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ZATERDAG 4 JUNI 2011 VLAARDINGEN

Beste wandelaars,
Wandelvereniging Het Blauwe Vaasje heeft na het succes van vorig
jaar besloten om dit jaar weer een Haring en Bier Wandeltocht te
organiseren. Wellicht om het 11-jarig jubileum te vieren?!
Dit jaar kunt u maar liefst kiezen uit drie verschillende afstanden,
namelijk de 125000 haring tocht (25 km), de 75000 haring tocht (15
km) en dit jaar voor het eerst de 1 haring tocht. Voor die laatste hoef je
alleen de voordeur van café d’Oude Stoep te halen!
De organisatie heeft mij verteld dat het tot nu toe altijd mooi weer is
geweest, dus dat zal dit jaar absoluut ook weer goedkomen.
De twee echte wandeltochten gaan langs pittoreske stadsgezichten
en historische plekken in Vlaardingen. Hiermee is de wandeltocht dus
fantastische stadspromotie. U kunt op z’n Vlaardings genieten van
een mooie omgeving en opgewekt gezelschap. En na afloop natuurlijk
genieten van een heerlijke Vlaardingse haring en een welverdiend
biertje. Ik wens u een fijne wandeldag toe!
Burgemeester Tjerk Bruinsma

Algemene informatie
VHP’s
Op uw route komt u langs ‘Vlaardingsche
Historische Punten’: Bijzondere plekken in de stad
die nader omschreven worden in uw routeboekje.
Zo kunt u de historie van de stad beter leren
kennen. Deze punten zijn gemarkeerd met een rood
nummer in de routebeschrijving.
De route
De route volgt u vanuit de beschrijving in uw
boekje. Op sommige punten zijn wegwijzers
opgehangen of is de route met krijt gemarkeerd.
Lees uw juiste route: 15km en 25km staan beide in
uw boekje!

Ontwerp: b-creative vlaardingen

ROOD = 25 KM / BLAUW = 15 KM
Rustplaatsen:
In dit boekje vindt u waardecoupons voor
een consumptie tegen gereduceerd tarief bij
verschillende rustplaatsen. Deze zijn onderweg
duidelijk gemarkeerd: Paviljoen de Krabbeplas,
Jachthaven Bommeer, Restaurant Polderpoort en
Sportcentrum Vlaardingen.

Groenste Stad
Wij gaan er van uit dat alle wandelaars zich
gedragen naar goed fatsoen. U respecteert vanzelf
sprekend de geldende verkeersregels. Vlaardingen
is de Groenste stad van Europa, en dat houden wij
graag zo door u te vragen om geen afval achter
te laten. U loopt de tocht op eigen risico, de
organisatie neemt dan ook geen verantwoording
voor letsel, schade of verlies.
Finish
De finish van de tocht is uiterlijk 17:00 uur. U meldt
zich af bij café d’Oude Stoep. Hier wordt u bij het
volbrengen van de tocht een aandenken uitgereikt.
Contact
Tijdens de tocht is uw contact telefoonnummer:
Café d’Oude Stoep: 010 - 434 75 02
EHBO assistentie: 06 - 15 57 60 47
Druk- en zetfouten voorbehouden.
W.V. Het Blauwe Vaasje, 2011
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ROUTEBESCHRIJVING 125.000 HARINGENTOCHT
km
1. Westhavenplaats RA, (1),
2. LA fietsbrug,
3. over fietsbrug LA,
4. RA Maasstraat,
5. LA Maasbosstraat,
6. RA Dwarsstraat,
7. LA Callenburgstraat,
8. RA Oosterstraat,
9. LA Arnold Hoogvlietstraat,
10. RA Willem Beukelszoonstraat,
11. LA Binnensingel,
12. RA Verploegh Chasseplein,
13. RA Schiedamseweg,
14. LA bij zebra over veldje,
15. RD Iepenstraat,
16. LA Parkweg,
17.	oversteken Julianasingel,
‘t Hof in, (2),
18. 2e LA,
19. trap RA Beukenlaantje,
20. LA pad,
21. RA bruggetje,
22. RA Hoflaan,
23. LA Spuibrug over,
24. RA Kortedijk, (3),
25. oversteken stoplichten, Emaus, (4),
26. LA Bernhardlaan,
27. RA Prins Hendriklaan,
28. LA pad Chardon, (5),
29. rechts oversteken,
30. LA oversteken,
31. 2x oversteken, (6),
32. voor Vaartland RA,
33. LA pad,
34. RA pad,
35. RA pad,
36.	fietspad oversteken pad blijven
volgen,
37. RA,
38. bij zebra RA oversteken,
39.	rustpunt “Sportcentrum
Vlaardingen”,
40. RA pad,
41. LA pad,
42. eind pad oversteken, volg fietspad,
43. RA,
44. trambaan over op fietspad RA,
45. LA zandpad op,

46. na scherpe bocht 2x bruggetje over,
47. RA
48. bij T kruising LA,
49.	fietspad, oversteken, wandelpad,
langs bruggetje, eind RA,
50. onder woningen door 2x,
51. Hilander LA,
52. LA langs water,
53. brug over RA,
54. tunnel door,
55. pad volgen,
56. brug over,
57. oversteken Acaciadreef,
58. RA wandel/fietspad,
59. T-kruising LA,
60. bruggetje LA,
61.	in bocht rechtsaf bij Adenauerlaan
fietspad,
62. pad langs water blijven volgen,
63. Albert Schweitzersingel oversteken,
64. fietspad langs water,
65.	T-kruising LA Trekkerskade
(dijkje op),
66. RA houten fietsbrug,
67. LA naar beneden,
68. LA langs hek, onder brug door, (7),
69. eind pad RA,
70. rustpunt “Bommeer”,
71. LA fietspad,
72. dijk op LA,
73. bij bankjes RA,
74. bij bankjes LA,
75. na ± 30 meter RA,
76. T-kruising RD bruggetje over LA,
77. bruggetje over 4x,
78. eind pad RA, langs hertenkamp,
79. eind pad RA, brug over rijksweg,
80. fietspad op,
81. RA,
82. rustpunt “Krabbeplas”,
83. brug over 3x,
84. eind pad, oversteken Zuidbuurt,
85. T-kruising RA,
86. spoor over,
87. T-kruising LA,
88. eind RA,
89. Maassluissedijk op, oversteken!,
90. LA,

91. RA langs plattegrond,
92. rustpunt “’t Oeverbos”,
93. rechts erom heen,
94. bij Waterweg LA,
95. bij bord 1015 LA naar boven,
96. RA zandpad,
97.	over op asfalt, voor de liefhebbers
rechts naaktrecreatie,
98. voor bocht LA zandpad,
99. RA fietspad, bij bord Rivierzone
100. LA oversteken!,
101. pad naar beneden,
102. onder RA,
103. LA Fultonstraat,
104. eind RA, George Stephersonweg,
105.	bij station West spoor over,
Geuzenplein,
106. RA Arij Koplaan, (8),
107. Marathonweg over,
108. RA,
109. LA Maassluisedijk,
110. oversteken,
111. dijk aflopen,
112. tunnel door,
113. RA dijk oplopen, (9),
114. op de dijk links aanhouden,
115.	op dijk blijven tot op de Grote Markt,
(10),
116. LA om de Grote Kerk heen,
117. LA Smalle Havenstraat. (11),
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ROUTEBESCHRIJVING 75.000 HARINGENTOCHT
km
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Westhavenplaats RA, (1),
LA fietsbrug,
over fietsbrug LA,
RA Maasstraat,
LA Maasbosstraat,
RA Dwarsstraat,
LA Callenburgstraat,
RA Oosterstraat,
LA Arnold Hoogvlietstraat,
RA Willem Beukelszoonstraat,
LA Binnensingel,
RA Verploegh Chasseplein,
RA Schiedamseweg,
LA bij zebra over veldje,
RD Iepenstraat,
LA Parkweg,
oversteken Julianasingel, ‘t Hof in, (2),
2e LA,
trap RA Beukenlaantje,
LA pad,
RA bruggetje,
RA Hoflaan,
LA Spuibrug over,
RA Kortedijk, (3),
oversteken stoplichten, Emaus, (4),
LA Bernhardlaan,
LA schoolplein op,
RA houtenbrug over, blijf pad volgen tot eind,
RA langs de vaart voor de brug RA,
LA pad omhoog,
bovenaan LA van Heusdenlaan,
na brug LA pad naar beneden,
onderaan LA,
2x viaduct onderdoor,
kruising RD gebogen pad volgen,
rustpunt “Brasserie Polderpoort”,
RA over de Wokkel/Twist, (6),
LA langs de Vaart,
LA houten brug over, (7),
LA naar beneden,
LA langs hek,
onder brug door,
eind pad RA,
rustpunt “Bommeer”,

