Toeristisch Overstappunt
Schiedam

Tips
1 	Beatrixpark
9

Het Beatrixpark, gelegen aan de Middel
eeuwsePoldervaart, is een groot stadspark van 20 km2 dat zich uitstrekt vanaf
het centrum van Schiedam tot het
veenweidegebied van Midden-Delfland.
In dit park is een heemtuin, een kinderboerderij en Fort Drakensteijn, een
bijzondere speeltuin die ook geschikt is
voor kinderen met een handicap.
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2 	Jenevermuseum

Fietsroutes
Rondje Maas en Polder 21 km

Markering via de fietsknooppunten:
78 - (9) - 10 - 79 - 73 - 16 - 70 - 65 - 69 - 68 - (78)

Schiedam is een stad met een rijke historie.
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Markering via de fietsknooppunten:
68 - 67 - 80 - 62 - 60 - (56) - 61 - 81 - 63 59 - 58 - 64 - 65 - 69 - 73 - (78)

Kethel

wereldwijd opdrachten uitvoeren.

U staat hier

weide gebied van Midden-Delfland. Hier vlakbij
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ligt De Poldervaart, al omstreeks 1280 gegraven
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Fiets-voetveer

en zorgde voor de afwatering van het omliggende
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fietsknooppunten

VVV-kantoor/agentschap
Uitzichtpunt

land. Een ander mooi voorbeeld is Weidepark
Kethel en de historische linten die vanaf hier
naar het buitengebied en het centrum lopen.

Parkeerterrein
Station

Schiedam is vooral bekend om haar jenever,
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de historische binnenstad met havens, en de
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hoogste windmolens ter wereld.
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Nieuwe Maas

De voormalige dorpen Kethel en Kerkbuurt zijn inmiddels opgeslokt door de
stad, maar het landelijke karakter is nog
grotendeels bewaard gebleven. De oude
kern van Kethel bevindt zich rondom de
Dorpskerk uit de 13e eeuw en heeft de
status van beschermd dorpsgezicht.
In Kethelpark bevinden zich verschillende
natuureducatieve voorzieningen waar
onder de Groene Raat met voorbeeld
tuinen en De Boshoek met diorama’s
met verschillende dieren.
Adres de Groene Raat:
Harreweg 19, Schiedam
Adres De Boshoek: Bospad 3, Schiedam.
Internet: www.natuurcentrumdeboshoek.nl

4 Boerenlandpad
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Schiedam is ook nauw verbonden met het veen-
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ruimte aan innovatieve, maritieme bedrijven die
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onderdeel van Wereldhaven Rotterdam en biedt

Boerenlandroute 29 km
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havengebied ervaren. Het havengebied vormt

Kerkbuurt
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te liggen. Tegenwoordig kun je langs de Maas-

3 	Dorpen Kethel en
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zee. Later kwam Schiedam aan de Nieuwe Maas

Markering via de fietsknooppunten:
73 - 69 - 65 - 70 - 13 - 14 - 9 - 8 - 64 58 - 59 - 63 - 68 - (78)
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Welkom in
Schiedam

In de Schiedamse binnenstad zijn de
tekenen uit de hoogtijdagen (18e eeuw)
van de jeneverindustrie nog duidelijk
terug te vinden: molens, branderijen en
pakhuizen langs de Lange Haven.
De molens maalden gemout graan voor
de branders, die moutwijn stookten voor
de jeneverindustrie. Het afvalproduct
(spoeling) van het jeneverdistillaat is
eeuwenlang vervoerd naar de boerderijen in de polders rondom de stad om
gebruikt te worden als veevoer.
Meer informatie: Jenevermuseum
Adres: De Lange Haven 74-76, Schiedam.
Internet: www.jenevermuseum.nl
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Midden-Delfland is een klassiek open
veenweidegebied met monumentale
boerderijen en dorpjes met lintbebouwing.
U kunt er picknicken en voor kinderen is
er de speelpolder langs de Harreweg.
Ter hoogte van Woudweg 24 loopt een
boerenlandpad. Buiten het broedseizoen
(15/03–15/06) kunt u hierover door het
open weidegebied wandelen. Onderweg
kunt u weidevogels langs de sloten zien
scharrelen en mogelijk dat u langs de
zuidelijke rand de schaapskudde tegenkomt van de agrarische natuurvereniging
Vockestaert.
Internet: www.vockestaert.nl
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regio. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf meter
hoge groene halm. Meer informatie over deze en
andereTOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl
Meer informatie voor smartphones

** De wandelknooppunten worden in najaar

Scan onderstaande QR code voor meer informatie
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Boerenlandpad

Schiedam

op uw smartphone over routes en voorzieningen
bij de TOP.
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Parkeerterrein
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Midden-Delfland

Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekken van de

Markering via gele bordjes boerenlandpad
en de wandelknooppunten:
16 - 18 - 85

Verbindingsroute
wandelknooppunten
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kunt wandelen of fietsen langs bewegwijzerde routes.

www.alletops.mobi/schiedam
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Een startpunt met parkeergelegenheid van waaruit u

Legenda
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Vlaardingen

Markering via de wandelknooppunten:
66 - 48 - 93 - 89 - 34 - 15 - 63 - 21 - 54 - (48) - 66

2015 gerealiseerd.
** Verboden voor honden en gesloten tijdens
het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juni).

66
93

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt.

Boerenlandpadroute 1,8 km**
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Parken- en Molenroute 6,9 km

Markering via de wandelknooppunten:
66 - 83 - 89 - 86 - 16 - 85 - 81 - 36 - 82 - 14 - 64 54 - (48) - 66
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Delflandroute 9,5 km
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Mede mogelijk gemaakt door:

