Routebeschrijving Vliegend Wandelpad Dorppolder- ca. 10 km
* Deze tijdelijke route is opengesteld van 3 t/m 27 november. Daarna is het niet meer toegestaan
om het gedeelte door de polder te wandelen, m.u.v. de route met de gele bordjes, dit is het
vaste boerenwandelpad, dat alleen tijdens het weidevogel broedseizoen is gesloten.
* U bent te gast bij de boer, houdt u daarom rekening met het volgende:
- Honden zijn niet toegestaan
- Wijk niet af van de route
- Respecteer dier en gewas en laat geen rommel achter
* Zie het kaartje in de bijlage of via: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3346998
* Mocht u een opmerking, vraag of aanpassing van de route willen melden, dan kan dat via 015-3807112
of info@vockestaert.nl
Vockestaert en de boeren wensen u veel wandelplezier!
Start van de wandeling is bij de ingang van het gemeentehuis aan de Anna Raesfeltstraat 37, 2636 HX
Schipluiden. Ga met uw rug naar de hoofdingang staan en loop vanuit die plek linksaf naar de Tiendweg.
Sla bij de hoek van het gemeentehuis linksaf en loop over de stoep van de Tiendweg naar de brug voor u en
sla net voor de brug linksaf op de Tramkade. Het water is nu aan uw rechterhand.
Loop een lang stuk op de kade, door het dorp, met steeds het water aan uw rechterhand.
U loopt over de Singel, kruist de Keenenburgweg en gaat vervolgens over op de Vlaardingsekade.
Bij het voetgangersbruggetje aan uw rechterhand gaat u over de brug naar de overkant van het water.
Beneden aangekomen steekt u de Dorpsstraat over en gaat u linksaf op de ‘stoep’ van de Dorpsstraat.
Loop over de Dorpsstraat tot de benzinepomp waar u op de N368 dreigt te stuiten. Steek hier de
Dorpsstraat over en loop langs Paviljoen ’t Middelpunt. Zo komt u bij de fietsoversteekplaats over de N368
waar u oversteekt naar de fietsstrook aan de overkant. Volg de strook naar het fietspad en wandel verder
op het fietspad. Sla niet af tot u aan de linkerkant een dijk ziet: dit is de Zijdekade. Loop verder over de
Kleine Zijdekade (fietspad) of ga verder over het pad boven op de dijk (Hodenpijlsepad).
Op een zeker moment komt u een brug tegen. Klim/klauter hier omhoog om op de brug te komen en ga
boven naar links op de Dorppolderweg. Loop ongeveer 1 km op één van de twee bermen in het gras. Kijk
uit er wordt hier soms hard gereden. Aan de linkerkant ligt de Dorppolder waarin de wandeling straks
verder zal gaan over de landerijen van een drietal boeren. Om in het boerenland te komen, moet u eerst
via een stuw met leuning de sloot aan de linkerkant over, ongeveer 200 meter voor Harting Holland. Er
staat een bordje waarop staat aangegeven dat u het boerenland betreedt.
Zodra u het boerenland betreedt, volgt u de sloot aan uw rechterhand tot u bij een plank over de sloot
komt. Na de plank loopt u rechtdoor tot u tegen de volgende sloot aanloopt. Voor de sloot gaat u linksaf,
tot u weer een plank tegenkomt. U houdt het water altijd aan uw rechterhand. Let op het perceel met
stroomdraad, ga hier voorzichtig overheen/onderdoor.
U komt uit bij de laan van De Paardenstal, sla hier linksaf en loop door het weiland langs de laan. Aan het
einde van het perceel gaat u over het speciaal aangebrachte bruggetje aan uw rechterkant. Vervolgens
steekt u de laan over en gaat dan over het tweede bruggetje dat naast de brug voor de auto’s is
neergelegd. Volg hier ca 100 meter de autoweg. Kijk goed uit in verband met het autoverkeer en loop zo
veel mogelijk rechts naast de witte streep voor fietsers of in de berm.
Steek bij de 1e brug die u tegenkomt voorzichtig de N468 en de brug over. Hier loopt u rechtdoor en ziet u
al snel een geel bord van het Boerenwandelpad in de Duifpolder. Loop de route verder via de gele
wandelbordjes (zie afbeelding op pag. 2) en stuit uiteindelijk op de Vlaardingervaart. Neem eventueel een
kijkje in de Beeldenkas aan uw linkerhand en ga daarna linksaf verder. U loopt over de kade van de
prachtige Vlaardingervaart aan uw rechterhand, richting de trambrug die u in de verte kunt zien.
Ga (gebukt) onder de brug door en ga linksaf. Via een trap kunt u omhoog om op het fietspad te komen.
Boven aangekomen gaat u naar links over de brug, let wel op fietsers van beide kanten. Ga na de brug met
de trap aan uw linkerhand weer naar beneden en dan rechtsaf langs de Vlaardingervaart die nu aan uw
linkerhand stroomt. Zie ook de prachtige molen aan de overkant. Volg de kade door het dorp, steeds met
het water aan uw linkerhand en kom op de route van de eerdere start, maar nu omgekeerd lopend, terug
naar het gemeentehuis.
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Geel bordje dat u gedeeltelijk volgt,
nadat u de N468 bent overgestoken:

