13 maart 2021

De Zuiderling
8 kilometer
We starten bij de Koningshoek en lopen richting Station West waar we het
spoor oversteken om direct daarna het fiets/wandelpad linksaf te gaan. We
lopen dit pad uit tot waar we via de spoorovergang op de industrieweg
komen en rechtsaf gaan, richting de Koepaardbrug, welke we oversteken en
via de stationsweg, naast de Laan 45/45 onze weg vervolgen richting
Stationsplein. Hier gaan we de Beatrixlaan op tot we op het Julianaplantsoen
komen; hier lopen we tot de kruising met de Willem de Zwijgerstraat, die we
rechtsaf vervolgen, langs de ingang van de begraafplaats, naar de Julianalaan,
die we ongeveer 50m richting spoorovergang volgen.
Hier steken we de weg over en gaan we via het wandel/fietspad naar
beneden en komen op de Tooroplaan, die we vervolgen tot aan de eerste
hoge flat, waar we, vanuit de looprichting gezien, vóórlangs richting
Boonervliet lopen om daar het wandelpad (linksaf) te nemen. Dit pad lopen
we uit tot aan de Kortebuurt/Zuidbuurt, die we oversteken en direct het
voetpad linksaf nemen, langs het water van de Kortebuurt.
Aan het einde van dit pad komen we weer bij de weg, die we oversteken om
vervolgens rechtsaf onder het viaduct van de A20 door te lopen, richting ‘Het

Sonnetje’ om daar via de Kortebuurt richting Oude Veiling te lopen en op de
kruising Oude Veiling/Kerkweg/Trekkade linksaf de richting Maassluiseweg te
nemen, met daarna onder de A20 door, richting Rozenlaan te gaan.
We lopen de Rozenlaan af tot vóór Mahorokan waar we de weg oversteken
en via het bruggetje het voetpad nemen. We kunnen daar kiezen tussen het
voetpad vlak langs de A20 of aan de kant van de bebouwing langs de vijvers.
Aan het eind komen de twee paden weer bij elkaar bij het volkstuincomplex
en komen we uit op het Sparrendal, dat we uitlopen via het voetpad op het
grasveld oostelijk van de Sparrendal flats, de kant dus van het Iependal, naar
de Weverskade die we rechtsaf vervolgen richting Koningshoek.

Deze inspiratie werd u aangeboden door Marian en Rien Nieuwstraten

