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Start bij de Antwoordkerk, ga rechtsaf de Kruisnetlaan op en ga even verderop weer 
rechtsaf het fietspad op, net na een sportveld. Hierna rechtdoor richting fietspad 
langs de Oude Maas, ga daar linksaf en volg dit, via fietsknooppunt 3, tot 
fietsknooppunt 89 bij klein haventje in Poortugaal, zie foto. Daar rechtsaf richting 
Rhoon en fietsknooppunt 1.  

 

Ga bij splitsing met dit bord                                          rechtdoor richting Rhoon. 

 

 

 

 

Net voorbij het klimbos en restaurant Tasman links aanhouden, rechtdoor de weg 
oversteken en via de rotonde rechtdoor. Volg fietspad langs school en ga voor het 
hotel linksaf naar Dorpsdijk, daar rechtsaf. Bij kruispunt rechtdoor Tijsjesdijk volgen. 
Bij kruispunt met links de Gaarde, naar rechts richting nieuwbouwwijk (Willem de 
Kooning Allee). Gelijk weer links, de Karel Appellaan volgen met de weg mee naar 
rechts, tot het eind rechtdoor. Dan links en gelijk weer rechts, het fietspad op, 
Mesdagstraat uitrijden en aan het eind rechts, Omloopseweg.  

Vraag 1: Welke 2 voetbalverenigingen zie je aan je rechterkant? 

Aan het eind links de Essendijk volgen. Even daarna rechtsaf richting 
Klein Profijt, is Schenkeldijk. Stop na ongeveer 200 meter bij het 
Driepolderpunt. 

 

 



Route fietstocht 10 mei 2018 
 

 

Vraag 2: In welk jaar werd daar een gedenksteen geplaatst met een gedicht over 
deze polder? 

Fiets weer terug naar de Essendijk en blijf die lang volgen tot je bijna in Barendrecht 
bent. LET OP HET SOMS DRUKKE VERKEER, NIET TE VEEL NAAST ELKAAR FIETSEN ! 
Ga rechtsaf de Koedood in. Ga verderop links de dijk af en volg het fietspad 

Swifterbandpad langs het water. 

 

Helemaal uitrijden langs piramide heuvel 
met glaskunstwerk aan rechterhand.  

 

Wetensvraag 3: Hoe heet deze heuvel en hoe is die ontstaan?  

Ga op het eind bij de kruising linksaf naar Zuider 
Carnisseweg. Je ziet dit: 

 

Na ongeveer 100 meter bij het kruispunt rechtsaf 
naar Kilpad, weg oversteken. Vervolg Kilpad met 
aan je linkerhand Shell station. 

 

Ga onder snelweg door en direct hierna rechtsaf (Tunnelpad) en gelijk weer links (dus 
niet onder ronde boog door), fietspad Zuidpolder volgen.  

 

 

 

 

Doorrijden tot je deze vijver ziet. 
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Vervolg het fietspad en ga bij de vogel linksaf (Achterzeedijk).  

Bij kruising waar je rechtsaf naar Thermen Barendrecht kunt, ga je 
rechtdoor. Bij volgend (groot) kruispunt steek je de weg over en vervolg je 
de Ziedewijdsekade richting fietsknooppunt 92 (zie foto’s). 

 

Ga linksaf richting theehuys Polderzicht, weg wordt fietspad. 

Voor theehuys (aan linkerkant, eventueel voor een sanitaire stop), 50 meter voor 
bruggetje, ga je rechtsaf, over brug en dan weer rechtsaf, volg fietspad niet tot aan 
het eind (foto links), maar ga een kruispunt net daarvoor (foto rechts) naar rechts 
richting een dijk. 

 

 

 

Links de dijk op. Je komt bij een rotonde uit, daar linksaf (Achterzeedijk) richting 
fietsknooppunt 92. 

 

 

 

 

 

 

Bij de T-splitsing linksaf Noldijk op, niet rechtsaf !! 
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Vraag 4: In welke plaats kom je als je wel rechtsaf gaat? 

Volg Noldijk, let weer op het soms drukke verkeer, neem tunneltje onder het spoor. 

 

 

 

Vervolg Noldijk weer, bij restaurant de Wevershoeve rechtdoor, de Noldijk vervolgen, 
verderop bij rotonde schuin rechts naar de Rijksstraatweg. Deze met de bocht mee 
naar rechts volgen tot je aan je rechterkant schilderijen ziet. 

Vraag 5: Hoeveel schilderijen zie je? 

Daar linksaf de Geerlaan in richting Gorinchem (en Ridderkerk). 

 

 

 

 

 

Volg de Geerlaan rechtdoor, over de snelweg heen. Daarna bij eerste rotonde 
oversteken en weg vervolgen, bij tweede rotonde weer terug oversteken en weg 
rechtdoor vervolgen. Even daarna naar rechts, de Ridderstraat in. Deze volgen langs 
de Jumbo en de ING bank. De weg heet inmiddels Verlengde Kerkweg. Net na de 
parkeergarage Jorishof aan je linkerhand ga je rechtsaf een klein weggetje in, 
Kerkpad. Je komt dan op de Kerksingel bij de Singelkerk met gelijk rechts de 
Oudheidkamer. 

Fiets langs de Oudheidkamer, om de kerk heen naar de andere kant, ga daar links de 
Benedenrijweg in. 

Volg deze tot het eind rechtdoor, volg fietspad door tunneltje ga verderop bij een 
kruising linksaf, de Kievitsweg in. Volg deze rechtdoor, hou links aan en vervolg de 
Kievitsweg rechtdoor. Je passeert een groot huis aan je rechterkant. 

Vraag 6: Hoe heet dit huis? 
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Je vervolgt de Kievitsweg heel lang rechtdoor, ga bij rotonde rechtdoor, fiets langs 
een caravanstalling aan je rechterkant. Na een paar 100 meter kom je op een 
splitsing waar je linksaf het fietspad moet nemen richting fietsknooppunt 20 en 
stoplichten.  

Steek het kruispunt over en vervolg het 
fietspad rechtdoor parallel aan een grote 
weg.  

Eerst is dit de Rotterdamseweg maar…. 

 

 

Vraag 7: Hoe heet deze weg verderop die tot in IJsselmonde loopt? 

Vervolg het fietspad rechtdoor, steek kruispunt over en passeer een benzinestation. 
Ga de brug over, je bent nu in IJsselmonde. 

Vraag 8: Noem 2 verschillende dierennamen die je ziet als je net na de brug links en 
rechts kijkt. 

Bij kruispunt rechtdoor, bij rotonde rechtdoor, bij volgend kruispunt rechtdoor. Je 
fietst langs winkelcentrum Keizerswaard en na de heuvel ga je links op de rotonde 
naar Kreekhuizenlaan (richting centrum, volgens fietsrichtingbordje). 

Bij kruispunt rechtdoor, langs Maasstad Ziekenhuis aan je linkerkant, weg heet nu 
Spinozaweg. Ga onder het Lombardijen spoorstation door en direct daarna rechtsaf, 
Aristotelesstaat in en gelijk na een paar meter weer rechts af en via het 
Aesopusviaduct over de weg en de trambaan heen naar de andere kant om daar links 
het Havenspoorpad te nemen, parallel aan het spoor, zie foto’s: 
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Volg dit fietspad heel lang recht door, verderop rechts aanhouden, langs 
kinderboerderij de Kooij aan de rechterkant, net voor viaduct (eventueel voor een 
sanitaire stop), onder snelweg door, langs crematorium aan de rechterkant 
(Maeterlinckweg) tot aan recreatiegebied Zuiderlijk Randpark en restaurant 
Vrijenburg aan de linkerkant, zie foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
       Havenspoorpad 

Volg het Havenspoorpad verder en steek bij de kruising met de weg (Langenhorst) 
recht over en ga linksaf en na een paar meter rechtsaf (zie foto), Charloisse Lagedijk, 
richting Smitshoek.  

 

Vervolg deze dijk rechtdoor,  

negeer afslagen.  

 

 

Bij de eerstvolgende kruising met een grotere weg (Zuiderparkweg) steek je niet over, 
maar ga je linksaf. Verderop is een rotonde. 

Vraag 9: Wat zie je daar voor vervoersmiddel op de rotonde en wat staat erop? 
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Passeer deze rotonde rechtdoor, ga onder de snelweg door en ga bij de volgende 
rotonde rechtsaf (Rhoonse Baan). Blijf deze weg volgen. Rechts zie je op een gegeven 
moment een fiets- en voetgangersbrug over de snelweg. 

Wetensvraag 10: Wat is de bijnaam van deze brug? 

Blijf de Rhoonse Baan vervolgen. Dan zie je een grote boog aan je linkerhand. 

Vraag 11: Welke kleur heeft deze boog? 

Volg de Rhoonse Baan rechtdoor bij kruising, bij rotonde ook rechtdoor, tot de 
rotonde met Rivierweg in Rhoon, daar linksaf richting Oud-Beijerland.  

Bij volgende grote kruising met de weg mee naar rechts (Rijsdijk) en deze weg 
helemaal volgen, fiets langs een park, tot in het centrum van Rhoon (fietsknooppunt 
2).  Na nog een stukje zie je aan de linkerkant een standbeeld. 

Vraag 12: Wat stelt dit standbeeld voor en wie wordt er mee bedoeld? 

Ga hierna rechtsaf (Dorpsdijk), maar ga gelijk weer links en volg de Werkersdijk al 
slingerend door Rhoon. Negeer afslagen en ga ook rechtdoor als de doorgaande 
autoweg naar links gaat. 

Dus bij bord van de foto rechtdoor Werkersdijk volgen. 

 

 

 

Aan het eind wordt de weg een fietspad en kom je bij de Groene Kruisweg. Ga hier 
naar links, steek beide wegen over en ga rechtsaf het G.J. Rooimanspad in: 

Volg dit fietspad 
langs sportvelden  

en hou rechts aan 

 

 

Volg fietspad, hou weer rechts aan en vervolg een autoweg parallel aan de Groene 
Kruisweg. Steek kruispunt rechtdoor over naar de Prins Bernhardstraat. 
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Vraag 13: Welk huisnummer heeft het “Feyenoord huis”? 

Volg verderop het fietspad rechtdoor tot je aan kruising met een autoweg komt, daar 
oversteken en linksaf de Kerkachterweg in, ga 2e rechts, de Vlasstraat in en volg deze 
tot het eind. Ga daar rechts en volg het fietspad tot de stoplichten. Steek over en ga 
bovenaan de hol linksaf, steek weer over en volg het fietspad bovenop de dijk. Ga aan 
het eind rechtsaf, steek Duifhuisweg over en vervolg fietspad naar links. Bij de 
rotonde linksaf naar de Speerreep. Volg deze tot de kruising met de Kruisnetlaan en 
ga daar rechts naar de Antwoordkerk. 


