
 
 
 
Route 2 Verlenging van route 1 

 
 
Vanaf “De Ertepeller” (Eilandstraat) neemt u de tweede straat rechts, Oude Veer, die overgaat in 
Bosch. U vervolgt op Bosch tot de eerste zijstraat rechts, steekt de Pontonniersweg over. U 
vervolgt nu uw weg over 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” 
[22]. 
 
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 de Karel Doormanlaan in. 
Vervolgens de 1e weg links en u ziet 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” [23], aan de andere zijde van de muur staat het “Oorlogsmonument” 
[24].  
 
Hierna volgt u de Admiraal de Ruyterweg verder totdat u bij de Edelweisslaan bent. Hier steekt 
u over en volgt de Edelweisslaan (linksaf), neemt de 1e weg rechts (Gerrit van Dalenstraat) en 
de 1e weg links. Nu bent u in de Leeuwerikstraat. Aan het eind van deze straat staat de Oranje 
Nassauschool met op het schoolplein het beeld “Herder met Lam” [25]. 
 
U gaat nu weer terug tot de T-splitsing, gaat linksaf de Gerrit van Dalenstraat in en neemt de 4e 
zijstraat aan uw rechterhand, de Patrijsstraat. Nadat u de Scheidingslaan bent overgestoken 
bent u in de Violenstraat. Aan het eind van deze weg ziet u links aan de Goudenregenstraat 
voor u een vestiging van het Da Vinci College met op de gevel het wandobject “School van 
zeven en twintig geglazuurde vissen” [26]. 
 
U volgt deze straat verder naar links en gaat de 2e straat rechts, de Rozenstraat in. Bij de 1e 
kruising staat de Anne Frankschool. 



Hier ziet u op het schoolplein het door de leerlingen van verschillende jaargangen gemaakte 
“Het Tijdslint” [27]. 
 
U gaat op de Vrijheer van Eslaan rechts richting de rotonde die u oversteekt en vervolgens 
langs de kinderboerderij de Willem Dreeslaan op. U passeert aan uw linker hand “De Engel” 
[28]. 
U vervolgt de weg, de Kamerling Onneslaan, welke overgaat in de Pieter Zeemanlaan.  
 
U volgt deze laan totdat u bij de stoplichten komt. Daar steekt u de Burgemeester Keijzerweg 
over, slaat aan de overkant linksaf en volgt vervolgens het fietspad 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” [29]. 
 
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 Westkil en hier gaat u rechtsaf tot aan de rotonde. 
Op deze rotonde staat het beeld “De Totempaal” [30]. 
 
Nu gaat een klein stukje terug en neemt de eerste afslag links, de Boegspriet op. 
Aan uw rechterhand ziet u een schoolgebouw Boeieraak 1. Voor de ingang bevindt zich “De 
Roos” [31]. 
 
U volgt de Boeieraak die weer overgaat in de Parkweg. U gaat over deze ventweg langs de 
rand van het park. U blijft de weg volgen totdat u bij de Platanenlaan linksaf de Burgemeester 
Keijzerweg kan oversteken naar de Kennedylaan. 
 
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 deze vijver ziet u “De Watervogels” 
[32]. 
 
U verlaat het park aan de Lange Tiendweg.  
Hier bij de uit/ingang van het park staat “De Lantarenpaal’’ [33]. 
 
Als u nu linksaf gaat vindt u aan het eind van deze weg het Sportcomplex met het zwembad. 
Hier bevinden zich 2 beelden: “De Zeerob” en “De zwemmers” [34]. Het zwembad is niet vrij 
toegankelijk. U kunt ook direct de route volgen zoals hier onder is aangegeven. 
 
Nu gaat u rechtsaf, en rijdt u de Burgermeester Keijzerweg terug naar de kruising waar u  links 
af het kruispunt oversteekt. U 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” [35]. 
 
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” [36]. 
 
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” [37]. 
 
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” [38] 
voor wijkcentrum De Spil. 



U gaat rechtdoor en komt op 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 de Lage Waard 
vindt u “De Balspeler” [39]. 
 
Vervolgens gaat u rechtsaf, Veerweg.  
Van hieraf volgt u de Veerweg, passeert intussen het Vondelpark rechts, en eindigt de route in 
het centrum.  
  


