
 

  



Routeaanwijzingen 

 

1. Start bij het Geertje. 

 
2. Loop naar de Geerweg en volg het voetpad. Sla links af richting Geuzenbrug. 

3. Ga over de Geuzenbrug en steek over en loop rechtdoor (langs de parkeerplaats). 

4. Na de parkeerplaats sla rechts af en volg het paardenpad het Prielenbos in. Volg 

het paardenpad en houd rechts aan. Er volgt nu een dubbel hek waar je doorheen 

moet. 

5. Loop nu door naar de schapenschuur en ga voor de schuur door het hek. En houd 

rechts aan het snipperpad aan. 

6. Volg het pad totdat je aan de rechterkant een hek hebt. Ga door het hek door het 

weiland (let op het kan nat zijn). 

7. Loop nu rechtdoor en bij het volgende hek ga je rechtsaf de dijk op. Je volgt nu 

het Polderpad route (gemarkeerd met geel/groen/blauwe paaltjes). 

8. Loop de dijk af en ga door het hek meteen links af en volg het pad en houd links 

aan (je gaat richting het labyrint). 

9. Je komt uit op het fietspad, sla hier rechts af richting het gemaal en ga vervolgens 

linksaf naar de Bovenmeerweg.  

10. Volg nu het fietspad totdat je aan de rechterkant een bruggetje hebt (de 

Zoeterdam brug). 

11. Steek het bruggetje over en volg het pad (meerdere hekjes). 

12. Loop langs de schuur en loop over het erf door de Evolutietuin. Volg nu de 

paaltjes door het weiland. 

13. Je komt uit op de Geerweg volg nu Geerweg richting het Geertje, na enkele 

meters sla je links af en ga je weer het weiland in. 

Let hier op het hek was op 19/10 dichtgemaakt. Je kunt over het grote hek 

heenklimmen. 

14. Volg nu de paaltjes, volg de sloot  aan je linkerkant en vervolgens als je niet 

verder kan rechts af aan het einde van het weiland.  

15. Hierna volgen een groot aaantal bruggetjes (je blijft dus in het weiland) richting 

de Geerweg. 

16. Bij de Geerweg steek je over (let hier op je hebt de Geerweg en het fietspad). 

Loop langs de parkeerplaats. 

17. Sla vervolgens weer links af en volg het pad eerst door het weiland, later door de 

bosjes (volgende parkeerplaats).. 

18. Uit het bosje (bij hek) sla je rechts af en ga je vervolgens rechtsaf de dijk op en 

loop je naar het Geertje. Je loopt langs de echte Noord Aa. 

19. Bij het Geertje aangekomen ga naar rechts op het erf en loop naar de startpositie. 

20. Je hebt de Polderpad trail gelopen, gefeliciteerd !  

 
Je kunt hem nu voor een tweede keer lopen, of een lekkere kop koffie kopen bij 

het Geertje. 


