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ROUTE
BOEKJE

Goed 
bewaren!

Houdt dit boekje 
in bewaring, hierin zit 

de bon voor uw 
haring!

2017
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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

Groene 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 een groenste stad, 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
 06 42 28 75 91 - Mari de Wilt

EHBO: Rob 06 51 80 76 21 / Mari 06 13 78 49 73
Bij een levensbedreigende situatie eerst 112 bellen 
en dan de EHBO.

Algemene informatie

Beste wandelaars,

Welkom bij de Haring en Bierwandeltocht 2017. Al voor de achtste 
keer wordt deze wandeltocht georganiseerd door Het Blauwe Vaasje. 
Een club enthousiaste Vlaardingers die hun liefde voor de stad en 
hun liefde voor wandelen willen combineren met een leuk feestje. 
En die liefde geven ze door, want wat acht jaar geleden begon als 
een bescheiden wandeltocht met 150 deelnemers is ondertussen 
uitgegroeid tot een waar evenement, met dit jaar ruim 2000 wandelaars. 

Voor mij is het de eerste Haring en Bierwandeltocht sinds mijn aantreden 
als burgemeester. Ik kom al vele jaren in Vlaardingen en ken de meeste 
plekjes wel. Toch heb ik mij laten vertellen dat je, zelfs als geboren 
Vlaardinger, ieder jaar weer nieuwe Vlaardingse parels ontdekt. 

Maar niet alleen Vlaardingers lopen mee, er komen bussen uit het hele land om deze wandeltocht 
te maken. Allemaal mensen die zelf kunnen ervaren wat een prachtige stad Vlaardingen is. 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 Annemiek Jetten

Wat weetjes langs de route
Zoals je elke editie van ons gewend bent, geven wij graag 
wat historische weetjes over onze mooie stad Vlaardingen. De 
organisatie van de Haring en Bier Wandeltocht zou zichzelf niet 
zijn als wij dat dit jaar eens helemaal anders doen. Wij willen je 
namelijk graag voorstellen aan het “ServiceTeam Vlaardingen”. Het 
ServiceTeam Vlaardingen bestaat uit een groep vrijwilligers, die zich 
bezighoudt met activiteiten op het gebied van ‘cultuurhistorische 
promotie van Vlaardingen’, zoals de stadswandelingen. 
Tijdens onze wandeltocht kom je een aantal van deze vrijwilligers 
tegen, ze staan namelijk langs de route en je kunt ze herkennen aan 
dit bord:

Loop gerust naar ze toe, ze kunnen van alles vertellen over de historie van 
wat je tijdens de route bent tegengekomen. Uiteraard is al deze informatie 
in een notendop, er valt nog veel meer vertellen. 

Het ServiceTeam Vlaardingen organiseert 
verschillende informatieve stadswandelingen 
en de cursus “Ken Uw Stad” zal in september 
ook weer gaan starten. Lijkt het je leuk ergens 
aan deel te nemen of simpelweg de toren van 
de Grote Kerk een keer te beklimmen, dan raden 
wij je aan een kijkje te nemen op hun website: 
www.serviceteam-vlaardingen.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. W.V. Het Blauwe Vaasje, 2017



ROUTEBESCHRIJVING 
75.000 HARINGENTOCHT

1. START Westhavenkade 
2. Westhavenkade RA
3. RA Dayer
4. R omhoog de Kerksteeg in
5. RA de Markt, links via de 

achteruitgang de kerk in
6. De kerk uit rechtdoor 

Schoolstraat/Westnieuwland.
7. Schuin links Ridderstraat, 

Jacob Dijkstraat
8. LA Jacob v/d Wintstraat RA 

de Dijklaan
9. Door fietstunneltje dan LA 

omhoog
10. Oversteken (LET OP!)
11. De dijk uitlopen
12. Aan het einde van de dijk 

rechts aanhouden 
13. Oversteken (LET OP!) 
14. Arie Koplaan rechts 

aanhouden 
15. einde RA Dr Wiardi 

Beckmansingel 
16. bij zebrapad links 

oversteken Geert Grootelaan 
einde fietspad op

17. kruising oversteken  
(LET OP!)

18. met de bocht mee kruising 
oversteken let op

19. T-kruising RA,
20. brug over LA,
21. brug over t-kruising RA, 
22. Langs het Paviljoen, pad 

vervolgen.
23. Bij kruising LA
24. Bij t-splitsing RA 

25. LA het viaduct over de 
snelweg op

26. Over het viaduct LA 
onverhard naar beneden

27. RA het Vogelhutpad tot 
Aalkeetbuitenpolderpad 
hier LA

28. RA Kooikersweg op einde 
pad linksaf Broekpolderweg

29. Fietspad volgen
30. RA lunchpost
31. Terrein af oversteken RA
32. LA langs manege 

“Flardingha Ruiters”
33. Kruising LA asfaltpad volgen
34. T-kruising RA 

Aalkeetbuitenpolderpad
35. Dijk op bij bankjes RA 

graspad op
36. Direct na nederzetting LA 

grindpad op (IJzertijdpad)
37. Einde IJzertijdpad de weg 

oversteken en over de 
houten brug

38. Einde brug RA en direct L.A 
naar beneden grindpad op

39. Grindpad volgen tot het eind 
Oversteken (verkeerslichten)

40. Voor winkelcentrum 
de Loper de tramrails 
oversteken en dan het plein 
van de Loper betreden

41. RA tot voorbij de Jumbo, hier 
oversteken (LET OP!) zebra 
pad LA

42. Bij de rotonde RA de 
Lepelaarsingel.

43. Oversteken (LET OP!)
verkeerslichten

44. Voor het viaduct RA. In de 
bocht links het voetpad op.

45. Eerste mogelijkheid LA. Aan 
het eind LA en vervolgens 
RA

46. RA voor Vaartland langs, dan 
bij de verkeerslichten LA 
oversteken.

47. Willem de Zwijgerlaan.
48. LA Francijntje de Kadtlaan.
49. LA naar het Jaagpad.
50. LA voor de begraafplaats het 

wandelpad op
51. Na brug RA (langs atelier)
52. Door de poort RA richting de 

molen. Oversteken (LET OP!) 
verkeerslichten.

53. Kortedijk
54. Hoogstraat
55. Hoogstraat/Liesveld 

oversteken en LA
56. RA Finish

25
km

15
km

ROUTEBESCHRIJVING 
125.000 HARINGENTOCHT

1. START Westhavenkade 
2. Westhavenkade RA
3. RA Dayer 
4. R omhoog de Kerksteeg in
5. RA de Markt, links via de 

achteruitgang de kerk in
6. De kerk uit rechtdoor 

Schoolstraat Westnieuwland
7. Schuin links Ridderstraat, 

Jacob Dijkstraat
8. LA Jacob v/d Wintstraat RA 

de Dijklaan
9. Door fietstunneltje dan LA 

omhoog
10. Oversteken (LET OP!)
11. De dijk uitlopen.
12. Links aanhouden oversteken  

(LET OP!)
13. Over de oude spoorbaan 

dan de Deltaweg oversteken  
(LET OP!)

14. RA richting Maassluis
15. T.h.v. Praxair links omhoog
16. Trawlerweg vervolgen 

oversteken Koggehaven 
vervolgen

17. T-splitsing LA
18. Pad vervolgen langs de 

waterweg
19. Tot aan restaurant het 

Oeverbos, hier RA het 
grasveld op

20. Achter het Oeverbos de weg 
vervolgen, links aanhouden 
richting de dijk

21. Oversteken (LET OP!)
22. RA naar beneden en het pad 

vervolgen
23. Bij kruising RA over de  

oude spoorbaan
24. Pad vervolgen, voor 

wildrooster LA
25. Pad vervolgen, 

Zuidbuurtseweg oversteken
26. Weg vervolgen, na twee 

bruggetjes LA, (15 km lopers 
komen er weer bij).

27. Langs het Paviljoen, pad 
vervolgen. Bij kruising LA

28. Bij t-splitsing RA
29. LA het viaduct over de 

snelweg op.

30. Over het viaduct LA 
onverhard naar beneden.

31. RA het Vogelhutpad tot 
Aalkeetbuitenpolderpad 
hier LA

32. Aalkeetbuitenpolderpad 
blijven volgen

33. RA grindpad op
34. Voor de uitkijkpost RA het 

hek passeren en rechtdoor 
het wandelpad volgen 
LET OP! Op het pad blijven

35. Via het hek het golfterrein 
verlaten en het 
Broekpolderpad volgen

36. Recht door 
Vlaardingscultuurpad tot 
asfalt hier RA

37. L.A Klokbekerpad
38. RA Bronstijdpad
39. L.A Aalkeetbuitenpolderpad 

(15 km lopers sluiten aan)
40. RA Kooikersweg op einde 

pad linksaf broekpolderweg.
41. LA fietspad volgen. Rechts 

Scoutingterrein LUNCH in 
de Punt.

42. Terrein verlaten RA, na ca 
50 mtr oversteken (LET OP!) 
weg vervolgen

43. Watersportweg RA
44. Na VLTC LA
45. L.A over het parkeerterrein 

van de polderpoort
46. RA LA richting Polderpoort, 

voor de ingang LA 
groenstrook op

47. Eerste mogelijkheid RA 
(Achterlangs bij paintball en 
atletiek terrein)

48. T-splitsing LA pad blijven 
volgen

49. Aalkeetbuitenpolderpad RA 
(15 km lopers sluiten weer 
aan)

50. Direct RA groenstrook op
51. Direct na nederzetting LA 

grindpad op (IJzertijdpad)
52. Einde IJzertijdpad de weg 

oversteken en over de 
houten brug

53. Einde brug RA en direct LA 

naar beneden grindpad op
54. Grindpad volgen tot het eind 

Oversteken (verkeerslichten)
55. Voor winkelcentrum 

de Loper de tramrails 
oversteken en dan het plein 
van de Loper betreden

56. RA tot voorbij de Jumbo, hier 
oversteken  (LET OP!) zebra 
pad LA

57. Bij de rotonde RA de 
Lepelaarsingel

58. Oversteken (Let op!) 
verkeerslichten.

59. Voor het viaduct RA In de 
bocht links het voetpad op

60. Eerste mogelijkheid LA 
Aan het eind LA en 
vervolgens RA

61. RA voor Vaartland langs,  
dan bij de verkeerslichten LA 
oversteken.

62. Willem de zwijgerlaan
63. LA Francijntje de Kadtlaan
64. LA het Jaagpad
65. L.A voor de begraafplaats 

het wandelpad op
66. Na brug RA (langs atelier)
67. Door de poort RA richting de 

molen. Oversteken (Let op!) 
verkeerslichten

68. Kortedijk
69. Hoogstraat
70. Hoogstraat/Liesveld 

oversteken en LA
71. RA Finish

FINISH
UITERLIJK
17.00 uur!



25 km

15 km

ServiceTeam
 Vlaardingen

Scouting inform
atiepunt

Gevaarlijke oversteek, 
LET OP!

Punten onderweg

1

3

4

6 5

2

START
FINISH

HEERLIJKE HARING
13.00 - 17.00

FINISH

8:00 - 11.00 Start 25 km 
9:30 - 11.00 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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Diverse heerlijke 
broodjes verkrijgbaar. 
Opbrengst gaat naar 
een goed doel.

3 LUNCH
10.00-14.00

4 APPELTJE VÓÓR DE DORST
10.30-14.30

Dennis Liebrechts
Montagebedrijf

2 KOFFIE!! 
09.00 - 12.00 | ALLEEN 25 KM
Restaurant 't Oeverbos
Koffie € 1,-

1 KOFFIE!!
10.30-12.30 | ALLEEN 15 KM
Paviljoen de Krabbeplas  
Koffie € 1,-

S

S

6 WE ZIJN ER BIJNA
11.00-16.00

5 LEKKER VOOR ONDERWEG
10.30-15.00



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, 
Federatie Broekpolder, ServiceTeam 
Vlaardingen, Ronde Tafel 56, Rotary en 
natuurlijk vele enthousiaste vrijwilligers!

De Loper 2 
Vlaardingen 

jumbosupermarkten.nl/vlaardingen

Dennis Liebrechts
Montagebedrijf - Voor al uw timmerwerken

Heemraadstraat 11, 3131 VG  VLAARDINGEN
06 46 14 14 91 - dennisliebrechts@hotmail.com

ouwehand.com

HARING
bonnetje 2017

✁

Gratis toegang voor 
Nieuwe Vangst: 
The Bullfight +  
Corvin Silvester 
Aanvang 20:30 uur. Op vertoon 
van je stempelkaart aan de 
kassa. [één vrijkaart 
per stempelkaart]


