Van station Moerwijk naar station Delft
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor

























































Begin onderaan de trappen die naar de perrons van Station Moerwijk leiden. Hier is ook de bushalte van lijn
26 en de tramhalte van lijn 16. Parkeren kan rondom, o.a. verderop in de Hildebrandstraat (toegang tot
deze straat via het Hildebrandplein)
Met uw rug naar de trappen RA, onmiddellijk na het ‘blauwe’ electriciteitshuisje RA, voetpad
U bereikt de Hildebrandstraat, hier RA over het trottoir (links nieuwbouwhuizen, rechts het spoor)
Aan het eind buigt de straat naar links, heet nu Schimmelweg
U loopt langs de sporthal, tegenover de 3e zijstraat links (Lidewijdestraat) RA, brug over, asfaltvoetpad
Pad buigt naar links, even verderop een splitsing, RA
Er komt een zijpad van links, houdt R aan, pad buigt naar L (rechts sportvelden)
Bij T-splitsing RA, voetpad buigt naar L, blijf dit volgen
Pad buigt naar R en naar L, blijf het pad volgen (rechts het spoor)
Pad met bruggetje naar L negeren, loop RD
Op Y-splitsing pad naar L met bruggetje negeren, houdt R aan
Op Y-splitsing RA, onder het fietspad-viaduct door (is de van Vredenburchweg)
Tegelpad naar L negeren, ga RD (langs water)
Op T-splitsing RA (dus niet naar de huizen lopen)
Op Y-splitsing R aanhouden (we blijven in de groenstrook lopen), steeds RD
Door een hekje, RD, we gaan nu op het trottoir lopen, Labouchèrelaan oversteken
U bereikt een fietspad, ga RD door fiets-/voetgangerstunnel onder Generaal Spoorlaan, RD tot parkeerplaats
Bij het begin van de parkeerplaats RA asfaltvoetpad dat naar L buigt en dan naar R
Bij T-kruising (voor u huizen) LA
RD langs grote pyramide, Pyramideplein oversteken, onder ‘poort’ door (tekst “Bewaakte fietsenstalling”)
RD langs kleine pyramides, vóór de laatste pyramide, voorbij het hek van het speelterrein, LA
U bereikt de straat, hier RA, voetpad dat L van grote flat loopt
U bereikt de Sir Winston Churchilllaan, hier LA
Waar het water begint RA straat + tramsporen oversteken (let op, geen zebrapad !)
Onder de overkapping door (links café-restaurant Sir Winston) schuin LA langs de bibliotheek
Trappetje af, R aanhouden, voetpad langs Lange Kleiweg (o.a. kantoren van Shell, CBR, Rijkswaterstaat)
Direct voorbij het laatste kantoorgebouw aan de linkerhand (glinsterende ramen) LA, oversteken
Aan overzijde RA, Polakweg oversteken, RD, U steekt de snelweg A4 over
1e pad LA, niet over parkeerplaats schuin rechts gaan maar aan de linkerkant blijven lopen, RD aanhouden
richting voetpad dat met bordje wordt aangeduid (dus voetpad met bordje naar links negeren), hier RD
1e pad, in bocht naar links, RA (onverhard), zijpad naar L negeren, pad buigt naar L
Op de Y-splitsing L aanhouden (rechts grasveld met metalen doeltjes)
Bij kruising RD, pad is nu verhard met steentjes, rechts water
Bij kruising RA, onverhard pad, loopt tussen 2 waters door
Bij kruising RD, bij kruising met fietspad RD, onmiddellijk daarna Y-splitsing, L aanhouden
Enigszins omhoog, op Y-splitsing LA
Op kruising RA, brug over, verhard voetpad door ‘open’ landschap volgen
Op T-kruising RA, pad buigt naar links, U bereikt het Rijn-Schiekanaal, hier RA, weg naar R negeren, RD
Van Hardenbroeklaan oversteken, over trottoir langs huizen
Wederom de van Hardenbroeklaan oversteken, brug over, Pasgeldlaan oversteken, vlak ná de fietsenstalling
en vóór de huizen RA
Straat gaat over in wandelpad, 3-voudig hekje door, voetpad, buigt naar L
Pad alsmaar RD blijven volgen, buigt naar R, bij kruising met schuin R vóór u een sportveldje LA
Langs de watertoren, langs het speelveld ‘De Dras’, RD voetpad, parkeerplaats over, RD
U bereikt de straat (Lange Kleiweg), hier LA
Jaagpad oversteken (bordje ‘Vlietzigt linksaf’), brug over, RD langs water Delftsche Vliet
U verlaat Rijswijk en komt Delft binnen bij de oude Gist- en Spiritusfabriek (nu DSM)
Kolenhavenbrug (‘bruggetje van Calvé’) oversteken, indien U aan de linkerkant liep moet u nu rechts gaan
lopen, er is geen wandelpad meer aan de linkerkant
Langs de hoofdingang van de oude ‘Gist- en Spiritusfabriek’, einde (verplicht) LA, brug over
RA parkeerplaats op, even verderop voetpad schuin LA richting de weg (Vrijenbanselaan)
Weg + trambaan + weg oversteken, LA over trottoir, Annageer oversteken, RD voetpad door plantsoen
RD kronkelpad blijven volgen, ook omhoog/omlaag, zijpaden negeren, langs oorlogsmonument van vrouw
met toorts, RD
Bij Y-splitsing met vóór u een grote struik R aanhouden, richting een brug (Plantagebrug)
Vóór brug (Duyvelsgatbrug) RA, straat langs water (Geerweg)
1e brug LA, U betreedt de Paarenmarkt (helaas nu parkeerplaats), RD langs de gevels
Van der Mastenstraat oversteken, RD, einde straat RA (Doelenstraat), tegenover nr. 34/36 LA, smal steegje
Bij binnenplaats (speelplein) LA, einde pleintje (Schuttersveld) RA
Vaandelstraat oversteken, RD en daarna schuin LA door Doelentuin











U bereikt de straat Lakenraam, hier (schuin) RA, Schutterstraat oversteken, RD steeg in, bij pleintje RA en
dan LA, U bereikt een straat met water (Rietveld), hier RA
Einde straat LA, brug over, RD Vrouwjuttenland, bij kruising RA, brug over, RD Voldersgracht
1e straat LA (Oudemanhuissteeg), U bereikt de Markt met Stadhuis, Nieuwe Kerk en horeca
Route RA vervolgen, het Stadhuis aan de linkerkant passeren, einde Markt LA
RA Oude Langendijk, brug over, LA Wijnhaven, 1e straat RA Peperstraat
RD Mauriciusbrug over, RD Binnenwatersloot
Einde LA, Waterslootsebrug over, direct RA, Phoenixstraat / Westvest en tramsporen oversteken,
Bolwerkbrug over en daarna pad LA dat naar Station Delft voor u loopt, o.a. langs tulpenveld en ‘Delfts
Blauw’
Met de Sprinter reist u terug naar Station Moerwijk (gaat 4 x per uur)
U heeft 8,8 km gelopen.

