Historische Wandeling
Krimpen aan den IJssel
DE KORF- DE KRIM
Parkeer uw fiets of auto bij
START 1 (winkelcentrum De Korf).
Dit winkelcentrum werd in
drie fasen en gedurende drie
jaar gebouwd.
Op 27 november 1974 is het in gebruik genomen. Dat gebeurde door
burgemeester Bulder en mevrouw
Vervoorden, die de naam De Korf
had bedacht. Inmiddels is het centrum geheel verbouwd en aangepast
aan de huidige eisen van het winkelend publiek.
Loop richting de in 2013 gereed gekomen rotonde en steek de Nieuwe Tiendweg over. Ga
rechtsaf over het voetpad en ga na het bruggetje tegenover het tankstation linksaf (Landzoompad-Noord). Na een bocht naar links komt u op de kruising met de Heemlaan en slaat u rechtsaf.
U ziet direct al, zowel rechts als links, een smal onverhard voetpad op een fraai begroeide landstrook. Dat is een restant van de oorspronkelijke Tiendweg. Vroeger diende een dergelijk weggetje
onder meer om de boeren hun land te laten bereiken.
Na 50 meter slaat u het voetpad links in (Zwanenhalspad) dat om de zwemplas bij het Zwaneneiland heen loopt. Na het bruggetje en de bocht naar rechts neemt u de eerste weg rechts (Zwanendrifttpad.) Na de eerste weg linksaf op dit pad steekt u de Vijverlaan over en loopt u naar rechts
de Ouverturelaan op.
De hoge flats langs de Vijverlaan (Vijverflats) werden in 1970 in gebruik genomen. Ze stonden toen
nog verloren in het omringende boerenland.
Net over het bruggetje op de Vijverlaan ziet u links een bruggetje naar een dijkje met een graspad.
Dat is een deel van de vroegere Lansing. De landscheiding dus tussen de polders Langeland en
Krimpen aan de Lek.
De nu volgende wijk links heet Lansingh-Zuid. Dit gebied werd na grenscorrectie bij Krimpen
aan den IJssel gevoegd. Met de bouw van de wijk werd in 1993 begonnen.
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U loopt over de brug en slaat de tweede weg
linksaf in (Landgoed Vilsteren). Daarna passeert u wat
wegen en een brug, waarna u rechtsaf gaat via Landgoed
Nederhoven. U gaat linksaf bij de Rehobothkerk (De Landerijen), gaat rechts het Hofje van Noblet in en weer links het Hofje
van Pauw .
Aan het eind gaat u via het
wandel-/fietspad over het
bruggetje en neemt direct het wandelpad links. De eerste mogelijkheid naar rechts brengt u op het fiets-/wandelpad (Waterliniepad III) en hier slaat u linksaf. Let op, dit is een zandpad en
kan bij regenval modderig zijn. U kunt ook rechtdoor lopen om
vervolgens op het fiets/wandelpad te komen en linksaf te slaan.
Gelijktijdig met de bebouwing in LansinghZuid werd dit recreatiegebied aangelegd. Het is geliefd bij wandelaars, fietsers
en sporters.
Na wat bochten steekt u over bij de (drukke!) Krimpenerbosweg. U loopt rechtdoor (Eerste
Braamstruikenpad en let op fietsers), passeert het tunneltje naar de surfplas en gaat linksaf het
Volkstuintjespad in.
Het volkstuincomplex is van ‘Volkstuinvereniging De Amateur’, die werd opgericht in 1960. Na op verschillende
plekken te hebben getuind werd dit complex definitief betrokken in 1974. Sindsdien is er natuurlijk veel verbeterd en
veranderd, maar het is nog steeds een geliefde plek voor de
hobbytuinder. U bent er overdag altijd welkom.
Via het volkstuincomplex loopt u naar de uitgang en gaat
aan het eind van die weg over een bruggetje en linksaf de
Populierenlaan op.
Aan het eind (START 2) gaat u – eventueel na wat eten of
drinken bij snackbar De Krim – rechtsaf de Vijverlaan op. Na een bocht in de weg neemt u de
afslag links naar de Zwanenkade. Die volgt u tot u rechts de Una Corda in kunt slaan. Aan het eind
steekt u de rotonde over en bent u bij het winkelcentrum De Korf.
De Historische Kring Krimpen spant zich in om zoveel mogelijk van de geschiedenis van
Krimpen te bewaren, zodat ook de toekomstige generaties kunnen profiteren.
Bent u geïnteresseerd kijk dan op www.historischekringkrimpen.nl

