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Groeneveldse molen
De in 1719 gebouwde stenen poldermolen deed tot 1960 
dienst als watermolen. De molen is in 1985 gerestaureerd 
en kan, net als de Dijkpoldermolen (Maasland), in geval van 
nood worden ingezet. Met behulp van molens en gemalen 
kan Delfland het waterpeil beïnvloeden.

’t Woudt en waterberging Woudse polder
Met het project ABCDelfland (Afvoer- en Ber-
gingscapaciteit Delfland) werkt Delfland aan 
maatregelen om wateroverlast in het gebied 
tegen te gaan. Een van de maatregelen is de 
aanleg van waterbergingen om overtollig water 
op te kunnen vangen.
De waterberging in de Woudse polder – die in 
totaal 815.000 m3 groot wordt – kan worden ge-
bruikt om overtollig water tijdelijk op te slaan 
en wateroverlast langs de Zweth te voorkomen. 

Het Kraaiennest
Dit gebied, waar fietsers, 
wandelaars, vissers en surf-
ers kunnen recreëren, kan 
fungeren als waterberging. 



START

Groen en water
Kaart Midden-Delfland & Waterweg

Groen en water 
Uitgestrekte natuurgebieden en 
slingerwegen langs knotwilgen en 
oude boerderijen karakteriseren 
de route door Midden-Delfland 
& Waterweg. Natuur speelt een 
belangrijke rol als het gaat om de 
kwaliteit van water. Natuurgebie-
den dienen meerdere doelen. Het is 
goed voor het welzijn van planten 
en dieren, aantrekkelijk voor recre-
anten, goed voor de kwaliteit van 
het water én het biedt de moge-
lijkheid om er water te bergen. In 
Vlaardingen fietst u langs afvalwa-
terzuiveringsinstallatie De Groote 
Lucht, waar Delfland het afvalwater 
zuivert van mensen die in het ge-
bied wonen en werken. De afde-
ling Midden-Delfland & Waterweg 
bestaat uit de gemeenten Midden-
Delfland, Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen. www.hhdelfland.nl



START: A20 Afslag 7. Richting Maasland is direct 
links een groot parkeerterrein vóór Van Dijk bouw
bedrijf.

Vanaf deze parkeerruimte oversteken en linksaf 
richting Maasland. Na de brug linksaf, de Maas-
sluisseweg richting Maassluis. Als deze weg naar 
rechts buigt, oversteken en via de Noordvliet NZ 
rechtdoor langs de vaart verder. 

Bij de P.C.Hooftstraat linksaf de ophaalbrug over. 
Direct rechts via de Noordvliet ZZ. Aan het eind 
linksaf, schuin de Markt over, langs de terrassen. 
Rechtsaf omhoog via De Wip en bovenaan de dijk 
rechtsaf de Hoogstraat in. Op nummer 11 ziet u het 
Gemeenlandshuis van Delfland.

Halverwege de Hoogstraat weer terug, kruising 
oversteken en via de Zuiddijk verder. Bij de stop-
lichten en de Korenmolen De Hoop (1792) de Laan 
1940-1945 oversteken en via Prinses Julianalaan, 
over het spoor de Vlaardingsedijk op. Direct rechts 
ziet u het boezemgemaal Mr.Dr.C.P.Zaaijer en de 
bijgebouwen. 

Na dit gemaal rechts aanhouden en vóór bedrijf 
Lievaart, het fietspad rechts op naar de Nieuwe 
 Waterweg. Aan het eind linksaf, het fietspad langs 
het water geruime tijd volgen. 

Langs het Paviljoen ’t Oeverbos, tot bij een parkeer-
terrein en vlak voor het grote bord 1015 linksaf. Volg 
de weg die naar links buigt. Aan het eind kunt u 

rechtsaf, via het fietspad langs de Delflandsedijk 
richting Vlaardingen, om daar afvalwaterzuiverings-
installatie (AWZI) De Groote Lucht te bekijken. 

Ga dan weer terug via het fietspad. Ter hoogte 
van Paviljoen ’t Oeverbos gaat u rechts van de 
Delflandsedijk af, via het steile fietspad naar 
beneden. Na twee bochten, eerste pad rechtsaf, over 
de bewaakte spoorovergang. Bij T-kruising recht-
door. Het pad buigt naar rechts en u rijdt langs de 
spoorbaan met zicht op eeuwenoude boerderijen. 

Bij plattegrond linksaf, de weg Zuidbuurt over-
steken en u fietst het natuurgebied de Krabbeplas 
in. Na twee bruggen rechtdoor blijven fietsen, voor-
langs het paviljoen Krabbeplas. Vóór de kruising 
linksaf over het fietspad, weg oversteken en via het 
viaduct over de A20. 

Fietspad eerst rechts en dan links van de weg 
volgen. Linksaf bij fietspad langs onverharde laan, 
die met rood-witte slagboom is afgesloten. Broek-
polderpad links inslaan. U heeft nu rechts het 
Broekpolderbos met aan de linkerkant het natuur-
gebied de Aalkeet-Buitenpolder.

Bij splitsing rechtdoor via het schelpenpad. Bij de 
plattegrond linksaf en de bordjes ‘Veerpont’ volgen. 
Met de veerpont naar Kwakelweg over het Bom-
meer met zicht op de natuurvriendelijke oevers van 
de Vlietlanden. 



Met de rug naar de veerpont via het fietspad 
langs het water de Kwakelweg op. 30 meter vóór 
het einde, op kruising met fietspad, rechtsaf via 
Gaagpad (langs het water) richting Schipluiden. 

Onderaan de grote Trambrug, direct linksom terug 
richting het water fietsen. Dan rechtsaf, even langs 
het water blijven fietsen tot aan de eerstvolgende 
brug (Paardenbrug). Die overgaan en langs het 
water een stukje terugfietsen. Na de benzinepomp 
rechtsaf en na enkele meters direct linksaf, langs 
de begraafplaats. Volg het fietspad, onder een weg 
door, bij kruising rechtdoor. 

Bij voorrangskruising rechtdoor fietspad blijven 
volgen. Einde fietspad door ronde tunnel onder 
Woudseweg door, daarna direct linksaf, via brug-
getje over de Monsterwatering (u kunt eventueel  
heen en terug het dorpje ’t Woudt bezoeken via het 
ANWB bordje).  INFO 1

Direct rechtsaf via ’t Groeneveld naar de 
Groeneveldse watermolen (1719).  INFO 2

Terug naar de Woudseweg, fietspad rechtsaf vol-
gen. Bij T-kruising met de Noordlierweg linksaf, 
Woudeseweg oversteken (voorzichtig!) en enige tijd 

via de Oostbuurtseweg rijden. Over de brug, als-
maar rechtdoor. Bij kruising met de Zijtwende (de 
tweede Zijtwende die u tegenkomt), linksaf gaan. 
Als de Zijtwende naar links buigt, recht oversteken 
en via het fietspad Berckerode drie bruggetjes over 
rechtdoor. U fietst door het Kraaiennest.  INFO 3

Einde fietspad rechtdoor via de Scheeweg langs 
 tuinbouwbedrijven. Bij kruising met fietspad, links-
af via het fietspad Kralingerpad, richting Maasland. 
U steekt de Westgaag over (voorzichtig!) en pas-
seert het water de Gaag via een bruggetje. 

Na 100 meter, rechtsaf via het fietspad het Wei-
depad, richting Maasland. Dit pad gaat over in de 
Molenweide. Na de tennisbaan en het hertenkamp 
bij kruising, linksaf via de Prinses Beatrixlaan. Bij 
de eerstvolgende kruising, vóór de brug, rechtsaf 
via de ’s Heerenstraat langs het water door het 
fraaie oude Maasland. Steek Huis ter Veldelaan over 
en vervolg de weg langs het water via de Kerkstraat. 

Bij T-splitsing links aanhouden, via de fietsstrook 
rechts van de weg naar de A20. Brug over, langs 
‘De Veiling’ en u komt rechts bij het parkeerterrein 
waar u bent gestart.

Groen en water
Route Midden-Delfland & Waterweg (32 km)


