
Elf-molens tocht 
Fietstocht langs 11 molens in Vlaardingen, Schiedam en 
Rotterdam 

Start: molen Aeolus op de Korte Dijk in Vlaardingen. 
Afstand: circa 25 km, 

Op naar Schiedam 
U begint uw fietstocht bij molen Aeolus op de Korte Dijk in Vlaardingen: 
Steek de Korte Dijk over en sla bij het verkeerslicht rechtsaf (Westlandseweg). 
Richting station Vlaardingen Oost wordt dit de Mr. L.A. Kesperweg. 
Ga bij de rotonde rechtdoor onder de metrolijn door. 
Vervolg de weg en steek de Schiedamse Dijk over bij de 
verkeerslichten. 
Sla meteen linksaf en fiets verder langs de Schiedamse Dijk. 
Ga de rijksweg onderdoor en ga de metrolijn onderdoor. 
Steek bij de verkeerslichten de Karel Doormanweg over. 
Sla meteen links af en steek de Vlaardingerdijk over. 
Volg het fietspad rechtdoor naar het viaduct van de metrolijn.   
                                          
Ga onder de metro door, volg het fietspad en ga linksaf de dam op 
over de Poldervaart.  
Ga na de dam meteen rechtsaf .  
Fiets langs het water, na de bocht ziet u aan uw rechterkant de 
Babbersmolen. 
                
Na de Babbersmolen gaat u rechtsaf. 
Voor het metro-tunneltje rechtsaf neemt u de brug over de 
Poldervaart, vervolgens na de brug rechtdoor. 
Aan het einde van het fietspad linksaf (Laan van Spieringshoek). 
Daarna rechtsaf naar de kruising met de (brede) Burgemeester van 
Haarenlaan. 
Kruising oversteken en linksaf de Burgemeester van Haarenlaan op. 
U passeert de rotonde bij de kruising met de Nieuwe Damlaan. 
Blijf op het fietspad van de Burgemeester van Haarenlaan rijden. 
Volg het fietspad en u rijdt met een bocht naar rechts de                    
’s Gravelandseweg op. 
Voorbij de verkeerslichten gaat u rechtsaf de fietsbrug over. 
Links ziet u molen De Kameel. 
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Ga na de brug rechtsaf (Noordvest), u 
passeert Museummolen De Palmboom. 

Honderd meter verder staat Molen De Noord, 
waarin een restaurant is gevestigd. 
 

Ga rechtdoor: de Noordvest wordt 
Noordmolenstraat, u gaat de eerste straat 
rechts (Spinhuispad) onder de overbouwing 
door. 
Voor de brug gaat u meteen linksaf de 
Noordvest op langs molen De Vrijheid. 

Vervolgens rechtdoor over de Vellevest langs 
molen De Drie Korenbloemen. 
Rechtdoor de Vlaardingerstraat oversteken 
naar molen De Walvisch. 
In het winkeltje van molen De Walvisch kunt u 
een stempel halen. 

Op naar Rotterdam 
Na molen De Walvisch rijdt u rechtdoor (Westvest). 
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf (Gerrit Verboonstraat). 
U passeert de Koemarktbrug en en vervolgt uw weg over de 
Rotterdamsedijk naar het Marconiplein in Rotterdam. 
Na het Marconiplein passeert u het ronde gebouw en gaat u meteen 
rechtsaf de Schiedamseweg op. 

Daar fiets u langs de 10 meter 
hoge Bospoldervos van 
beeldend kunstenaar 
Florentijn Hofman. De 
Bospoldervos symboliseert de 
botsing tussen twee werelden: 
stad en natuur. 
Het plastic tasje in zijn bek 
blijft een raadsel dat u zelf 
mag invullen. 
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U rijdt rechtdoor over de Schiedamseweg. 
Aan het einde van de Schiedamseweg ziet u rechts Delfshaven 
liggen. 
Vóór het water van de Delfshaven gaat u rechtsaf de 
Aelbrechtskolk in. 
U neemt de eerste brug links en gaat rechtsaf (Voorhaven). 
Aan het einde van de Voorhaven staat molen De Distilleerketel. 
In het winkeltje van molen De Distilleerketel kunt u een stempel 
halen. 

Terug naar Vlaardingen 
We rijden terug naar de brug en gaan na de brug linksaf. 
U neemt de tweede straat rechts (de 3e Schansstraat). 
Op het eerste kruispunt (met de Schans) ziet u de restanten van 
molen Het Vertrouwen. 

Rijd de Derde Schansstraat uit en ga aan het einde linksaf (Spanjaardstraat). 
Voor de verkeerslichten (bij gebouw ‘Diepenveen’) rechtsaf. 
U fietst over de Vierhavenstraat langs het winkelcentrum Bigshops: 1 km lang met een 
dakpark waarop u een wandelingetje kunt maken. 

Steek over bij de verkeerslichten bij KFC en 
ga rechtsaf. 
Volg het fietspad langs de ‘Lee Towers’ en 
steek de Benjamin Franklinstraat over. 
U passeert de rotonde en rijdt rechtdoor over 
de Marconistraat richting Schiedam. 
In de derde haven die u passeert ligt de 
drijvende boerderij van Rotterdam. 
Direct na deze ‘Floating Farm’ gaat u linksaf 
de Gustoweg in. 

De Gustoweg rijdt u helemaal uit en u gaat aan het einde linksaf de 
Maasdijk op. 
Over de brug gaat u meteen rechtsaf naar beneden de Hoofdstraat 
in richting molen De Nolet van de gelijknamige distilleerderij.  

Neem de rotonde en ga terug, blijf beneden en neem de eerste 
straat rechts (Willem Brouwerstraat). Aan het einde gaat u rechtsaf 
(Dwarsstraat) en meteen linksaf de Steenstraat in. 
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Neem de eerste straat rechts (Groenelaan). Deze rijdt u helmaal uit en aan het einde gaat 
u linksaf (Willemskade). U neemt de eerste weg rechts en gaat de brug over. 
Na de brug gaat u aan de rechterkant van de singel fietsen (Stadhouderslaan). 
U steekt de Willem de Zwijgerlaan over en gaat rechtdoor over de Stadhouderslaan. 
Aan het einde gaat u linksaf de fietsbrug over en 
rechtdoor de Juliana van Stolberglaan in. 
Aan het einde gaat u rechtsaf (Prins 
Bernhardlaan). U ziet nu het grote witte huis aan 
uw rechterhand van de familie Nolet. 
U rijdt rechtdoor en na de bocht naar rechts gaat 
u, na uitvaartverzorging Matrice, links de 
Stadhouderslaan in. 
U neemt de eerste straat links (Admiraal de 
Ruyterstraat), bij de rotonde gaat u rechtsaf 
(Westfrankenlandsedijk). 
Vervolg het fietspad met een bocht naar links de 
Vlaardingerdijk op. U passeert de metrolijn en de rijksweg. Voor de Burger King gaat u bij 
de verkeerslichten rechtsaf (mr. L.A. Kesperweg). U rijdt naar station Vlaardingen Oost 
onder de metrolijn door. 
Na station Vlaardingen Oost rijdt u rechtdoor over de rotonde de dijk op (Westlandseweg) 
richting molen Aeolus 

           
Bezichtiging molen Aeolus: 
elke laatste zaterdag van de maand  
van 11.00 tot 16.00 uur.  
Korte Dijk 14 in Vlaardingen. 

Kijk ook op www.molenaeolus.nl 

De molen steunen kan via  
NL27ABNA0605618895 
t.n.v. Stichting Exploitatie Molen 
Aeolus (ANBI)
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http://www.molenaeolus.nl

