
 

Route 2 Verlenging van route 1 

1. Vanaf de “Ertepeller” neemt u de tweede straat rechts, Oude Veer, die overgaat in Bosch. U vervolgt op 

Bosch tot de eerste zijstraat rechts. Hier steekt u de Pontonniersweg over en komt in de Middenstraat. U 

bevindt zich nu in een van de oudste wijken van Papendrecht. U volgt de weg en komt op Het Plein. Hier 

bevindt zich “de Harmonikaspeler”. 

 

2. U gaat vervolgens rechtsaf, Hoofdstraat. Deze weg volgt u en gaat dan linksaf totdat u op de dijk bent die 

hier Kerkbuurt heet. Hier gaat u rechtsaf. Na ongeveer 100 meter gaat u links de dijk af, Van Speijkstraat. 

Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf, Karel Doormanlaan. Links voor u ziet u vervolgens de Algemene 

Begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23. Hier staan een tweetal kunstwerken. Aan de muur 

tegenover de fietsenstalling vindt u een “Plastiek in brons”, aan de andere zijde van de muur staat het 

“Oorlogsmonument”. 

 

3. Wanneer u terugkeert naar de weg ziet u links op de dijk de Dijkkerk, het oudste kerkgebouw van 

Papendrecht. Via het met linden omzoomde voetpad gaat u omhoog naar de kerk en bent weer terug op de 

dijk. Is de kerk geopend dan is een bezoek zeker de moeite waard, waarbij vooral het houten plafond de 

moeite is. 

 

4. Op de dijk, Kerkbuurt, gaat u links af. Met het water van de Merwede aan uw rechterhand en de oude 

bebouwing aan uw linkerhand krijgt u een aardige indruk van het oude dijkdorp. De Kerkbuurt gaat over in 

de Visschersbuurt. U volgt de weg tot aan de Schoorweg waar u links af de dijk af gaat. Beneden steekt u 

de Kamerling Onneslaan over en gaat op het fietspad aan die zijde richting het viaduct over de N3. Vlak 

voor het viaduct gaat u rechtsaf het fietspad op. Na ca. 300 meter ziet u links in het geluidsscherm “De 

Kus”. 

 

5. U volgt het fietspad tot de grote rotonde. Daar steekt u de Burgemeester Keijzerweg over en blijft het 

fietspad volgen langs de N3. Net voorbij de voetgangers/fietserstunnel gaat u rechtsaf over de houten brug 

de Parkweg op. U volgt dit fietspad tot het eind en gaat vervolgens meteen linksaf. U bevindt zich nog 

steeds op de Parkweg. Bij de ingang van de IJsbaan links gaat u het park in. U neemt het tweede 

wandelpad rechts en vindt vervolgens aan uw linkerhand op de bosweide “De huiskamer”. 

 

6. U volgt het pad tot de volgende T-splitsing. Daar gaat u rechtsaf en houdt links aan om op de Bosweg te 

komen. U volgt de Bosweg tot de brug. Hier gaat u rechts af, Boegspriet, waarna u rechtdoor gaat over de 

fiets/voetgangersbrug. Aan uw rechterhand ziet u een schoolgebouw Boeieraak 1. Voor de ingang bevindt 

zich “De roos”. 

 

7. U volgt de Boeieraak die weer overgaat in de Parkweg. U gaat over deze ventweg langs de rand van het 

park. Bij de verkeerslichten steekt u de Burgemeester Keijzerweg over om in de Pieter Zeemanlaan te 

komen. ( Let op de verkeerssituatie, wanneer u op de fiets bent). U volgt de Pieter Zeemanlaan, die na de 

bocht overgaat in de Kamerlingh Onneslaan. Nadat u het viaduct van de N3 bent gepasseerd heet de weg 

Willem Dreeslaan. Op de Willem Dreeslaan bij de bushalte staat rechts “De Engel”. 

 



8. U volgt de Willem Dreeslaan tot de rotonde. Daar gaat u rechtsaf de Kennedylaan in. Aan de overzijde ziet u 

een park met daarin een grote vijver. Bij de eerste gelegenheid steekt u de Kennedylaan over om in het 

Vijverpark te komen. Aan het eind van de vijver ziet u “De watervogels”. 

 

9. U verlaat het park aan de Lange Tiendweg. Hier gaat u rechtsaf om terug te keren op de Kennedylaan. Hier 

gaat u links af, steekt het kruispunt over en bent in de Platanenlaan. Op de Platanenlaan neemt u de eerste 

zijstraat links, Haagbeukhof. Bij de splitsing gaat u rechts Berkenhof. U volgt de Berkenhof rechts die eindigt 

op de Elzenzoom. Tegenover u aan de andere zijde van de straat voor de school staat “ De Hemelpoort”. 

 

10. U gaat linksaf de Elzenzoom op. Vervolgens gaat u rechtsaf de Moerbeihof in. Aan het eind gaat u linksaf, 

Cypressenlaan. In de bocht gaat u rechts de Esdoornlaan in en vervolgens meteen links de Hoefbladlaan. U 

steekt de Veerweg over en staat tegenover “Wankel evenwicht”. 

 

11. U gaat linksaf, Onderslag, en neemt de eerste zijstraat rechts, Stellingmolen. U neemt vervolgens de derde 

afslag links en vindt voorbij het parkeerterrein aan uw rechterzijde “De drie zebra´s”. 

 

12. Als u met uw rug naar de zebra´s staat ziet u tegenover u een voetpad. Daarover verlaat u het pleintje. Op 

de splitsing gaat u rechts en bereikt na 100 meter “Snoepende kinderen” voor wijkcentrum De Spil. 

 

13. U gaat rechtdoor en komt op de Wieklaan. Hier gaat u links. Na de bocht staat aan uw rechterhand de Prins 

Constantijschool met daarvoor “De drie spelende kinderen”. 

 

14. U blijft de Wieklaan volgen tot de T/splitsing met de Vijzellaan. Hiet gaat u linksaf. In de patio van het 

schoolgebouw van de Lage Waard op nummmer 4 vindt u “Visser van mensen”. 

 

15. U keert terug naar de Wieklaan en volgt die over het fietspad/trottoir tot aan de vierde afslag 

rechts,Tjaskermolen. Op de Tjaskermolen houdt u links aan. Bij de T/splitsing gaat u linksaf, De Vang. Bij de 

driesprong gaat u rechtsaf, Onderslag. Vervolgens steekt u de burgemeester Keijzerweg over en gaat u 

linksaf. Voor de ingang van de school vindt u “De balspeler”. 

 

16. Vervolgens gaat u rechtsaf, Veerweg. Aan de rechterzijde in het groen achter het hek vindt u “De 

totempaal”. 

 

17. Van hieraf volgt u de Veerweg, passeert intussen het Vondelpark rechts, en eindigt de route in het centrum. 

 


