Deze Op Verkenning beschrijft een 17 km lange rondwandeling met bushalte Nederlands Hervormde
Kerk als beginpunt en station Hollandse Rading als eindpunt. De wandeling te bekorten met 3,5 km.
Ruim 80 % van de langste route is onverhard.
Er is een ijsboerderij in Westbroek (Kerkdijk 141), en er is horeca op en in de omgeving van het
station.
De route is op de kaart te bekijken via https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2204838
Raadpleeg voor het OV naar begin- en eindpunt www.9292ov.nl of www.ns.nl

Routebeschrijving
In Tienhoven uitstappen bij halte Nederlands Hervormde Kerk. Doorlopen tot eind van de Laan van
Niftarlake. Daar RA, pad met aan weerszijde plassen. Na + 1 km. weg RA, Dwarsdijk . Weg buigt naar
R. Eerste zijweg LA. Na huisnr. 9 pad LA. Pad door weiland maakt verschillende bochten. Bij
knooppunt 25 pijl naar 13 volgen. Na alle bochten komt het pad uit bij de weg waarlangs de bus rijdt,
hier de Heuvellaan. LA, Nedereindse Vaartdijk oversteken, rechtdoor over pad. Na + 20 m. LA,
parallel aan weg. Onderweg even langs de weg, dan weer van de weg af over graspad. Uiteindelijk
weer op de weg, vlak voor deze naar R buigt.
Ongeveer 1 km. door Westbroek, na huisnr. 80 LA, Bert Bos Pad. Hier en daar is een keuze tussen
paden, maar alles is mooi, en uiteindelijk komt het pad na 3,5 km. uit op de Kanaaldijk.
Hier RA.
Vanaf de Kanaaldijk rechtuit voor de kortste weg naar station Hollandse Rading, 2,5 km. In het begin
is het mogelijk op een pad aan de rechterkant van het water te lopen, later is er alleen nog maar de
weg, Graaf Florisweg.
Of nog ruim 6 km. via bos en hei. Twee wegen naar L negeren, daarna pad LA, met water aan de
linkerhand. Pad kruist weg, Noodweg. Al snel een kruispunt van een aantal paden. Hier pad LA
nemen, langs afrastering. Enigszins slingerend pad langs afrastering volgen tot aan heide. Daar smal
pad nemen, met bos rechts en heide links.
Bosrand volgen, pad maakt een ruime bocht naar R, kruist Hoorneboeglaan. Daar RD, later buigt pad
naar L. Pad volgen. Later de keuze tussen links pad (kruist de Utrechtseweg) of het rechtse, wat via
het ecoduct over de weg gaat. Na de weg komen de paden weer samen. Doorlopen tot het spoor,
voor het spoor RA. Pad volgen tot weg, station en horeca ‘Perron Peet’.

