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TeVoet Jubileumroute 19 Alblasserdam en polder (ZH) 

Route van Nico en Els ven Delft. 

Inleiding 

Lengte van de wandeling: ongeveer 20 km, maar in te korten tot 16 km.  
Startpunt: Parkeerplaats aan de haven van Alblasserdam (Haven 4, 2951 GC Alblasserdam) 

 
 
Knooppuntenlint:  
Vanaf parkeerplaats bij de haven het Raadhuisplein oversteken. Op de Cortgenestraat rechtsaf 
richting knpp 84 – 85 – 86 – 77 – 40 – 88 – 89 – 43 – 44 – 28 – 32 – 95 – 96 – 41 – 77 (vanaf hier in 
te korten) – 76 (vanaf hie rook in te korten) – 72 – 73 – 74 – 78 – 83 – richting 84, bij het 
Raadhuisplein weer linksaf naar de haven/parkeerplaats. 
 

Routebeschrijving 

Loop naar de ingang parkeerplaats en langs de haven naar het stoplicht. 
Steek over naar plein tussen winkels en gemeentehuis (Raadhuisplein), plein oversteken en op de 
dijk rechtsaf (Cortgenestraat, hier zit Antilope Outdoor op nr. 9). 
 
Op de hoek met Dam/Plantageweg staat het bord met knpp 84. 
Loop via de Kerkstraat langs de huizen om een kerk naar de Randweg, daar rechtsaf naar knpp 85. 
 
Bij knpp 85 Randweg oversteken. Loop over Kortland naar knpp 86. 
Vlak voor brug linksaf over hek, door weiland (hier lopen af en toe schapen in) naar knpp 77. 
 
Bij brug over hek rechtsaf naar knpp 40. Ca. 25 meter naar rechts, dan links een mooi pad tussen 
bomen en sloten. Smalle boomwal naar knpp 88. Pad vervolgen naar knpp 89. 
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Aan het eind over hek linksaf, daarna een naar rechts enigszins haakse bocht, weg volgen over 
Heiweg (ca. 800 meter) tot pad bij boerderij. Daar linksaf naar knpp 43. 
 
Bij knpp 43 rechtsaf over fietspad langs het water (door rietkraag helaas niet te zien) naar knpp 44. 
Linksaf brug over naar knpp 28. 
 
Direct na brug bij knpp 28 linksaf, eerste stuk halfverhard, daarna grasdijk langs de walkant naar 
knpp 32. Verder over grasdijk doorlopen naar knpp 95. 
 
Linksaf brug over naar knpp 96. Rechtsaf over fietspad naar knpp 41. Linksaf fietspad naar knpp 
40. Vanaf hier kun je de route inkorten: alternatief A, total dan 16 km (zie onderaan). 
 
Rechtsaf brug over naar knpp 77. Rechtsaf over hek naar knpp 76. 
Vanaf hier kun je de route inkorten: alternatief B, total dan 19 km (zie onderaan). 
 
Vanaf knpp 76 ver grasdijk rechtdoor naar knpp 72. Nog even rechtdoor over grasdijk dan linksaf 
langs het water naar knpp 73. Linksaf langs de rand van Alblasserdam naar knpp 74. 
 
Rechtsaf langs huizen en daarna door park naar knpp 78. 
 
Hier kun je kiezen: 
òf langs Lammetjeswiel door park naar knooppunt 83, 
òf langs de rivier via knpp 79 naar knpp 83. 
 
Vanaf knpp 83 naar knpp 84 tot plein bij gemeentehuis. Rechtsaf over Raadhuisplein richting 
haven en parkeerplaats. 
 
 
Ingekorte routes: 
Alternatief A: 
Bij knpp 40 gewoon rechtdoor langs de weg tot knpp 87, dan de knooppunten 86, 85, 84 
Vanaf daar rechtdoor naar winkelcentrum, linksaf Raadhuisplein oversteken. Bij stoplicht 
oversteken en naar parkeerplaats. (Route wordt dan 16 km) 
 
Alternatief B: 
Bij knpp 76 linksaf via fietspad naar knpp 75, 74 verder route volgen (route wordt dan 19 km) 
 
 

 


