertje de Zweth. Ga daarna net voor de brug over de Zweth
rechts naar beneden en ga over het eco-aquaduct van de voor de A4 verlegde wateren, via de oversteek
naar de overkant. Daar aangekomen gaat u naar rechts en loopt ongeveer 300 meter parallel aan de A4
tot u weer stuit op de Oostveenseweg. Hier gaat u naar rechts en weer over de A4 om daarna linksaf op
het fietspad (het Slinkslootpad) te gaan lopen. U treft op dit stuk fietsers of brommers en dergelijke,
maar meestal niet al te veel. In het voor- en najaar kunt u hier genieten van bijzonder veel zangvogeltjes
die fantastisch zingen en ook van veel mooie soorten eenden en ganzen.
Volg het fietspad tot u links de “Zuidkade” brug over de A4 nadert en ga op het fietspad bij de T-kruising
rechts via het fietspad en na 50 meter weer naar links om het fietspad en de iets verder gelegen A4 op
de juiste wijze te volgen. Ga dan bij de eerste bocht van het fietspad naar rechts en blijf het pad volgen
tot u uiteindelijk weer terugkomt bij de tunnel van de Kruithuisweg, u was hier al eerder. Ga weer door
de tunnel en ga dan linksaf, omhoog de Abtsrechtseweg een viaduct over de A4 op. Loop aan de
overkant weer naar beneden, ga even naar het TOP en neem aan deze kant rechts het Sophia van
Wouwpad, dat evenwijdig aan de A4 loopt. Loop met links de golfbaan en later wat bebouwing naar het
water de Kikkert. Sla bij het water linksaf en wandel met het water aan uw rechterhand terug naar het
gemeentehuis van Schipluiden: wandeling voltooid!

