
Hieronder de mogelijkheden om de route in te korten en of trappen te 
vermijden. 

➢ *1 Ga linksaf de Boulevard op en loop over het fietspad tot de 
eerste oversteek aan uw linkerkant ter hoogte van de 
parkeerplaats op de Boulevard. Steek over en loop een klein 
stukje rechtdoor Rechtsaf naar het Fietspad Tussendeks. 

➢ *2 Blijf op de Zanddijk tot de afslag naar links voor de Zandweg. 

➢ *3 Ga na Sportcentrum de Rozenburcht linksaf over de Korte 
Kruisweg de weg gaat over in een voetpad langs een aantal 
speeltoestellen loop rechtdoor richting de Laan van Nieuw 
Blankenburg ga hier rechtsaf bij de eerste afslag Links 
oversteken naar de Oranjelaan en direct Rechts naar de Laan 
van Rozenburg 

➢ *4 Ga na de Molen linksaf de Molenweg op. 

 

Met deze wandeling komt u langs veel bijzondere en fijne plekjes die er 
te vinden zijn op Rozenburg. In de Bibliotheek is een hoekje met boeken 
over Rozenburg en veranderingen die hebben plaats gevonden i.v.m 
uitbreiding van de Rotterdamse haven en de industrialisatie. 

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Rozenburg is een bezoekje aan het 
Molenaarshuisje zeker de moeite waard. 
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Start en eindpunt van de wandeling bij het beeld van 
het Lezende meisje van de kunstenaar Leo van 
Oudheusden voor de Bibliotheek Huis van de Wijk. 
 
➢ Startpunt van de wandeling 
➢ Rechtsaf Koninginnenlaan  
➢ Voorbij het beeld de 2 ruiters 

➢ Boulevard oversteken *1 
➢ Rechtdoor richting De Nieuwe weg (veer) 
➢ Grote R uitzicht over water en zitjes 
➢ Terug naar Boulevard via de trap 
➢ Bovenaan de trap rechtsaf  
➢ Het pad volgen tot halverwege 
➢ Oversteken naar Promenade /den Uylboulevard 
➢ Trap af tussen de flats rechtsaf op het fietspad Tussendeks*1  
➢ Bij Bakboord linksaf 
➢ Rechtsaf de Zanddijk * 2 
➢ Na het eerste rijtje huizen rechtsaf richting Boulevard en net 

voor de oversteek linksaf het kabouterpad volgen 
➢ Aan het einde van het kabouterpad linksaf terug naar de 

Zanddijk 
➢ Rechtsaf de Zanddijk volgen 
➢ Linksaf naar de Zandweg *2 
➢ Bij Kinderboerderij de Beestenboel en bij de Dorpstuin zijn zitjes 

Bij het Vliertje kunt u iets nuttigen en eventueel gebruik maken 
van het toilet. 

➢ Zandweg helemaal uitlopen en dan linksaf langs de volkstuinen 
➢ Bij de kruising van paden rechtsaf 
➢ Bij de Y splitsing rechts aanhouden  
➢ Y splitsing Rechts 
➢ Y splitsing Links aanhouden  
➢ Y splitsing Rechts aanhouden 
➢ Bij de kruising van paden Rechtsaf 
➢ Het pad rechtdoor volgen langs de oude Boomgaard  

o Y splitsing rechts aanhouden  
o Over het bruggetje en aan het eind van het pad rechtsaf 
o Direct weer rechtsaf richting de kippenwei 
o Het pad verder volgen tot de Bloesemlaan daar rechtsaf 
o Volgerweg oversteken richting de Zuidzijde 
o U kunt bij het Sportcentrum de Rozenburcht iets drinken 

en gebruik maken van het toilet *3 
o Loop langs de parkeerplaats en aan het einde linksaf 

het park in over het bruggetje rechtdoor  
o Na het volgende bruggetje het pad naar keuze volgen 
o De 2 splitsingen in het park komen na een 

bomengroepje weer bij elkaar. 
o Doorlopen tot de Oranjelaan hier linksaf  
o Aan het einde van de weg de Laan van nieuw 

Blankenburg oversteken en linksaf langs het Hek van de 
speeltuin. 

o Rechtsaf Oranjelaan   
o Direct weer rechtsaf Laan van Nieuw Rozenburg * 3 
o  In de Speeltuin de Kolenkit en bij het Cruijff Court langs 

de Laan van Nieuw Rozenburg zijn diverse zitjes en de 
kinderen kunnen hier heerlijk spelen 

o Burgemeester Just de La Paisierestraat oversteken  
o Rechtdoor naar de Jan Tooropstraat 
o Rechtdoor over het pad langs de Rozenhorst 
o Bij de Jan van Goyenstraat rechtsaf 
o Langs Molen de Hoop en het molenaarshuisje* 4 
o Molenweg oversteken en langs de fontein op het plein 

linksaf  
o Bij de winkels (Hema) linksaf door de passage terug 

naar de Molenweg hier weer oversteken en rechtsaf de 
weg vervolgen*4 

o Langs Villa Jacoba en het oude Jachthuis  
o Linksaf tussen de bollen door eindpunt. 
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