Route 1

Wanneer u aankomt met de Waterbus staat u op het Havenhoofd. Hier vindt u “Engel op
zuilengalerij” [1].
U gaat vervolgens rechtdoor richting dorp en neemt de eerste zijstraat rechts, Veerdam. Op
nummer 6 aan de linkerzijde vindt u Museum Dorpsbehoud. Aan het eind van deze oude
verbindingsweg met zijn prachtige bomen, steekt u de Pontonniersweg over en gaat rechtsaf,
Bosch. Meteen op de hoek vindt u het notarishuis, waar in de gevel boven de ingang het
“Glas-in-loodraam” [2] te vinden is.
U vervolgt op Bosch en neemt dan de eerste weg links, de Overtoom. U volgt de weg naar
beneden tot de driesprong. In het water recht voor u, voor de Morgensterkerk, staat
“De Levensboom” [3].
U volgt de weg langs het winkelcentrum, de Weteringsingel, tot aan de ingang van het
winkelcentrum links, de Veerpromenade. Hier vindt u “Van, voor en door Papendrecht” [4].
Wanneer u de Veerpromenade op gaat ziet u rechts de Markt. Op dit plein vindt u links het
gemeentehuis op nummer 22. Voor het gemeentehuis “De Staanders” [5]. Binnen vindt u
rechtsachter in de hal “Glasobject” [6].
Als u vervolgens even verder loopt naar de passage tussen het Gemeentehuis en het
Zorgcentrum van Rivas ziet u aan de rechterkant het beeld “Visser van mensen” [7] in de
beweegtuin van het Rivas.
Ga terug naar de Markt, want daar staan nog 2 beelden nl. “Twee jongens in Handstand” [8]
en “Drie spelende kinderen” [9].

Hiervandaan ziet u een flatgebouw. Aan het eind van dat gebouw vindt u op Markt nr. 2. in de
gevel bij de ingang buiten een “Keramisch wandreliëf” [10].
Wanneer u meteen links gaat ziet u dat het parkeerterrein aan de singelzijde wordt afgesloten
door de sculptuur “Bilaterally” [11].
U steekt de PC Hooftlaan over en vervolgt op de Constantijn Huygenslaan. Vlak voor de laatste
dwars staande flat gaat u even rechtsaf en komt u bij “De Golf” [12]. Dan weer terug en net na
de apotheek slaat u de 1e weg af naar links, de Vossiusstraat in. Daarna weer de 1e weg rechts.
U staat nu bij de Volksuniversiteit.
Hierbinnen kunt u, als het gebouw geopend is, “2 Voorzetramen” [13] bezichtigen. Deze
ramen zijn ook aan de buitenkant te zien. In de tuin voor de ingang staan de beelden
“Trabant” [14] en “VOC schip” [15].
Vervolgens gaat u rechtdoor tot de Vondellaan.
Voor u en rechts ziet u daar het Vondelpark. Meteen rechts bij de entree van het park vindt u
het “Kunstwerk Vondelpark”, bestaat uit twee delen Natuur en Stad [16].
U vervolgt door het park naar de Rembrandtlaan, die u linksaf op gaat. Op het gazon tussen de
schoolgebouwen van het Willem de Zwijgercollege vindt u “De Tekkel” [17].
U blijft op de Rembrandtlaan, steekt de rotonde over en u ziet naast het gebouw van Excelsior
“De Twee Bomen” [18].
Vervolgens gaat u dan links, Douwe Dekkerslaan. Op het voormalige schoolgebouw nr. 3-5
vindt u “De wonderbare visvangst” [19].
U vervolgt uw weg over de Douwes Dekkerlaan totdat u links af de PC Hooftlaan ingaat. Daar
neemt u de tweede weg rechts, de Van Maerlantstraat. Na 50 meter gaat u linksaf de Da
Costastraat in. Die volgt u tot het grasveld van de Potgieterstraat. Op het gazon bevindt zich
“Papendrecht dorp aan de rivier” [20].
U neemt dezelfde weg terug totdat u terug bent op de Van Maerlantstraat. Hier gaat u linksaf de
dijk omhoog. Boven aangekomen, gaat u rechts af, Westeind. Aan het eind van de weg, bij de
splitsing, gaat u linksaf de Industrieweg op. Daar houdt u rechts aan om het Aviolandapad te
bereiken.
Als u uw weg vervolgt langs het water komt u, naast een adembenemend uitzicht op het
drierivierenpunt en de “skyline” van de oude binnenstad van Dordrecht, op meerdere plaatsen
kunstwerken tegen, die door de Stichting Beeldenpark Drechtoevers in periodiek wisselende
opstellingen worden geplaatst.
Het Aviolandapad gaat over in het Merwehoofd. Bij Brasserie Willaerts gaat u linksaf. Bij de 2 e
weg rechtsaf de Eilandstraat in. Bij de muziektent aan uw rechterhand vindt u het symbool van
Papendrecht “De Ertepeller” [21]. Hier eindigt de eerste route, die ook goed te wandelen is.
(Wilt u terugkeren dan gaat u terug naar Willaerts en ziet u voor u de “Engel op zuilengalerij”
[1] bij de aanlegsteiger van de waterbus.)

