
Midden Delflandse poldertocht – zaterdag 26 feb 2022 

Parkoersbouwers: Nel en Arie Noordhoek 

Start: Margriethal, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam. 

Parkeren: Parkeren kan op het parkeerterrein bij de sporthal en bij de Groenoordhal. 
Dit parkeerterrein is gelegen aan de andere zijde van de snelweg.  

Openbaar Vervoer: Utrecht C, trein ri Rotterdam Centraal tot halte Rotterdam 
Alexander. Neem RET Metro B ri Hoek van Holland tot station Schiedam Nieuwland. 
Van daaruit gepijld naar de start. 

Auto: Schiedam is gelegen aan de snelweg Gouda – Hoek van Holland. Neem afslag 10 Schiedam Noord. 
Volg de borden WS78. De A20 tussen Maassluis en Vlaardingen-West is afgesloten.  

Wandeltocht vanuit Schiedam 
De route voor vandaag gaat door het gebied van Recreatieschap Midden-Delfland.  

Midden-Delfland  
is een groene gemeente in de Zuid-Holland. Het is een veenweidegebied, dat door verschillende steden wordt 
omringd. De gemeente Midden-Delfland is op 1 januari 2004 ontstaan door een herindeling. Schiedam is 
wereldwijd bekend om haar jeneverproductie, de historische binnenstad met historische havens en de hoogste 
molens ter wereld. 

Na door Het Beatrixpark gewandeld te hebben gaat de route verder door het buurtschap Windas en langs De 
Poldervaart.  

Windas ligt aan de brug over de Poldervaart en is tegenwoordig omsloten door de nieuwbouw van Kethel. De 
verklaring van de naam Windas is deze: toen op de plaats van de brug nog een dam lag, konden schepen 
over een overtoom worden getrokken. Hierbij werd gebruikgemaakt van een windas. 

De Poldervaart is in 1280 aangelegd voor afwatering van de Schie naar de Nieuwe Maas en heeft nu een 
recreatieve functie en is op diversen plekken gedempt. 
(Opm. Als je bij de Schie gaat kijken, zie je de buurtschappen de Kandelaar en de Zweth liggen). 

We komen bij de eerste polder uit, de Oost-Abtspolder. Wandelend over smalle paadjes komen we vanzelf in 
de Holiërhoekse- en Zouteveensepolder. Via de Woudweg komen we bij Fam. Roodenburg aan. Hier gaan we 
over het Boerenpad naar de Oostveenscheweg. Tijdens het lopen van het Boerenpad gaan we over het 
riviertje De Zweth.   
Zweth betekent grens. De Zweth geeft de gemeentegrens aan van Midden Delfland met Schiedam en 
Vlaardingen (Aan de andere kant van de A4). 

Via de Oostveenscheweg komen in het buurtschap De Kapel waar de soeppost is.  
De Kapel is een buurtschap in de gemeente Midden Delftland en is genoemd naar een Kapel die hier vroeger 
gestaan heeft.  

Daarna volgen we de Willemsoordseweg en komen aan bij de Vlaardingervaart. Aan de rechterkant is 
restaurant Vlietzicht, waar je voor eigen rekening wat kan nuttigen 
De wandelaars van de 40 km blijven de Vlaardingervaart volgen.  
De Vlaardingervaart is aangelegd voor afwatering van water. Het loopt vanaf de Gaag in Schipluiden naar de 
Oude Haven in Vlaardingen. 

Nadat we de burg over de Vlaardingervaart hebben gehad, komen we in de Broekpolder. 
De Broekpolder is in de jaren 1958 tot 1975 opgespoten met vervuild slib uit de Rotterdamse haven. De eerste 
bestemming was woningbouw, maar door protesten is het een recreatiegebied geworden. 

Na het golfterrein gaan de route verder langs de Boonervliet en passeren we de Bommeer. We blijven de 
Boonervliet volgen en ter hoogte van de Foppenpolder en Foppenplas (ligt rechts van de brug) gaan we de 
Boonervliet over.  
De Boonervliet is aangelegd als extra vliet voor afvoer van het polderwater en loopt van de Vlaardingervaart 
naar Het Scheur. Het Bommeer is een klein meertje aan de Boonervliet. In de 14e eeuw was Het Bommeer er 
al en er is nu ook een aanlegplaats voor de voetveer De Kwakel. Daarna lopen we door de Foppenpolder.  
De Foppenpolder is samen met de Foppenplas en de Vlietlanden nu een recreatiegebied. De Foppenpolder is 
in 1989 onderwater gezet voor waterrecreatie. 

We komen uit bij de Kortebuurt, 150 mtr. rechts van de route is het Restaurant ‘t Sonnetje, waar we de grote 
rust hebben. Via de Kortebuurt en later de Zuidbuurt komen we bij de Krabbenplas in Vlaardingen. Hier gaan 



we over een drijvend wandelpad. Nadat we met de brug over de A20 zijn gegaan komen we weer in de 
Broekpolder, een mooi gebied om doorheen te wandelen. Vervolgens komen we bij de Vlaardingervaart uit. 
We gaan langs de Vlaardingervaart en een stukje door de woonwijk Holy. 

Samen met de 20 km volgen we net buiten Vlaardingen een smal pad in de richting van A4. Dit gedeelte van 
de A4 gaat door een landtunnel, op het dak van de A4 is een sportcomplex Willem Alexander gebouwd, waar 
diversen sporten worden gespeeld. Hier is de fruitpost en ook gelegenheid om wat te drinken.  

Dan gaat de route door Woudhoek. Aangekomen bij de Harreweg gaan we naar het oude dorp Kethel.  
Kethel was een zelfstandig dorp ten noorden van Schiedam en de kern van de voormalige gemeente Kethel 
en Spaland. Een bijzonderheid van Kethel was dat het twee kernen had: 
de oude kern zoals die zich nog steeds bevindt rond de Dorpskerk. De bouw van deze kerk dateert 
vermoedelijk uit 1225-1250. Deze van oorsprong katholieke kerk is sinds 1578 een hervormde kerk. 

Het laatste stukje van de route gaat weer langs de Poldervaart richting Margriethal.   

Knorretje bracht 
in Wijchen 37,70 

Euro op. 
 

Cijfers: In Wijchen waren er 464 wandelaars. Wilt u meer 
statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site onder 

informatie 

Vorige wandeltocht 
Na een kleine twee maanden een lockdown gehad te hebben, mochten we gelukkig weer een tocht 
organiseren. In Wijchen was het weer gezellig aan de start en hebben we eindelijk weer boven de 400 
wandelaars mogen ontvangen. De tocht was prettig om te lopen en onderweg hebben we kastelen, molens, 
bossen en weilanden gezien. Zoals gewoonlijk zat er weer een stuk onverharde route in. 

Volgende wandeltocht 
Veenendaal – 12 maart 2022 – Grebbelinie Tocht Veenendaal. Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt, Nieuweweg 
Noord 267a, 3905 LW Veenendaal. Na Veenendaal hebben we de wandeltochten ingepland die we niet 
konden organiseren. Pijnacker gaat naar 26 maart 2022 en Holten naar 9 april 2022.  

Openbaar Vervoer: Station Veenendaal-de Klomp ligt aan de spoorlijn tussen Utrecht C en Nijmegen. 
Loopafstand 1,7 km. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Auto: Veenendaal is gelegen aan de snelweg tussen Den Haag en Arnhem (A12). Neem afslag 23 
Veenendaal-west/ Renswoude en volg de borden WS78. 

Parkeren Parkeren kan achter het Pannenkoekenhuis. Anders kunt u parkeren op de Carpoolplaats achter 
Mac Donalds of bij de Grebbelounge (Buurtsteeg 2, 3927 EJ Renswoude. 

Vooruitblik Veenendaal 
Vanuit de start lopen we over een deel van de Grebbelinie, fort aan de Buurtsteeg. Na het fort volgen we het 
klompenpad door het grasland van het Meeuwenkampje. We verlaten het klompenpad bij de Schalm en via de 
Kooiweg komen we aan de voet van de Imminkhuizerberg. 

We komen bij de soeppost in het buitengebied van Woudenberg. De 20 km-lopers gaan alvast op de 
terugweg. De 40 km-lopers krijgen nog een lusje en gaan door een echte loopgraaf. We zien aan dit deel van 
de Grebbelinie ook veel kazematten langs het Valleikanaal. We doorkruizen landgoed Geerestein. Via de 
Zuiderbroek en het wandelpad langs de Grift bereiken we Woudenberg. De grote rust hebben we in sporthal 
de Camp. 

Dan gaan we over een graspad langs de Grift. Via het landelijk gebied komen we op het Oudenhorsterpad en 
de oude spoordijk die ons naar de koffiepost brengt. Samen met de 20 km-lopers lopen we over het terrein 
van een boerenstee. Hier zijn de liniehutten in een dijk gerealiseerd. 

Wederom lopen we een stuk liniedijk, nu op het Oudenhorster Klompenpad. We schampen Scherpenzeel om 
over de Hopeseweg en de Oude Holleweg op de Grote Fliertsedijk te belanden. Deze agrarische zandweg 
brengt ons naar de fruitpost. 

Dan stuiten we weer op de Grebbelinie. Eerst op de Groeperkade, vervolgens de linie van Juffrouwwijk en de 
Batterij aan de Schalmdijk. We passeren het Fort aan de Buurtsteeg met zijn bezoekerscentrum De 
Grebbelinie. Een bezoek waardig als afsluiting van deze mooie Grebbelinietocht. 

Vrijwilligers gezocht 
Wij op zoek naar mensen die op 20 of 40 km op de wandeldag onze wandelaars op de fiets kunnen 
begeleiden. We zijn ook op zoek naar iemand die op de fruitpost kan staan. 

We hebben een gezellige groep vrijwilligers die het leuk zal vinden als je ons team wilt versterken. 


