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Een serie rondwandelingen tussen 5 en 10 km door oude en groene stadsdelen. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation of dezelfde bushalte!

Zwijndrecht: Kijfhoek aan de Devel

Pal naast het mega-goederenrangeeremplacement Kijfhoek ligt een juweeltje van een natuurgebied in ontwikkeling:
het Develbos. Na de wandeling daar naartoe doorkruist u dit over graspaden en komt uit langs riviertje de Devel.
Langs de oevers daarvan, het buurtschap Kijfhoek met het pittoreske kerkje passerend, wandelt u naar Zwijndrecht
en komt daar langs en door 2 fraaie stadsparken. Tijdens natte periodes doet u er goed aan stevige (profielzool)
schoenen aan te trekken, want de kleiige paadjes in het Develbos kunnen dan glibberig zijn. Een leuke afwisselende
wandeling voor de liefhebbers van natuurschoon in de Randstad. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Verlaat het station aan de Noordzijde
en ga op het pleintje LA naar het kruispunt. Daar RA de drukke weg oversteken, richting Centrum (Koninginneweg).
20m voor de rotonde LA (Passage); een
winkelstraatje. Na de P-plaats RD (Willy
Sluiterweg, rechts een singel). Kruispunt
Laurensvliet RD (Melkwegsingel). Verderop met een rechts/links knikje RD
(Plutostraat). Aan het einde, voor een
donkergrijze flat LA, na 10m RA en na
een rechter- en een linkerbochtje (u bent
dus om die flat gelopen) wandelt u weer
langs de singel. Achter die groenstrook
links van u ligt een begraafplaats. Op de
hoek daarvan, bij lantaarnpaal nr 5 LA
en blijf het asfaltpad langs de grasstrook
volgen. Bij een ronding met een klinkerwegje daarover verder gaan (Willem de
Goedeweg, kort daarna RD Schoutweg).
Aan het einde RA (Jeroen Boschlaan),
na ruim 50m LA (Heer Oudelandslaan)
onder de snelweg door (Bakesteinpoort)
Na een rechterbochtje loopt u op de
Oude Stationsweg (staat iets verderop)
en blijf langs het spoor. Na een rechterbochtje gaat u over een “verhoging”.
2. Direct daarna LA (Buitendreef) en na
een rechterbochtje wandelt u weer langs
het spoor. Na zo'n 500m gaat het asfalt
over in een onverharde weg. Bij het viaduct via de trap het wegtalud op. Boven,
naast de vangrails, eerst de weg voorzichtig oversteken en aan de overkant

Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!

LA. Het viaduct overgaand heeft u naar
rechts een prachtig uitzicht over rangeeremplacement Kijfhoek. Direct na het brugdek RA de trap af en op het asfaltwegje
LA. Na 30m RA, de dam over en 30m na
de metalen afsluitboom LA. Na weer 30m
RA (breed graspad) en blijf nu RD gaan,
ook op de kruising met een breed halfverhard pad. Daarna passeert u links van u
een fraaie waterpartij en maakt u een
rechter- en linkerbochtje met daarna links
van u een brede grasstrook.
3. Aan het einde, op het asfaltwegje LA,
na 10m RA en neem dan het pad schuin
naar rechts. Na 40m moet u even over
een greppeltje (soms staat hier een beetje
water in, als het hier te glad of te modderig is, dan teruglopend op het asfaltwegje
LA, na 30m LA en daarna het 1e pad LA
langs een hek en lees verder bij *). Na het
greppeltje dit pad blijven volgen, iets verderop wordt het een brede grasbaan.
Na de weilandhoek de linker binnenbocht
volgen. * Het 1e pad een beetje scherp
RA, kruising ruiterpad RD en voor de rietkraag van riviertje de Devel LA. Wat verderop het pad naar het brugje negeren!
Neem wel even vanaf dat brugje (tussen
15 maart en 1 juli, het vogelbroedseizoen,
gesloten) een kijkje over de fraaie Devel.
Blijf nu het pad langs de Devel 1km volgen; onderweg maakt u een paar bochten,
wordt het een schelpenpad en passeert u
links van u buurtschap Kijfhoek met een
pittoresk kerkje. Bij de dam even naar
links en dan naar rechts over een schelpenpad met rechts een sloot en links een

lage dijk. Aan het einde van die sloot
rechtsom, een brugje over, wat verderop
asfaltpad RA en u loopt weer langs de
Devel.
Verderop RA en via een brugje daarover.
3m! na het vlonderpad schuin LA, smal
voet- later schelpenpad langs de Devel.
Voor de rotonde LA, de brede dam over
(u passeert Aw66240), bij de Munnikensteeg RA de weg oversteken en dan RD
over het asfaltwandelpad langs (iets verderop) de Devel rechts van u (naar links
kunt u een bezoek brengen aan Arboretum Munnike Park + beperkte horeca).
4. Blijf nu een dikke kilometer daarlangs;
onderweg passeert u een fraai park met
enige kunstwerken, gaat u onder een
brug door en wandelt even daarna langs
een woonwijk. Bij de Offenbachstraat en
Aw66239 eerst de weg oversteken en
aan de overkant RA de brug over. Direct
na het hekwerk daarvan LA, tegelvoetpad met links een grasstrook en vijver
(Laan van Nederhoven). Tegenover het
4e flatblok LA, brugje over, het park in en
RD. Na zo'n 30m op de Y-splitsing rechts
aanhouden en RD gaand dit asfaltpad
door het park uitlopen. Aan het einde,
RA. Na een beeldje en een rechterbocht
LA de brede dam over naar een rotonde,
deze RD oversteken (Plantageweg) en
pas bij de zebra’s naar de rechterkant
van de weg verhuizen. Na de Narcisstraat LA, via de zebra de Plantageweg
weer oversteken, aan de overkant RA en
na 40m, op de hoek van de singel LA
(De Lus). Aan het einde RA, brugje over.
Op het kruisinkje voor een vijvertje LA,
dus blijf langs de muur van de snelweg
en ga weer een brugje over. Op de Tkruising van asfaltpaden LA, kort daarna
bij de weg ook LA en onder de snelweg
door. Vóór de rotonde RA, via de zebra’s
de Burg. Doumaweg oversteken en pas
pal voor huisnr 34 LA (Dr. Boutensstraat). Voor het spoortalud RA en links
is de zuidelijke ingang van het station.

Route © Wandeleninbeeld.nl / Uitgave november 2010 / versie 6
© Topografische Dienst Nederland, met toestemming van Sailtron b.v.

Groene Wissels is een initiatief van Wandeleninbeeld en Wandelzoekpagina Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl

