
Route 9 - Elsrijk & Randwijck 

Afstand 4 km 

Start en finish: Kruiskerk (van der Veerelaan) 

Beschrijving: Loop re van de Kruiskerk het park in, (foto 1) kies het verharde pad dat re slingert naar 

het einde van het park (Openluchttheater). Verlaat het park re via houtsprokkelpad. Li af over fietspad 

en straat lopen met water aan re hand. 

Korte variant: uit park re via voetpad Zonnestein naar overkant pad langs het water, li af; water 

aan de li hand houden tot je aan eind van de straat via bruggetje oversteekt (foto 2).  

Steek Laan Walcheren en volgende straten over en loop 1 km met water aan li hand  

(foto 3) helemaal tot einde. Ga brug over en li af Kalfjeslaan op, steek over bij stoplicht, 

loop over het spoor en ga li af Jan Tooroplaan in (foto 4). 

Passeer alle huizen en Wagenerstadion, ga re af voorbij Wagenerstadion en 

langs sportvelden.Voorbij clubhuis Pinoké li af tot T kruising (foto 5)*. Ga li af, aan 

het einde re af over brug. Amsterdamse weg oversteken en over Zwarte Pad. 

Over bruggetje, daarna li af en op de weg re af (Bella Donna, foto 6)*.  

Ga 1e straat li af, aan het einde re af tot Charlotte van Montpensierlaan. Li af, 

steek Keizer Karelweg over en loop weer naar de Kruiskerk (foto 7)* 

Variant 1 (+ 250m): vanaf T kruising (foto 5)*: ga hier li af, via brug (foto 8), rd en na 

50m re af door parkje tot aan Johanneskapel. Steek Amsterdamseweg over en ga rd 

De Braak in (foto 9), volg paden , li aanhouden en verlaat park via 2 bruggen ( foto 

10).  

Ga daarna li af en op de weg re af (Bella Donna, foto 6)*. Ga 1e straat li af, aan het einde re 

af tot Charlotte van Montpensierlaan. Li af, steek over Keizer Karelweg over en loop weer 

naar de Kruiskerk (foto 7)*. 

Variant 2 (+ 1 km): Vanaf einde wandelpad langs water van laan Walcheren tot Kalfjeslaan: Ga re af 

door park langs vaart Kalfjeslaan, loop tot 1e of 2e brug en loop via overkant terug (kan via Kalfjeslaan 

of via wandelpad ‘ecolint’). Vervolg route naar stoplicht Kalfjeslaan. 
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