45. LA fietspad,
46. dijk op LA,
47. bij bankjes RA,
48. bij bankjes LA,
49. na ± 30 meter RA,
50. T-kruising RD
51. bruggetje over LA,
52. bruggetje over 4x,
53. eind pad RA, langs hertenkamp,
54. eind pad RA, brug over rijksweg,
55. fietspad op,
56. RA,
57. rustpunt “ Krabbeplas”,
58. Voor de brug LA,
59. brug over RA,
60. brug over LA schelpenpad op,
61. eind schelpenpad kruising RD,
62. brug over 2x,
63. T kruising LA,
64. brug over RA, pad volgen,
65. eind RA Buys Ballotlaan, (8),
66.	kruising Marnixlaan RD oversteken Jacoba van Beierenstaat,
67. RA metalen brug over, pad volgen,
68. eind pad kruising Marathonweg linker zebrapad oversteken,
69. middelste fietspad op,
70. voor overgang bestrating LA Zandpad,
71. eind pad RA Surinamesingel,
72. eind T kruising RA,
73. LA tunnel door,
74. RA Dijk
75. RA dijk oplopen, (9),
76. op de dijk links aanhouden,
77. op dijk blijven tot op de Grote Markt, (10),
78. LA om de Grote Kerk heen,
79. LA Smalle Havenstraat. (11),
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Vlaardingse Historische Punten
1. Visbank
De huidige visbank zou de 3e
in rij moeten zijn. Al in 1577
is de eerste “nieuwe” visbank
gebouwd. De visbank die
wij nu kennen is gebouwd in
1778 naar ontwerp van Jacob
van Schie.
Het doel van de visbank was de verkoop van diverse zeevis aan
particulieren. Zo kon er controle gehouden worden op hygiëne,
het voorkwam woekerprijzen bij schaarste.
De visbank is het enige Vlaardingse gebouwtje dat ook in Den
Haag te bewonderen is, ga maar eens op zoek in Madurodam.
2. ’t Hof / Oranjepark
In 1611 kocht de Amsterdamse koopman Pieter Gerritz
van Ruytenburch, later ambachtsheer van Vlaardingen, de
“Buitenweide”, alwaar hij zijn huis liet bouwen. Toen hij in
1627 stierf nam zijn zoon Wilhem van Ruytenburch (voor velen
bekend als de man in geel op het schilderij “de nachtwacht”)
zijn functie en het landgoed met tuinen over van zijn vader. Hij
liet er een nog decadentere woning op bouwen.
In 1870 kocht uiteindelijk de
Gemeente Vlaardingen de
grond van de familie “van
Leijden”. De Gemeente liet de
woningen afbreken en nam
de tuinen (het Hof) in gebruik
als gemeentelijk park. Het
Hof werd in 1938 uitgebreid
met het Oranjepark (noordelijk
gelegen van het Beukenlaantje). Het geheel wordt echter in de
Vlaardingse volksmond “t Hoft” genoemd.
3. Aeolus
Op deze plek heeft van
oudsher een korenmolen
gestaan, dit gaat terug tot de
15e eeuw. Toen stond hier
een houten stelling-molen,
die werd in 1688 vervangen
door een groter exemplaar
met een stenen onderbouw
en houten bovenbouw.
De molen zoals wij het nu kennen is gebouwd in
1790 en deze is inmiddels een rijksmonument. Zo blijft deze
imposante molen nog lang een herkenbaar onderdeel van het
Vlaardings stadsgezicht.
4. Raadhuis
Het gebied na de dijk was tot de samenvoeging door de Duitse
bezetters in 1941, een
aparte gemeente genaamd
“Vlaardinger-Ambacht”.
In tegenstelling met de
Vlaardingse visserij,was
Vlaardinger-Ambacht
voornamelijk een agrarische
gemeente. Deze gemeente

bouwde in 1905 zijn nieuwe raadhuis hier aan het Plein Emaus
aan het, destijds, begin van de Holyweg. Na de opheffing
van deze gemeente in 1941 werd dit pand in 1948 in gebruik
genomen als Stadsarchief waar het tot op heden nog steeds
voor dient.
5. Landje van Chardon
Het Landje van Chardon is genoemd naar de boeren familie
die het bezat. Op dit stukje grond, dat in de 14e eeuw als terp
werd opgeworpen, stond vroeger de hofstede ‘Clattenburgh’.
Momenteel is er een volkstuin, waarin achter een hek de
beschermde ‘oudste boom van Vlaardingen’ te bewonderen valt.
6. Holy
Dit relatief jonge gedeelte van
Vlaardingen was tot de jaren
‘60 voornamelijk agrarisch van
structuur. Los van wat bekende
boerderijnamen en enkele
door boerderijen geïnspireerde
bouwstijlen, is daar nu niet
veel meer van terug te zien.
Vooral de meest noordelijke wijken worden zo nu en dan door het
verzakken van hun tuin en de daarbij behorende ophogingen aan
herinnerd op een oorspronkelijk polderland te wonen.
7. Broekpolder
De Broekpolder dankt zijn naam aan het woord “broek” wat
‘moerassig land’ betekent. Dit, van oorsprong vennen- en
krekengebied, werd uiteindelijk ingepolderd om dit 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 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. Men is lang bang
geweest dat de vegetatie niet zou gedijen op dit havenslib maar
met het zien van alles wat er groeit en bloeit doet toch anders
vermoeden.
8. Ary Koplaan / prehistorie
Het laatste gedeelte van de wandeling gaat door een gebied
waar we de oorsprong van Vlaardingen vinden. De Uiterwaarde
van de Merwede, nu beter bekend als Nieuwe Maas of Nieuwe
Waterweg, is lang een moerasgebied geweest.
Om onduidelijke reden is juist deze omgeving in de prehistorie
als populair leefgebied bevonden, ondanks dat het land door de
getijden regelmatig onder water stond. Op hoger gelegen delen
in het moeras werden de eerste nederzettingen gebouwd.
Nadat een jongen in 1958 een prehistorische bijl vond aan de
Ary Koplaan zijn er bij opgravingen tussen 1959 en 1964 allerlei
vondsten blootgelegd, die erop duiden dat 5000 jaar geleden de
eerste Vlaardingers hier al hun vaste leefomgeving hadden.

9. Dirk III
Ook Dirk III, graaf van Graafschap
Holland, vestigde zich in Vlaardingen. Hij
bouwde een burcht (982-1039) vanwaar
hij kooplieden, die onderweg waren van
Tiel naar Engeland en terug, dwong tot
het betalen van tol. Hierdoor raakte hij in
conflict met keizer Hendrik II die een leger
op hem afstuurde waarbij dit leger het
tijdens de “Slag bij Vlaardingen” in 1018
het moest ontgelden, mede door gebruik
van dit moerassige gebied .
10. De Markt
De Maassluisse Dijk, dat een van de eerste dijklichamen was die
Vlaardingen moet beschermen tegen het wassende water, leidt
ons uiteindelijk naar de Markt met het stadhuis en zijn grote kerk.
De geschiedenis van deze kerk gaat terug naar de 8e eeuw toen
er op de markt een gebouwtje door priester Heribald geschonken
werd aan de Angelsaksische missionaris Willibrord (later eerste
bisschop van Utrecht). In de
12e eeuw (rond 1156) werd
de eerste stenen kerk op
deze plek gesticht. De bouw
werd grotendeels afgerond in
de 14e eeuw. De toren werd
omstreeks 1350 voltooid.
De kerk diende in eerste
instantie als parochiekerk
voor Vlaardingen, Vlaardinger-ambacht en
Zouteveen en het hoofdaltaar was gewijd aan Johannes de
Doper. Na de Reformatie (1572) kwam de kerk in handen van de
calvinisten. In 1715 werd de toren met een verdieping verhoogd
en werd de eenvoudige spits vervangen door de huidige. De
toren is in 1744 voltooid door Daniel van Stolk. De Grote Kerk
heeft een bijzonder orgel dat in 1763 door Pieter van Peteghem
werd gebouwd voor de Bernardijner-abdij van Baudeloo te Gent.
Dit orgel is in 1819 aangekocht. De kerktoren heeft een carillon
waarvan de klanken nog met enige regelmaat in Vlaardingen te
horen zijn.
In deze toren zat vroeger een wachter die uitkeek over het water.
Wanneer een Vlaardingse logger in aantocht was, werd een
bal op de toren gehesen als teken voor de reder. De wachter
waarschuwde ook wanneer een Vlaardings vissersschip
arriveerde met de vlag halfstok. Wanneer dat het geval was,
dienden de vrouwen binnen te blijven totdat bekend was voor
wie het slechte nieuws was bestemd.
Begin word eind
De stad Vlaardingen kreeg in 1273 voor zover bekend als 62ste
stad van Nederland zijn stadrechten, één jaar na Gouda en vele
jaren voor Rotterdam en zelfs Amsterdam. Met een prehistorische
Vlaardingencultuur kunnen we wel spreken over één van de
oudste steden van Nederland. Vanuit de Markt, een terp, is
Vlaardingen uitgebouwd tot de stad zoals wij het nu kennen.
Zo brengt het begin van deze stad ons bij het eindpunt van
de wandeling.

Controle Stempel Kaart

e1,-

e3,50
Wij wensen alle lopers een hele prettige
Haring en Bier Wandeltocht!

koffie (ook cappuccino) en
thee met een koekje

Koffie of thee met appel gebak

e1,-

Spa, frisdrank, koffie, thee
of een biertje.

e0,-

Koffie of Thee

Roeland en Michiel van der Drift
Warmelo & Van der Drift

De Haring en Bier Wandeltocht wordt mede mogelijk gemaakt door:

