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ROUTE
BOEKJE

Goed 
bewaren!

Houdt dit boekje 
in bewaring, hierin zit 

de bon voor uw 
haring!

2016
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De route
De routebeschrijving staat in dit boekje.  
Op sommige punten zijn wegwijzers opgehangen of is 
de route gemarkeerd. Onderweg komt u rustpunten en 
stempelposten tegen. Lees uw juiste route: 15km en 
25km staan beide in uw boekje!
ROOD = 25 KM / BLAUW = 15 KM

Groenste stad & regels
Wij gaan er vanuit dat alle wandelaars zich gedragen 
naar goed fatsoen. U respecteert vanzelfsprekend de 
geldende verkeersregels. De tocht gaat soms ook over 
fietspaden, let hier op de fietsers en loop met elkaar 
aan dezelfde kant van het pad. In de Broekpolder kunt 
u loslopende runderen tegenkomen. Passeer deze altijd 
op ruime afstand. Vlaardingen is de Groenste stad van 
Europa, dat houden wij graag zo, dus laat geen afval 
achter.  Ook op de Start/finish locatie staan voldoende 
vuilnisbakken om uw afval in kwijt te kunnen, dus niet 
op de grond! Wij rekenen op uw medewerking.

U loopt de tocht op eigen risico, de organisatie neemt 
dan ook geen verantwoording voor letsel, schade en/
of verlies.

Finish
Vanaf 13.00 uur starten de evenementen op de Start/
Finish locatie, Westhavenplaats. De finish van de tocht 
is uiterlijk 17.00 uur. U meldt zich met uw gestempelde 
routeboekje af bij de Finish tent. Hier wordt u bij het 
volbrengen van de tocht een aandenken uitgereikt. 

Dit boekje is na het behalen van de stempels uw 
waardebon voor uw medaille en één haring. 
Bewaar het daarom goed!

Contact
Wilt u de organisatie bereiken tijdens de wandeling 
bel dan: 06 10 02 67 81 - Guido de Jong

EHBO assistentie: 06 51 80 76 21 - Rob Kramer
Bij een levensbedreigende situatie eerst 112 bellen 
en dan de EHBO.

Algemene informatie

Beste wandelaars,

Vlaardingen op de kaart zetten. Dat is wellicht niet het grootste doel van 
de organisatie van de Haring en Bier wandeltocht, maar ik vind het een 
fantastisch neveneffect. Vorig jaar is de wandeltocht uitgegroeid naar 
1500 wandelaars en dit jaar is het maximale aantal 1750. Op moment van 
schrijven nadert dit aantal al, dus dat komt vast goed. Stadspromotie ten top!

Ik vertel u geen geheim, Vlaardingen is een prachtige stad. Zelfs de wandelaars 
die hier zijn geboren en getogen en voor de zevende keer meelopen ontdekken 
vandaag nieuwe parels. Ik ben trots op de fantastische activiteiten die worden 
georganiseerd door Vlaardingers. Ook nu weer is er een goede samenwerking 
tussen bewoners, bedrijven en instellingen. 

De organisatie van de Haring en Bier wandeltocht is in handen van Het Blauwe Vaasje, een club 
enthousiaste Vlaardingers die hun liefde voor de stad en hun liefde voor wandelen willen combineren met 
een leuk feestje. Geheel belangeloos zetten zij zich in om een fantastische dag te organiseren die dwars 
door Vlaardingen voert. Ik wens alle wandelaars een heerlijke dag toe, zowel tijdens het wandelen als met 
de haring en bier na afloop,

Burgemeester Bert Blase

Wat weetjes langs de route
‘Moerman Huis’ of wel ‘boerderij Hoogstad’
Het terrein bestaat uit twee terpen, 
waaronder vermoedelijk de resten van 
een vroege, wellicht in de 11e eeuw 
gebouwde ontginningsboerderij liggen. In 
de noordelijke terp bevinden zich mogelijk 
de resten van een eveneens uit de hoge 
middeleeuwen daterend mottekasteeltje. Op 
de zuidelijke terp bevindt zich de huidige 
bebouwing. Een in aanleg vroeg 17e-eeuwse 
boerderij en een herenhuis dat dateert 
uit 1859. In de stal van de boerderij zijn 
bij graafwerkzaamheden resten van een 
15e-eeuwse haard aangetroffen. Achter de 
boerderij en het ernaast staande herenhuis 
ligt de beschermde hoogstamboomgaard 
met diverse fruitbomen waar u vandaag bij 
hoge uitzondering doorheen mag lopen.

Broekpolder
De Broekpolder dankt zijn naam aan het woord 
“broek” wat ‘moerassig land’ betekent. Dit, 
van oorsprong vennen- en krekengebied, werd 
uiteindelijk ingepolderd om het gebied voor 
agrarische doeleinden in te richten en had al in 
de 11de eeuw een verkaveling. Bij opgravingen in 
1958 zijn fragmenten van aardewerk gevonden die 
terug gaan naar de 3e en 4e eeuw voor Christus. In 
de periode 1958 tot 1975 is de polder opgespoten 
met Rotterdams havenslib met als doel het gebied 
te bebouwen. Echter door bodemvervuiling zijn 
deze plannen van de baan en wordt het nu 
gebruikt als recreatiegebied.

Het ‘Wellington-monument’
In de nacht van 25 op 26 maart 1942 werd om 
00:01 motorgeronk van een laagvliegend toestel 
waargenomen. Het was de eenzame Z1321 dat deel 
uit maakte van de 142 Squadron van de R.A.F. Het 
vliegtuig was die nacht op de terugweg naar Engeland 
na een missie in Essen en verkeerde al in problemen. 
De Wellington, die aan hoogte en snelheid in had 
moeten boeten, werd opgespoord door zoeklichten. 
Om 00:04 werd het toestel uit de lucht geschoten. 
Alle bemanningsleden kwamen hierbij om. Pas in 2012 
kwam er een visuele herinnering op de plaats van de 
crash. Met een zwerfkei waarop een metalen plaquette 
is aangebracht, geplaatst op vierkante bestrating van 
klinkers worden deze 6 bemanningsleden herinnerd. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. W.V. Het Blauwe Vaasje, 2016



ROUTEBESCHRIJVING 
75.000 HARINGENTOCHT

1. START Westhavenkade 
2. rd Westhavenkade
3. ra Vettenoordsekade
4. ra Jacob Assendelftplaats
5. rd Rijkestraat - Baanstraat
6. rd richting grote kerk
7. la Markt rond
8. la Hoogstraat
9. la Afrol
10. rd Groen van Prinstererstraat
11. Stoplicht oversteken
12. ra Burgemeester Pruissingel
13. stoplicht oversteken
14. la Westlandseweg
15. ra oprijlaan Hoogstad 

Boerderij
16. Post 1: Koffiepost
17. door boomgaard
18. na tijdelijke brug ra fietspad
19. 1e fietspad la
20. la jaagpad langs water
21. rd jaagpad volgen onder  

‘de Wokkel’ door
22. na brug linker graspad 

volgen parallel aan vaart
23. la pad volgen
24. oversteken Watersportweg
25. langs slagboom 

[SPLITSING 15 en 25 KM]
26. la grindpad volgen tot aan 

Watersportweg
27. la meteen ra richting brug 

Brug over. la langs water 
jaagpad volgen 
[15 en 25 komen hier  
weer samen]

28. bij einde bebouwing ra 

stukje asfaltweg
29. rechts aanhouden 

voetpaadje achterlangs flat 
volgen

30. einde la Vlietweg
31. ra Vroonweerseweg
32. la grindpad volgen
33. bij paaltje met groen +  

rode pijl ra
34. rd fietspad oversteken
35. t-splitsing ra
36. weg oversteken rd 

kippenbruggetje over
37. na grasveld la grindpad 

volgen
38. bij kruising ra fietspad op
39. kruising la fietspad volgen
40. links Post 2: Lunchpost
41. Na lunchpost la pad volgen 

onder viaduct
42. rd fietspad
43. t-splitsing la
44. rd weg oversteken pad 

volgen
45. voor einde pad la grindpad
46. viaduct onderdoor
47. bij stoplichten oversteken
48. rd langs sportvelden
49. la Sportlaan
50. ra Spalandlaan
51. kruising rd
52. la Goudenregenstraat
53. brug over ra pad volgen
54. links Post 3: CWO
55. plassen!
56. na CWO la pad volgen
57. ra brug over

58. la Johan de Wittstraat
59. rd grindpaadje
60. la en ra Johan de Wittstraat 

omhoog langs huizen
61. ra
62. la Slingelandstraat
63. ra
64. la voetpad
65. rotonde oversteken richting 

station Vlaardingen Oost
66. la onder spoor door
67. ra dijk op
68. ra dijk op en deze volgen
69. la stoplicht oversteken
70. voetpad volgen
71. schuin oversteken
72. ra KW-haven volgen 

(rechterkant)
73. eind la langs Kroepoek 

Fabriek
74. la haven volgen
75. ra Waterleidingstraat
76. ra Post 4: Brouwerij
77. na post haven aan  

linkerkant volgen
78. la brug over
79. ra oversteken bij stoplichten
80. rd aan rechterkant haven 

volgen tot FINISH!

25
km

15
km

ROUTEBESCHRIJVING 
125.000 HARINGENTOCHT

1. START Westhavenkade 
2. rd Westhavenkade
3. ra Vettenoordsekade
4. ra Jacob Assendelftplaats
5. rd Rijkestraat - Baanstraat
6. rd richting grote kerk
7. la Markt rond
8. la Hoogstraat
9. la Afrol
10. rd Groen van Prinstererstraat
11. Stoplicht oversteken
12. ra Burgemeester Pruissingel
13. stoplicht oversteken
14. la Westlandseweg
15. ra oprijlaan Hoogstad 

Boerderij
16. Post 1: Koffiepost
17. door boomgaard
18. na tijdelijke brug ra fietspad
19. 1e fietspad la
20. la jaagpad langs water
21. rd jaagpad volgen onder  

‘de Wokkel’ door
22. na brug linker graspad 

volgen parallel aan vaart
23. la pad volgen
24. oversteken Watersportweg
25. langs slagboom 

[SPLITSING 15 en 25 KM]
26. rd zandpad volgen
27. einde la
28. direct ra Klokbekerpad
29. la Bronstijdpad
30. ra Bruinebeerpad
31. na 3e bruggetje ra pad 

volgen
32. ra pad volgen
33. einde pad ra Vlaardingen-

cultuur pad
34. hek door rd voetpad 

vervolgen
35. LA op Watersportweg en 

door hek het golfterrein op
36. einde pad over golfbaan  

hek door
37. ra en direct la richting vliet
38. ra graspad langs water
39. eind graspad la grindpad
40. na boerderij la trap op en  

ra jaagpad helemaal volgen
41. einde pad la Watersport 

stukje volgen aan linkerkant

42. na Botenhuis la jaagpad 
weer op

43. pad volgen tot houten 
fietsbrug

44. la brug over
45. la langs water jaagpad 

volgen
46. bij einde bebouwing ra 

stukje asfaltweg
47. rechts aanhouden  

voet paadje achterlangs flat 
volgen 
[15 en 25 komen hier  
weer samen]

48. einde la Vlietweg
49. ra Vroonweerseweg
50. la grindpad volgen
51. bij paaltje met groen +  

rode pijl ra
52. rd fietspad oversteken
53. t-splitsing ra
54. weg oversteken rd 

kippenbruggetje over
55. na grasveld la grindpad 

volgen
56. bij kruising ra fietspad op
57. kruising la fietspad volgen
58. links Post 2: Lunchpost 

[SPLITSING 15-25 KM]
59. rd woonwijk in
60. la Lemsterlandhoeve
61. einde la
62. weg oversteken poortje 

onderdoor
63. ra richting Lidl
64. la Abcoudehoeve
65. ra richting cafe Hi-lander
66. rd fietspad
67. links aanhouden langs water
68. ra tunnel door
69. rd voetpad volgen
70. la Hollandiaanpad
71. bij stoplichten oversteken
72. la voetpad
73. ra na school, schoolplein op
74. rd tussen flats
75. bij grote steen (Big Ben) ra
76. la
77. ra
78. ra paadje achter flat volgen
79. la
80. ra oversteken

81. ra houten brug over 
[15 en 25 komen hier  
weer samen]

82. ra onder viaduct
83. rd fietspad
84. t-splitsing la
85. rd weg oversteken pad 

volgen
86. voor einde pad la grindpad
87. viaduct onderdoor
88. bij stoplichten oversteken
89. rd langs sportvelden
90. la Sportlaan
91. ra Spalandlaan
92. kruising rd
93. la Goudenregenstraat
94. brug over ra pad volgen
95. links Post 3: CWO
96. plassen!
97. na CWO la pad volgen
98. ra brug over
99. la Johan de Wittstraat
100. rd grindpaadje
101. la en ra Johan de Wittstraat 

omhoog langs huizen
102. ra
103. la Slingelandstraat
104. ra
105. la voetpad
106. rotonde oversteken richting 

station Vld Oost
107. la onder spoor door
108. ra dijk op
109. ra dijk op en deze volgen
110. la stoplicht oversteken
111. voetpad volgen
112. schuin oversteken
113. ra KW-haven volgen 

(rechterkant)
114. eind la langs Kroepoek 

Fabriek
115. la haven volgen
116. ra Waterleidingstraat
117. ra Post 4: Brouwerij
118. na post haven aan  

linkerkant volgen
119. la brug over
120. ra oversteken bij stoplichten
121. rd aan rechterkant haven 

volgen tot FINISH!

FINISH
UITERLIJK
17.00 uur!



25 km

15 km

Punten onderweg
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4 LEKKER 
ONDERWEG

2 APPELTJE VÓÓR DE DORST

START
FINISH

HEERLIJKE HARINGFINISH

8:00 Start 25 km 
9:30 Start 15 km

Live! HBW TV en 
Radio FM 107.8

START

Wij wensen alle 
‘Hollandse Wandelmaatjes’  

een hele prettige 
Haring en Bier Wandeltocht!
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KOFFIE!!

Diverse heerlijke 
broodjes verkrijgbaar. 
Opbrengst gaat 
naar een goed doel: 
Stichting Passie

3 LUNCH

5 PLASSEN!

6 WE ZIJN ER BIJNA



Controle Stempelkaart
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Partners van de Haring en Bier Wandeltocht:

Al het lekkers onderweg wordt aangeboden door:

Ook bedanken wij de inzet van: 
Rukro Schilders, vishandel ’t Hoogertje, 
boerderij Hoogstad, Federatie Broekpolder, 
Scouting Allart van Heemstede, Ronde Tafel 56 
en natuurlijk vele enthousiaste vrijwilligers!

De Loper 2 
Vlaardingen 

jumbosupermarkten.nl/vlaardingen

Fairtrade fruit
gettogetherin.com

ouwehand.com

HARING
bonnetje 2016

✁

We love great coffee
pelicanrouge.com


