Wandelroute Vlaardingen (10 km)
De wandelroute (lengte ruim 10 km) start op de parkeerplaats in de Broekpolder te
Vlaardingen. Je kunt ook starten bij pannenkoekboerderij ’t Sonnetje. Begin dan bij “Vervolg
route”.
Bereikbaarheid auto:
Parkeerplaats Broekpolder:
Door de Beneluxtunnel richting Vlaardingen-Hoek van Holland (A20) te volgen. Neem de
afslag 8 (Vlaardingen-West), ga onderaan de afslag rechtsaf en direct linksaf
(Broekpolderweg). Rijd daarna door tot het einde van de parkeerplaats.
’t Sonnetje:
Zie boven, alleen niet afslag 8 nemen, maar doorrijden op de A20 en afslag 7 Maassluis
nemen. Onderaan rechtsaf richting Maasland en na 60 meter rechtsaf.

Beschrijving
Ga aan het einde van de parkeerplaats het fietspad rechts in. Je wandelt nu tussen de
hockey (links)- en voetbalvelden (rechts) door. Na bijna 300 mtr wandelen ga je op de Tsplitsing naar links (hier volg je de aanwijzing knp 74).
Op knp 74 (viersprong) ga je rechts het klaphek door en direct daarna links (bij het paaltje
met blauwe kop) het schelpenpad nemen. Door het bos de blauwe route blijven volgen en de
kruisingen met het ruiterpad negeren.
Na bijna 1 km wandelen kom je op een T-splitsing met een grindpad, linksaf het grindpad
volgen over 40 meter, klaphek door en daarna rechts het Broekpolderpad (fietspad) volgen.
Dit fietspad gaat na bijna 600 mtr over in een grindpad. Blijf dit grindpad volgen (over
ongeveer 300 mtr) tot de wegwijzer bij knp 71.
Op deze driesprong linksaf naar beneden (ri. “t Jachthuis). Rechtdoor de route vervolgen via
de hoger gelegen graskade (mooi uitzicht over het water) of het fietspad volgen. Na
ongeveer 800 mtr wandel je rechtsaf de brug over. Je wandelt nu langs de Foppenplas.
Aan het einde linksaf de graskade van de Middenvliet opgaan (of parallel het verharde
fietspad nemen), dus hier ’t Jachthuis rechts laten liggen. Na 1 km bij een hek de graskade
linksaf verlaten en op het fietspad rechtsaf de weg vervolgen tot in de bebouwing. Aan het
einde voor het bruggetje linksaf (Kortebuurt). Na ongeveer 100 mtr bereik je de
stempelplaats ’t Sonnetje.

Vervolg route
Na het bezoek aan ’t Sonnetje vervolg je de route naar links. Na ongeveer 150 mtr het
viaduct (rechts richting knp 41) onderdoor. Na het passeren van het viaduct kom je op een
weg met aan de linkerkant water. Je kunt hier nu kiezen of je de weg blijft volgen of aan de
linkerkant van het water gaat lopen (smal paadje over de grasdijk). Bij de blauwe brug
komen beide routes weer samen. De Kortebuurt gaat hier over in de Zuidbuurt.
Ook hier kun je weer kiezen of de weg vervolgen of aan de linkerkant van het water een klein
paadje volgen. Als je de linkerkant kiest dan moet je na huisnummer 29 weer een bruggetje
over en via de weg verder vervolgen.
Na 1,7 km – bij knp 41 – ga je linksaf het fietspad op. Dit fietspad blijven volgen richting knp
74. Je komt o.a. langs het cafe restaurant de Krabbeplas en gaat verder naar en over het
viaduct van de A20.
Aan de andere zijde van de A20 krijg je na ongeveer 300 mtr de aanduiding “u nadert knp
74”, de aanduiding negeren en de weg rechtdoor volgen zodat je vanzelf weer op de

parkeerplaats uitkomt. (Je loopt dan weer langs de hockeyvelden aan de linkerkant van de
weg).

Tip voor de liefhebbers:
Loop deze tocht (nogmaals) in hartje winter wanneer er dik ijs ligt. Dan wordt er volop
geschaatst op de vaarten en plassen, een echt mooi hollands poldergezicht.

