Wandelroute Barendrecht (10 km)
Startplaats
Pannenkoekenhuis Oude Maas, Achterzeedijk 9 in Barendrecht
Bereikbaarheid
Auto: A29 afslag Barendrecht. Onderaan linksaf. Bij de rotonde NA de kerk rechtsaf. Aan het
einde linksaf omhoog en direct rechtsaf naar de parkeerplaats.

Beschrijving
Vanaf de parkeerplaats het fietspad richting Zwijndrecht nemen. Na de rotonde bij de ingang van
de camping rechtsaf. Aan het einde van het fietspad rechtsaf en gelijk linksaf het fietspad richting
Zwijndrecht vervolgen.
Bij het groene hokje (links in de wei) ga je linksaf de heuvel over en de polder in. Bij het hek met
het rood-witte paaltje rechtdoor. Vervolgens na ongeveer 100 meter bij de bomen linksaf het
houten hekje door en langs de bomen wandelen.
Na het bruggetje linksaf het fietspad langs de weg volgen. Bij de 1e rotonde rechtdoor en bij de 2e
rotonde rechtsaf oversteken en weer linksaf oversteken de Ziedeweidse Kade in.
Bij het Kromme Duikerpad rechtsaf het houten hek door en natuurgebied de Kleine Duiker in. Na
het bruggetje linksaf en helemaal doorlopen tot de gebouwen van de Kleine Duiker.
Let op! Als de Kleine Duiker gesloten is, halverwege het pad rechtsaf nemen en na het hek
linksaf doorlopen tot aan de rotonde. Hier rechtdoor oversteken het Kilpad in.
Openingstijden van de Kleine Duiker zijn iedere dag van 08.00 – 16.30 uur.
Na de Kleine Duiker rechtsaf en voor de rotonde linksaf de weg oversteken, het Kilpad in. Het
Kilpad volgen tot de stoplichten. Hier linksaf de brug over en doorlopen naar de andere kant van
het natuurgebied. Hier de Achterzeedijk oversteken en de trap omhoog nemen.
Na de oversteek linksaf langs het parkeerterrein lopen. Weg uitlopen en aan het einde rechtsaf.
Vervolgens het parkeerterrein van Thermen Barendrecht oversteken en aan de andere kant
linksaf het fietspad in richting Zwijndrecht. Je passeert nu weer het Pannenkoekenhuis.

