
 

 

 

 

 

 

27 maart 

De Grote Pelgrim 
+-9km 

We starten de laatste wandeling van deze serie weer bij de Koningshof gaan via de 
voetgangersbrug bij de Petrus en Pauluskerk naar de Weverskade, die we, linksaf, in 
westelijk richting volgen. 

 We lopen de Weverskade uit tot het einde en gaan daar, rechtsaf, de Westgaag op, 
die we volgen tot onder de A20 door, en na de T-kruising met de Herenlaan, die we 
links laten liggen, het rode asfalt volgen. 

 Na plm. 100m komen we aan de rechterzijde middels een brug over de Westgaag bij 
begin van het Kerkepad/Dijkpolderpad, (door een bord aangegeven) wat we door de 
weilanden gaan uitlopen. Dit pad wijst zichzelf door de soort verharding die men hier 
speciaal voor heeft aangebracht in het land. In deze buurt was er 200 jaar geleden 
ook al een kerkepad, en dat kun je terugvinden op https://www.topotijdreis.nl/  ; als 
je daar inzoomt zie je dat de kaartmakers dit pad er al lang geleden op hebben 
gezet… via die route hebben velen de weg naar de kerk in Maasland gevonden dus 
loop je op een stukje historische grond… 

Wanneer we dit stuk door de weilanden hebben uitgelopen komen we, tussen een 
aantal woningen door, uit op de weg die ‘Klein Huis te Velde’ heet, welke we richting 
Maasland volgen tot over een sloot die we kruisen; direct daarna gaan we, vóór de 
bebouwing, rechtsaf weer over een sloot via een voetgangersbrug, om uit te komen 
op de Julianaweg, die we oversteken en op het trottoir rechtsaf inslaan. 

https://www.topotijdreis.nl/


 

De Julianaweg vervolgen we tot we vlak vóór de kruising Slot de 
Houvelaan/Meresteijn waar we rechtsaf het asfaltpaadje op het gras langs het water 
volgen (plm. 30m parallel aan Meresteijn) en aan het eind daarvan rechtsaf gaan, de 
brug over en dan linksaf slaan. Dit pad lopen we uit tot we weer op de Julianaweg 
uitkomen en deze weg weer rechtsaf vervolgen. We lopen tot we op de 
Maassluiseweg uitkomen die we rechtsaf onder het viaduct van de A20, richting 
Rozenlaan vervolgen.  

Bij het begin van de Rozenlaan staan we óók bij het begin van de Noordvliet- 
Noordzijde, die we geheel, als een soort kerkepad richting Immanuel/Groote Kerk, 
uitlopen om op de Veerstraat Noordzijde, de blauwe trappen te nemen en 
vervolgens de Noorddijk in westelijke richting (dus rechtsaf) te volgen. De Noorddijk 
lopen we uit tot waar we de Westlandseweg kruisen en op de Maasdijk uitkomen.  
Deze lopen we uit tot we bij de Cornelis Van Der Lelylaan uitkomen en we daar 
linksaf gaan richting beginpunt, als een kerkepad, naar de Koningshof. 

 Dus je ziet het, zodra je náár een kerk gaat, ongeacht welke, sta je op een kerkepad.     
Hopelijk zal dit spoedig allemaal weer mogelijk zijn…. 

Hieronder de kaart van (eerder dan) 1815, met in rood het kerkepad... 

 



 

 

 

Deze inspiratie werd u aangeboden door Agnes en Jan Wassink 

 

 


