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ROUTEBESCHRIJVING
25
km

125.000 HARINGENTOCHT

Beste wandelaars,

Het is weer zover! De vierde editie alweer van de Haring & Bier
Wandeltocht! Met als ingrediënten onze mooie stad Vlaardingen,
goed gezelschap en Café d’Oude Stoep als gezellig begin- en
eindpunt waar je jezelf kunt belonen met haring en bier. Niet zomaar
bier, nee, dit jaar kun je genieten van een heerlijke Vulcaan. Hét
Vlaardingse biertje dat zelfs zijn oorsprong vindt bij deze fantastische
wandeltocht. Tijdens de presentatie vertelden de brouwers, dat
tijdens de vergaderingen van de Haring & Bier Wandeltocht het idee
is ontstaan om een Vlaardings bier te brouwen. Vol trots heb ik de allereerste in
ontvangst mogen nemen, en op mogen drinken uiteraard. Heerlijk!
Wat ik zelf erg leuk vind aan de wandeltocht dit jaar, is dat mijn collega’s, wethouders Cees
Oosterom en Jan Robberegt, je verwelkomen bij één van de posten onderweg. Doe ze
vooral de hartelijke groeten van mij. En of je nu 75.000 of 125.000 haringen loopt, ik wens je
een fantastische dag toe met veel wandel-, haring- en bierplezier,
Burgemeester Tjerk Bruinsma

Algemene informatie

VHP’s
Op uw route komt u langs ‘Vlaardingse 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.
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. 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 van uit dat alle wandelaars zich gedragen
naar goed fatsoen. U respecteert vanzelf sprekend
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 door u te vragen om geen afval achter te laten.
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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 met uw
gestempelde routeboekje 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
Café d’Oude Stoep: 010 - 434 75 02
EHBO assistentie
9.00 t/m 15.00 uur
06 20 73 00 81 (Fabiola) en 06 45 20 95 82 (Ed)
11.00 t/m 17.00 uur
06 13 78 49 73 (Mari) en 06 15 57 60 47 (Johanna)

START
1. Vanuit d’Oude Stoep la Smalle
Havenstr,
2. ra Markt op om de kerk,
3. ra Bredesteeg,
4. oversteken Baanstraat in,
5. la Rijkestr,
6. ra Westhavenkade,
7. spoor over, bij stoplichten 2 keer
oversteken,
9. la brug over,
10. ra Oosthavenkade,
11. la Waterleidingstraat
12. bij T la,
13. bij volgende T la naar
Kroepoek Fabriek !
‘KROEPOST’
14. rechts langs visserijmonument ‘voor hen die
bleven’, la dijk op,
15. bij stoplichten oversteken
en ra spoor over,
Oosthavenkade,
16. ra Oosterstr,
17. la Boterstr,
18. ra Nieuwstra,
19. la Boterstr,
20. links langs speelveld en
hierna ra Koningstr,
21. ra Willem Beukelszstr,
22. la Dwarsbleekstr,
23. ra Bleekstr,
24. la Eendrachtstr,
25. ra Schiedamseweg
26. Verploegh Chasseplein
rd Schiedamseweg
vervolgen
27. Schiedamseweg
oversteken en schuin la
voor park/plein,
28. rd Iepestr,
29. P
 arkweg oversteken
en la voetpad volgen,
30. weg oversteken
Oranjepark in,
31. ra pad om fun park,
POST ‘FLESJES
VAN R&B’
32. ra en la pad volgen
tot grindpad,
33. ra grindpad op,
hierna ra

34. oversteken en parkeerplaats
op tot haven,
35. ra en langs water blijven lopen,
36. la dijk op,
37. bij stoplichten en zebra
oversteken en ra Onder de
Molen,
38. la Voorstraat,
39. la Jan Ligthartstr,
40. plein Emous over Prins
Bernhardlaan in,
41. ra Mauritssingel,
42. bocht naar links Prins
Hendriklaan,
43. ra grindpad op langs de oude
wilg van Landje van Chardon,
44. na grindpad rechts aanhouden
en la bij stoplichten oversteken,
45. viaduct onderdoor en bij
gemaal la,
46. ra bruggetje over,
47. door toegangshek van het
landhuis van de Heren van
Holy, rd
48. na Shell la Willem de
Zwijgerlaan,
49. la Francijntje de Kadtlaan
volgen tot aan Vaart
50. ra fietspad volgen,
51. 1e pad ra woonwijk in,
52. la Juliana van Stolberglaan,
53. bocht volgen en la Prins
Alexanderlaan,
54. halverwege la voetpad in langs
water,
55. rd Pr. Margrietlaan volgen,
56. einde la richting vaart,
57. ra fietspad langs vaart volgen
tot POST ‘APPELTJES VAN
B&W’ (Splitsing15/25!),
58. bij ANWB paal 70145 ra ri
Pijnacker, pad tussen huizen
door,
59. Albert Schweitzersingel
oversteken,
60. rd fietspad en water blijven
volgen, zoveel mogelijk op
voetpad
61. einde fietspad oversteken en rd
weg volgen la Walnotendreef,
62. 1e weg ra plein over,
63. ra en la brug over,

64. na Woontriade bij weg links
houden, hierna ra richting
kinderboerderij
65. bij X rd voetpad in,
66. ra schelpenpad volgen,
67. bij X rd naar brede asfaltweg
hier la
68. viaduct onderdoor
69. fietspad volgen,
70. Baarnhoeve na Wouthof ra,
71. brug over en la voetpad langs
water volgen, Olmendreef
oversteken
72. na einde water la fietspad
oversteken bruggetje over,
73. la zandpad volgen,
74. ra brug over,
75. ra asfaltpad volgen tot
Woudweg,
76. Woudweg oversteken,
77. Na oversteek la, zandpad
volgen tot asfaltpad,
78. la en direct weer ra zandpad
op, POST ‘Mannetje bij
de Zweth’
79. dit pad over bruggetjes
helemaal volgen tot T met
asfaltpad,
80. ra brug over,
81. na brug direct ra zandpad weer
volgen tot Breeweg,
82. weg oversteken: PAS OP
GEVAARLIJKE WEG!
83. voor hek ra zandpad volgen
over bruggetje.
84. na 2x brug ra zandpad,
85. na 6x bruggetje bij T la,
klaphek naar fietspad
86. ra fietspad volgen, brug over,
87. bij X la, brug over en links de
dijk op, POST ‘VLET & PRET
MET EEN PET’
88. na aanmeren dijk af,
89. la pad blijven, einde fietspad
la Watersportweg naar
RUSTPUNT BOMMEER, ZIE
MOOIE HBW AANBIEDINGEN!
90. na rustpost klein stuk
Watersportweg volgen,
91. ra bruggetje over schelpen-pad
volgen
92. dijk op ra

93. bij X la hek door,
94. 3e zandpad met groen paaltje
ra naar hek,
95. X (2x) oversteken zandpad
volgen tussen de greens door,
96. na hek la,
97. met bocht mee de dijk op,
98. ra asfaltpad op dijk volgen,
99. na bocht la wildrooster over,
100. direct na wildrooster ra
schelpenpad met bruggetjes
volledig volgen,
101. bij groepje bruggen rd,
102. na bruggetjes (4x) bos uit
en la,
103. einde pad bij T ra hek door,
104. ra trappetje af houten vlonder
over, pad volgen,
105. na wildrooster rechts direct
links zandpad op richting
Klauterwoud,
106. rd over veld en houten pad
de heuvel op, POST ‘MEET
RANJA ON THE HILL’
107. pad blijven volgen rechts
aanhouden,
108. langs survivalverenging,
109. ra Watersportweg,
110. la de Twist over,
111. ra viaduct (2x) onderdoor,
112. langs de vaart, na ANWB
bord 71028-1 la oversteken
113. pad achter begraafplaats
langs volgen,
(De wandelaars die dat willen
kunnen ook stil en met respect
over de mooie begraafplaats
lopen en de route bij 116. weer
oppakken)
114. brug over ra,
115. hek door ra,
116. bij stoplichten oversteken
langs molen, Kortedijk, POST
‘IJZERSTERKE VERHALEN
VAN OL & VERBEEK’
117. sluis over Hoogstr,
118. X (2x) oversteken en la
Blokmakersplaats,
119. ra langs Visbank
Westhavenplaats op,
FINISH!

Druk- en zetfouten voorbehouden. W.V. Het Blauwe Vaasje, 2013
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ROUTEBESCHRIJVING
15
km

75.000 HARINGENTOCHT
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25 km
15 km

START
Finish
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START
1. Vanuit d’Oude Stoep la Smalle
Havenstr,
2. ra Markt op om de kerk,
3. ra Bredesteeg,
4. oversteken Baanstraat in,
5. la Rijkestr,
6. ra Westhavenkade,
7. spoor over, bij stoplichten 2 keer
oversteken,
9. la brug over,
10. ra Oosthavenkade,
11. la Waterleidingstraat
12. bij T la,
13. bij volgende T la naar Kroepoek
Fabriek ! ‘KROEPOST’
14. rechts langs visserij-monument
‘voor hen die bleven’, la dijk
op,
15. bij stoplichten oversteken en ra
spoor over, Oosthavenkade,
16. ra Oosterstr,
17. la Boterstr,
18. ra Nieuwstra,
19. la Boterstr,
20. links langs speelveld en hierna
ra Koningstr,
21. ra Willem Beukelszstr,
22. la Dwarsbleekstr,
23. ra Bleekstr,
24. la Eendrachtstr,
25. ra Schiedamseweg
26. Verploegh Chasseplein rd
Schiedamseweg vervolgen
27. Schiedamseweg oversteken en
schuin la voor park/plein,
28. rd Iepestr,
29. Parkweg oversteken en la
voetpad volgen,
30. weg oversteken Oranjepark in,
31. ra pad om fun park, POST
‘FLESJES VAN R&B’
32. ra en la pad volgen tot
grindpad,
33. ra grindpad op, hierna ra
34. oversteken en parkeerplaats
op tot haven,
35. ra en langs water blijven lopen,
36. la dijk op,
37. bij stoplichten en zebra
oversteken en ra Onder de
Molen,

38. la Voorstraat,
39. la Jan Ligthartstr,
40. plein Emous over Prins
Bernhardlaan in,
41. ra Mauritssingel,
42. bocht naar links Prins
Hendriklaan,
43. ra grindpad op langs de oude
wilg van Landje van Chardon,
44. na grindpad rechts aanhouden
en la bij stoplichten oversteken,
45. viaduct onderdoor en bij
gemaal la,
46. ra bruggetje over,
47. door toegangshek van het
landhuis van de Heren van
Holy, rd
48. na Shell la Willem de
Zwijgerlaan,
49. la Francijntje de Kadtlaan
volgen tot aan Vaart
50. ra fietspad volgen,
51. 1e pad ra woonwijk in,
52. la Juliana van Stolberglaan,
53. bocht volgen en la Prins
Alexanderlaan,
54. halverwege la voetpad in langs
water,
55. rd Pr. Margrietlaan volgen,
56. einde la richting vaart,
57. rd tot ANWB paal nr 18944-2,
58. rd smalle jaagpad helemaal
volgen tot POST ‘PRET MET
EEN PET’
59. na aanmeren dijk af,
60. la pad blijven, einde fietspad
la Watersportweg naar
RUSTPUNT BOMMEER, ZIE
MOOIE HBW AANBIEDINGEN!
61. na rustpost klein stuk
Watersportweg volgen,
62. ra bruggetje over schelpenpad
volgen,
63. la dijk op, pad op dijk volgen,
64. bij kruising van zandpad
en fietspad ra hek door ‘de
Ruigte’ in
65. water oversteken
66. links langs uitkijktoren
67. la pad op dijk bij hek
68. ra trappetje af houten vlonder
over, pad volgen,

69. na wildrooster
rechts direct
links zandpad
op richting
Klauterwoud,
70. rd over veld en
houten pad de
heuvel op, POST
‘MEET RANJA ON
THE HILL’
71. pad blijven volgen
rechts aanhouden,
72. langs survivalverenging,
73. ra Watersportweg,
74. la de Twist over,
75. ra viaduct (2x)
onderdoor,
76. langs de vaart,
na ANWB paal
71028-1 la
77. pad achter
begraafplaats langs
volgen,
(De wandelaars die dat
willen kunnen ook stil
en met respect over de
mooie begraafplaats
lopen en de route bij 80.
weer oppakken)
78. brug over ra,
79. hek door ra,
80. bij stoplichten oversteken
langs molen, Kortedijk,
POST ‘IJZERSTERKE
VERHALEN VAN OL &
VERBEEK’
81. sluis over Hoogstr,
82. X (2x) oversteken en la
Blokmakersplaats,
83. ra langs Visbank
Westhavenplaats op,
FINISH!

9.00 uur
warming-up
verzorgd door
Club-fit
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Vlaardingse Historische Punten
Vlaardingen is van oudsher bekend als haringstad. De jarenlange traditie
van het landelijk bekende Haring en Bier feest (tegenwoordig voortgezet als
Loggerfestival) geeft al aan dat, wat de echte Vlaardinger betreft, haring en
bier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tot zo’n 100 jaar geleden werd
ook daadwerkelijk bier geproduceerd in Vlaardingen en ook tot de verbeelding
sprekende straatnamen als “Gedempte Biersloot” geven een indicatie van
de activiteiten die hier in het verleden plaatsvonden (de oudst bekende
bierbrouwerij gevestigd in Vlaardingen dateert zelfs uit de 16e eeuw).
Waar de verbondenheid met de haringvangst in het hedendaagse Vlaardingen nog
steeds te vinden is, was een echt Vlaardings biertje al ruim een eeuw niet meer
te verkrijgen.

Bierbrouwerij De Gekroonde “M”
(hoek waterleidingstraat/oosthavenkade)

6

Vier Vlaardingse vrienden vatten daarom in 2011 het
plan op deze oude traditie weer in ere te herstellen,
en er voor te zorgen dat er in Vlaardingen wederom
bier gebrouwen kan worden. Na een jaar recepten
bedenken en uitproberen in een kleine brouwinstallatie,
werd uiteindelijk ‘hét’ recept gevonden, dat wat
de brouwers betreft een
Vlaardings biertje
waardig was. Een
stoer, amberkleurig,
tikkeltje eigenwijs
maar vooral nononsense en lekker
doordrinkbaar bier
was een feit.
De volgende stap was uiteraard om heel Vlaardingen
kennis te laten maken met deze heerlijkheid, en dus
werden de stoute schoenen aangetrokken en werd
in 2012 een heuse brouwinstallatie aangeschaft.
Twee grote brouwketels, vier fermentatietanks,
meters slangen, leidingen en diverse koppelingen,
en natuurlijk een pand om het geheel werkend op te
stellen. En zo ontstond na ruim 100 jaar afwezigheid
weer een echte Vlaardingse bierbrouwerij, ditmaal
gevestigd aan de Hoogstraat 37 in Vlaardingen.
En toen, 25 maart 2013 was het eindelijk zo ver. De
introductie van Vlaardingse Vulcaan is een feit, en
vanaf dat moment bij diverse afzetpunten te verkrijgen
in Vlaardingen. Speciaal voor de Haring en Bier
Wandeltocht opent de Vlaardingse Bierbrouwerij
vandaag haar deuren en kunt u na de finish genieten
van Vulcaan Bier op het terras bij cafe D‘oude Stoep.
deweekkrant.nl
Foto Peter Spek,

Vlak voordat we waterleidingstraat inslaan passeren we
een hoekpand waarin ooit
de laatste bierbrouwerij van
Vlaardingen gevestigd is
geweest. Bierbrouwerij De
Gekroonde “M” was in
handen van bierbrouwer
A.Jansen van Oosten. De
brouwerij heeft ongeveer
8 jaar bestaan. Op
12 september 1885
is er op het gemeentehuis een hoorzitting over
de aanvraag voor het bierbrouwen door middel van een stoommachine.
Niemand maakt bezwaar en daardoor wordt de vergunning afgegeven.
Nog geen jaar later is het wethouder A.W. Schippers die in mei 1886
opmerking maakt over vervuiling van de achterliggende sloot. Schippers
was raadslid en tot september 1892 wethouder en bezat arbeidershuisjes
aan de Oosthavenkade bij de Waterleidingstraat. Hij sprak dus niet alleen
vanuit politiek belang. Na getouwtrek over en weer wordt op 5 juni 1886
besloten een rioolbuis rechtstreeks naar de haven aan te leggen en
wordt de concessie voor oprichting van een brouwerij aangevuld met
voorwaarde dat vanaf dan de afvoer van de residu’s via het riool naar
haven moeten. Helaas is er over de kwaliteit van het bier en de brouwerij
niet veel bekend. Wel weten we dat eind 1800, door de opkomst van
het destijds nieuwe Tsjechische Pilsener, veel brouwerijen over de kop
gingen door de afnemende vraag naar bier volgens de münchener bier
methode zoals brouwerij De Gekroonde “M” brouwde. Uiteindelijk
wordt op 7 januari 1893 vroeger verleende vergunning tot gebruik van
stoomketel in de bierbrouwerij van A.Jansen van Oosten ingetrokken
en is het meer dan 100 jaar wachten.

Vlaardingse Bierbrouwerij

(Hoogstraat 37)

Wij wensen alle
‘Hollandse Wandelmaatjes’
een hele prettige
Haring en Bier Wandeltocht!
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Punten onderweg
START

Controle Stempel Kaart

8:00 Start 25 km
9:00 Warming up
9:30 Start 15 km
KROEPOST
FLESJES VAN R&B
APPELTJES VAN B&W

Mannetje
bij de Zweth

IJZERSTERKE
VERHALEN VAN
OL & VERBEEK
Finish

heerlijke haring

Koffie HBW met
zelfgemaakte
appeltaart en
www.clubhuisdebommeer.nl slagroom € 4,Broodje
HBW gezond

www.clubhuisdebommeer.nl

met kaas, sla, tomaat,
geroosterde paprika en alfalfa

€ 2,50

De Haring en Bier Wandeltocht wordt
mede mogelijk gemaakt door:

Club Fit, Running Point, Molenwinkeltje ‘t Ambacht, Federatie Broekpolder, Clubhuis de Bommeer, Spartabakker
van der Krogt, Groentenkraam Iris, Show en Zo, Rukro Schilderwerken en natuurlijk vele enthousiaste vrijwilligers!
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Ontwerp b-creative, fotografie René Burger - Corina Schouten - Ank Joore, drukwerk Stout Grafische Dienstverlening

MEET
RANJA
ON THE HILL

aanbieding aanbieding

VLET & PRET
MET EEN PET

