
MZW01 – Rondwandeling Oud Verlaat en Nessebos (8 km) 

Deze afwisselende en verrassend groene route is vrijwel vlak en u heeft onder normale omstandigheden geen 
speciaal schoeisel nodig.  

OV: Op 400m van de route: 

Metrolijn B, eindstation 

Nesselande. Buslijnen 175, 575, 

383 op busstation bij de metro. 

U begint bij aanwijzing 5 op de 

Kos-boulevard. 

Parkeren: De route begint en 

eindigt op een klein parkeerplaatsje (gratis). Naast de school (huisnummer 40) zijn veel gratis parkeerplaatsen. U kunt 

ook gratis parkeren in Nesselande op de Kosboulevard, pak de route op bij aanwijzing 5. 

Rolstoel: Enkele delen zijn minder geschikt voor rolstoelen. Het Nessebos (aanwijzing 5) kan met hulp wel, maar niet de 

varianten. In aanwijzing 3 is een stukje over gras waar u gemakkelijk omheen komt. In aanwijzing 5 is er een onverhard 

pad langs het water. Wij raden dit af voor rolstoelen. Neem in plaats daarvan de knooppuntroute aangegeven door 

oranjegele pijltjes. U komt dan vanzelf weer op de route langs de Zevenhuizerplas. 

Hond: In het Nessebos (aanwijzing 2) zijn honden verboden. U kunt met de hond doorlopen op de Rottekade, dan linksaf 

het President Wilsonpad tot aan de Wollefoppenweg, linksaf tot bord Oud Verlaat, vervolg met aanwijzing 3.  

De hond is ook verboden op het allerlaatste stukje wat door een speeltuintje loopt. U kunt bij de Strandweg linksaf (fp) tot 

u rechtsaf kunt oversteken naar de Wollefoppenweg, rechtsaf, eind rechts Vlietkade naar het beginpunt. 

Horeca: In Oud-Verlaat waar u bij de Rotte komt is een café. In Nesselande aan de Siciliëboulevard vindt u van alles.  

 

 



Routebeschrijving: 

1. Start in Oud Verlaat op het parkeerplaatsje tegenover Vlietkade 30. Loop in noord-westelijke richting de Vlietkade 

op, langs het grasveldje met de open klokkenstoel van de kapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Op 

kruising (met de Nesseweg) rechtdoor. Aan het eind van de Vlietkade linksaf, Rottekade.  

 

2. Na ongeveer 600 m linksaf naar beneden over een half verhard laarzenpad (op paaltjes aangegeven) door het 

Nessebos, langs de imkerij van het Ambrosiusgilde (rechts van u). Aan het eind van het pad op asfaltweg, rechtsaf 

(Nesseweg). Na ca 20 meter linksaf een karrespoor tussen palen door. Het fietspad oversteken en rechtdoor via 

een klaphek/veerooster het halfverharde pad in het Nessebos vervolgen*. Blijf het slingerende voetpad volgen**. 

Aan het eind door klaphek, de Wollefoppenweg oversteken en rechtdoor over het linker voetpad. 

 

* 2a. U kunt hier ook het laarzenpad naar links kiezen. Let op de routelijn, want de laarzenpaaltjes ontbreken 

hier en daar. Na een slinger door het weiland sluit het pad weer bij onze route aan. 

 

** 2b. Zie routelijn: Na enkele rechts/links-bochten van het voetpad kunt u, waar het pad na een sloot een bocht 

naar links maakt, schuin naar rechts over het gras het laarzenpad kiezen.  U loopt dan over het 

Roosenschoonpad tussen twee vennetjes. Aan het eind het hek door en linksaf, Wollefoppenweg. Ongeveer 100 

meter na het bord ‘Oud Verlaat’ rechtsaf naar beneden het linker voetpad nemen en de oorspronkelijke route 

vervolgen. 

 

3. Links komt u langs het huis van een molenbouwer, met twee werkende schaalmodellen: een wipmolen en een 

tjaskermolen. Hoog op de gevel van het huis ziet u de hoogte van het NAP aangegeven met blauwe golfjes.  Het 

pad slingert achter de bebouwing langs. Negeer het pad van links, en neem het pad naar rechts tussen weilanden 

door. Aan het eind brug over en direct linksaf. 

Aan het eind bij een brug, over het gras rechtdoor gaan, het graspad langs het water volgen. Eind linksaf, 

asfaltpad, vervolgen door de doorgang in een dijk. Aan het eind van het pad met aan weerszijden berkenbomen 

rechtsaf en vervolgens linksaf. 

Aan het eind linksaf en direct 

weer rechtsaf met rechts van u 

de pluktuin van Orion. Blijf het 

voetpad volgen. Aan het eind, 

brug over en linksaf. Aan het 

einde van het pad de weg 

oversteken en linksaf (Jacques 

de Graaffweg). 

 

4. Op kruising met weg 

(Wollefoppenweg) rechtdoor en 

direct daarna rechtsaf het 

fietspad oplopen. Na ongeveer 

400 m. linksaf, de 

Siciliëboulevard. Met een 

karakteristieke woonboerderij 

links van u loopt u naar het 

strand/boulevard in Nesselande 

aan de Zevenhuizerplas. 

  

 

5. Vlak vóór de plas linksaf (Kos-boulevard). Als u met het OV gekomen bent of op de Kosboulevard geparkeerd 

hebt, is dit het opstappunt. Loop oostwaarts met links van u het skatepark en rechts de Zevenhuizerplas. Aan het 

eind linksaf, de parkeerplaats passeren en een water kruisen. Direkt na de sloot linksaf (onverhard graspad langs 

het water) en blijven volgen met het water aan de linkerhand. Waar de sloot ophoudt vervolgt u het pad langs de 

Zevenhuizerplas. Volg dit voetpad met de Zevenhuizerplas rechts van u ongeveer 1,2 km. Bij afvalbak 129 linksaf. 

Op kruising met Wollefoppenweg rechtdoor, tussen hekken door over een kiezelpaadje. Ga over de houten brug 

rechtdoor naar het beginpunt. 


