Wandelroute Nieuwerkerk aan den IJssel (6 of 9 km)
Stempelplaats
HIT eten en drinken, Blaardorpseweg 1 Nieuwerkerk aan den IJssel
Bereikbaarheid
Auto: A16 afslag 25 Capelle aan den IJssel. Onderaan rechtsaf richting Capelle aan den IJssel.
Bij de rotonde rechtdoor richting HITland. Na de 5e verkeerslichten rechtsaf richting golfbaan
Hitland. Je kunt parkeren bij de golfbaan.

Beschrijving
Korte route
Vanaf de parkeerplaats loop je linksaf langs het clubhuis. Na het clubhuis rechtsaf. Ga het
voetpad in en voor het houtsnipperpad rechtsaf. Pad helemaal uitlopen. Aan het einde linksaf.
Weer helemaal uitlopen en aan het einde rechtsaf. Steek de Abraham van Rijckevorselweg over
bij de verkeerslichten. Hier oversteken en aan het einde van het fietspad rechtdoor de Klaas
Klinkertweg inlopen. Ga verder bij “vervolg route”.
Lange route
Vanaf de parkeerplaats loop je links langs het clubgebouw van de golfbaan Na het clubhuis
linksaf richting het restaurant. Bij het fietspad rechtsaf het fietspad aflopen. Na het bruggetje
rechtdoor. Bij de volgende afslag rechtsaf het voetpad in. In de bocht naar rechts, linksaf het van
der Wijngaardenpad in. Pad volgen tot na het bruggetje met de blauwe leuning. Aan het einde
rechtsaf en bij de eerstvolgende afslag linksaf het bruggetje over en bij het fietspad rechtsaf.
Fietspad helemaal uitlopen tot aan het kruispunt met de Abraham van Rijckevorselweg. Hier
oversteken en aan het einde van het fietspad rechtdoor de Klaas Klinkertweg vervolgen. Ga
verder bij “vervolg route”.
Vervolg route
De Klaas Klinkertweg gaat na het bruggetje over in de Schollevaartseweg. De weg wordt een
fiets- en voetpad. Na de kruising met de verkeerslichten ga je linksaf het Konijnepad in. Neem het
voetpad.
Bij de eerste kruising rechtdoor het fietspad nemen (fietsknooppunt 79). Bij het Bosmuizenpad
rechtsaf het voetpad nemen. Na de bocht naar rechts aan het einde linksaf langs het water lopen.
Dit pad helemaal uitlopen. Bij het fietspad rechtdoor oversteken en het voetpad vervolgen.
Aan het einde bij het fietspad linksaf en bij de volgende kruising het fietspad oversteken en gelijk
linksaf het voetpad in. Dit voetpad blijven volgen wat parallel loopt aan het fietspad. Je passeert
pannenkoekhuis ’t Schollebos.
Na ’t Schollebos de straat oversteken en het bruggetje over. Doorlopen tot aan de weg (’s
Gravenweg) en linksaf. Bij het rood-witte hek rechtsaf het voetpad nemen (Atolpad).
Je gaat onder de Abraham van Rijckevorselweg door en blijft het voetpad volgen tussen de
flatgebouwen. Je gaat vervolgens onder de “Noorderbreedte” door en blijft het voetpad langs het
fietspad volgen. Je passeert een wit beeld van een paard met 3 hoofden en blijft het voetpad
vervolgen. Aan het einde (bij winkelcentrum de Terp) ga je linksaf en bij het volgende bruggetje
linksaf het bruggetje over. Na het bruggetje rechtsaf. Je steekt de Scheldedal/de Vallei rechtdoor
over en vervolgt het pad. Na het bruggetje met de witte leuning rechtdoor. Na het tweede
bruggetje met de blauwe leuning linksaf het voetpad in over het houten bruggetje. Aan het einde
rechtsaf het pad volgen terug naar het parkeerterrein.

