BuijtenLanddag 2019 “Toer de Boer” – AKKERPAD
De gele markeringsbordjes volgen, graag voorzichtig bij de kruisingen met de openbare weg en bij
het oversteken van sloten etc. – de organisatie is nergens aansprakelijk voor.
STARTPUNT Q2
High Flown Stud (hoeve Noordburg)
- Nieuweweg 7
1) De paralleweg van de Rhoonse Baan aflopen richting de Rijsdijk – einde weg linksaf (kijk nog even naar
rechts, boerderij de Teunishof (R) )
2) Op de Rijsdijk lopend ziet u achtereenvolgens de boerderijen Edenhoeve (Q) links en (S) en (U) rechts. Deze
zijn niet meer als boerderij in gebruik maar door particulieren gerestaureerd. Q, de Edenhoeve is te bezoeken
3) Eerste weg links (Oudeweg) inlopen en halverwege rechtsaf, het grasland op
4) Door het land naar achteren lopen, gele bordjes volgend en met de planken over de sloten – gele bordjes
volgen over het kopakkers en graskant langs de nieuwe witte bungalow richting Essendijk
5) Boven aan de dijk rechtsaf en na de Omloopseweg linksaf naar beneden, de Vlakkenburg op (Essendijk 24)
6) Na de Vlakkenburg achterlangs de boezem lopen (of Via Essendijk naar nr 38 kavelpad aflopen de polder in)
7) Bij de Fa. Barendregt naar achter lopen (X10) Molenplaats en de boezem oversteken – linksaf langs de
boezem lopen en een paar sloten “nemen” richting de Schenkeldijk. Naar de Schenkeldijk lopen (via de dam)
en op de dijk linksaf. Vergeet niet te genieten van het fraaie uitzicht over de Zegenpolder (Y1) en
Portlandpolder (Y3) richting de grienden. Het typisch zuid-hollandse open polderlandschap, omzoomd door
fraaie dijken met rijen bomen.
8) (Op dit punt kan ook rechtsaf gegaan richting P-plaats Schenkeldijk en Klein-Profijt & Eendenkooi X11)
9) Bij het Driepolderpunt (tevens startpunt van het Vossenpad) ziet u links de eeuwkant langs de Schenkeldijk
(X4) - rechtsaf de grasdijk van het Vossenpad op
10) In de “knik” van de Schenkeldijk de dijk op (of onderdijks) het Vossenpad op de Molenpolderse Zeedijk over
lopen
a. Lopend over de Molenpolderse Zeedijk (de laatste grasdijk van IJsselmonde) rechts en links genieten
van het polderlandschap (Y3) en (Y6)
b. Links van u ziet u de Vossenburg (M) met diverse activiteiten, u kunt hier de wandeling ook afsnijden
11) Bij de houtstapel (ter hoogte van de Korteweg) rechtdoor lopen, weg volgen, dijk oversteken en de Veerweg
nemen stukje Napoleonroute (X5)
12) Rechts ligt de Portlandt Hoeve (D) deze kunt u bezoeken en dan de route weer langs de Molenpolderse
Zeedijk vervolgen
13) Uw weg over de Molenpolderse Zeedijk vervolgen tot kruising fietspad/leidingstraat – hier linksaf slaan (als u
het Vossenpad wilt vervolgen dan rechtdoor lopen en de dijk vervolgen)
14) Bovenaan de Essendijk / kruising leidingstraat rechtsaf – bezoek de moestuin van Rotterdam (I) bij van Herk
en loop via de Essendijk naar Het Weegje richting het melkveebedrijf van Noordzij (J)
15) Na Noordzij verder Het Weegje in en even voorbij de Poelweg rechtdoor lopen naar Reesteijn (K).
16) Terug naar de Poelweg en rechtsaf de Poelweg in.
17) Bij de leidingstraat linksaf het fietspad volgen (Molenpolderpad richting Oude Maas).
18) Bovenaan de Essendijk rechtsaf tot aan de Korteweg – daar kunt u nog een bezoek aan de Vossenburg (M)
brengen
19) Na de Vossenburg terug naar de Essendijk richting Rhoon en de eerste afrit naar rechts, erf van # 5 over.
20) Door het spuitspoor in de tarwe naar het “Halsje” lopen, ook wel bomenlaantje genoemd – richting Lageweg.
21) Het bomenlaantje aflopen richting Lageweg – daarna oversteken, dus boerderij Heuvelsteijn (P) links laten
liggen, en de Achterweg in.
22) (hier kunt u ook rechtsaf om dan vervolgens links langs de Koedoodzone te lopen en via de Rhoonse Weide
en Groene Verbinding weer bij de Noordbrug aan te komen – nieuw wandelpad)
23) Langs de Achterweg voorbij de boomgaard v.d.Jagt linksaf het boerenlandpad volgen tot de Buytenhof
24) U komt nu achterlangs via de boomweide en boomgaard binnen op Zorgboerderij de Buytenhof (T)
25) Neem na een bezoek aan de Buytenhof het weidepad langs mesthoop, de boomgaard en boomweide naar de
Nieuweweg - op de Nieuweweg rechtsaf (richting Portland)
26) Einde Nieuweweg langs het schrikhek (bord doodlopende weg negeren) linksaf naar Rhoonse Baan
27) Bij de Rhoonse Baan even linksaf slaan en na de geleiderails oversteken: OPPASSEN voor verkeer
28) (Of u loopt rechtsaf naar “De Rode Boog”, steekt bij de rotonde over en neemt “De Berenwei” terug - veiliger)
29) Op de parallelweg weer terug lopen naar de Noordburg.
ROUTE KAN UITERAARD OOK ANDERSOM GELOPEN WORDEN OF DEELS OVER DE WEG

