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ROUTE

BOEK
JE

Goed 
bewaren!

Houdt dit boekje 
in bewaring, hierin zit 

de bon voor uw 
haring!



Algemene informatie

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 groene 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 16.00 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: 
Danielle 06 52 63 04 07
Mari 06 13 78 49 73
Bij een levensbedreigende situatie eerst 112 bellen en 
dan de EHBO.

Beste wandelaars,

Welkom bij de Haring en Bierwandeltocht 2019! 
Een jubileumjaar! Al 10 jaar wandelen honderden, 
en de laatste jaren zelfs duizenden enthousiaste 
mensen een prachtige route door onze mooie 
gemeente Vlaardingen. Wat goed dat je er bij 
bent om dit prachtige jubileum te vieren. Want 
naast de kilometers wandelen staat de Haring en 
Bierwandeltocht natuurlijk ook bekend om het 
vieren. Het vieren van sportiviteit, vriendschap, 
liefde voor Vlaardingen en gewoon een heerlijk 
feest. Dit jaar zijn er 100 mensen die zich wagen 
aan de speciale jubileumroute van 50 kilometer, die 
start om 04.00 uur vanaf de Visbank. En hoewel ik 
iedereen veel succes wens, geldt dat extra voor deze 
bikkels. Ik wil de vrijwilligers van deze fantastische 
wandeltocht bedanken, de vele vrijwilligers die de 
posten bemensen, de EHBO-ers, de fotografen, het 
uitzwaai- en welkomstcomité. Maar vooral wil ik de 
organisatie, Het Blauwe Vaasje, bedanken voor de 
afgelopen 10 jaar. Voor dit geweldige evenement, 
dat in 10 jaar is uitgegroeid tot één van de grootste 
evenementen in Vlaardingen. Voor de verbroedering, 
de positiviteit en de fantastische stadspromotie die 
hiervan uitgaat!
Van harte gefeliciteerd met 10 jaar Haring en 
Bierwandeltocht.

Burgemeester Annemiek Jetten 

Wij wensen alle 
‘Hollandse Wandelmaatjes’  

een hele prettige 
Haring en Bier Wandeltocht!

Druk- en zetfouten voorbehouden. Stichting Het Blauwe Vaasje, 2019



PUNTEN  
ONDERWEG

1. Start d’Oude Stoep
2. RA Westhavenkade
3. RA Dayer
4. RA Vleersteeg
5. LA Kerksteeg
6. LA Markt
7. LA Schoolstraat gaat over in 

Westnieuwland 
8. RA Ridderstraat
9. LA Weeshuisplein
10. RA Van Riebeeckstraat gaat 

over in Schoutplein
11. oversteken RA Cronjéstraat
12. LA Marisstraat (door poort)
13. LA Groen van Prinstererstraat
14. RA (tegenover de Jozef 

Israelstraat) richting 
Rembrandtstraat

15. Rembrandtstraat oversteken 
Jan Steenstraat

16. RA Vaartweg
17. LA Delfseveerweg, na het 

politie bureau
18. LA richting Jaagpad
19. RA Jaagpad
20. LA Westlandseweg
21. RA Oversteken (verkeers 

regelaar) Broekkade
22. Onder de snelweg door, rechts 

aanhouden Watersportweg
23. Watersportweg vervolgen
24. LA bij Klauterwoud 
25. RA (Adventure Vlaardingen)
26. Splitsing RA, over houten 

vlonder LA IJzertijdpad volgen 
(buigt gelijk af naar rechts)

27. LA Watersportweg
28. RA oversteken en houten brug 

over (Broekpolderpad)
29. LA Trekkade
30. RA Holyweg
31. LA Vlietweg
32. RA Vroonweerseweg, na 

bruggetje LA weg vervolgen
33. Breeweg oversteken
34. Splitsing schelpenpad LA 

Vroonweerseweg 
35. Woudweg oversteken 

eerstvolgende schelpenpad RA
36. Woudweg oversteken (Lunch)
37. LA Achterlangs gaat over in 

Hoevenronde
38. Tunneltje onderdoor bij 

Europaboulevard pad blijven 
vervolgen

39. 2e mogelijkheid RA
40. LA grasveld
41. RA achter de zwaluwentribune 

langs
42. RA Kornhoenlaan
43. Europaboulevard oversteken

44. LA voetpad aan achterzijde 
Flat Wenenweg

45. RA (einde flat) Wenenweg
46. LA Oslopad
47. LA Over de Dammen
48. LA Aalschoverlaan
49. RA Arendstraat gaat over in 

Havikstraat
50. RA Kraanvogellaan
51. LA Fazantlaan
52. RA Reigerlaan
53. Rotonde LA Lepelaarsingel, 

rechtdoor
54. Frederik Hendriklaan, voorbij 

de Loper in de bocht rechtsaf
55. LA Louise de Colignylaan
56. RA Louise de Colignylaan 

blijven vervolgen
57. Voor het grasveld LA
58. RA Holysingel
59. LA Bij verkeerslichten 

Holysingel oversteken
60. RA Holysingel
61. LA voet/fietspad
62. T splitsing Links naar beneden
63. RA Prinses Beatrixlaan
64. LA Prinses Magrietlaan
65. LA Regentesselaan
66. RA Prins Alexanderlaan
67. RA Anna Paulownalaan 
68. LA Juliana van Stolberglaan
69. LA Engelbrechtlaan
70. RA Baronielaan
71. RA Willem de Zwijgerlaan
72. RA Francientje de Kadtlaan Na 

ca 40 mtr.
73. LA Francientje de Kadtlaan 

gaat over in Gretha 
Hofstralaan

74. RA Gretha Hofstralaan, aan het 
eind voor de bocht

75. LA Gretha Hofstrapad
76. LA Trekkade, na tweede 

viaduct
77. LA Wilhelminasingel
78. RA Oranjelaan
79. RA Prins Hendriklaan
80. LA Nassaulaan
81. RA Oranjelaan
82. LA Julianalaan.RA Plein 

Emaus, rotonde
83. RA Emaus, bij de molen 

Westlandseweg oversteken
84. Rechtdoor Kortedijk, gaat over 

in de Hoogstraat
85. LA Blokmakersplaats
86. RA Westhavenplaats
87. Finish - Haring en Bier

ROUTEBESCHRIJVING 
75.000 HARINGENTOCHT

FINISH
UITERLIJK
16.00 uur!
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START
FINISH

Gevaarlijke oversteek, 
LET OP!

5

 De hele dag live!

5 SIRENES
11.30 - 15.00

STOERE MANNENPOST
11.00-14.30 (alleen 25 km)

Diverse heerlijke 
broodjes verkrijg-
baar. Opbrengst gaat 
naar een goed doel.

LUNCH
10.00 - 13.302

4 PLOTSELING VLOOG 
ER EEN...
11.00 – 14.30 

08.00 - 10.00 
Start 25 km 
9.30 - 11.00 
Start 15 km

START

1 KOFFIE!!!
09.00 - 12.30

3 LOSSE HEUPEN
10.30 - 14.00

6 LAATSTE LOODJES
12.00 – 15.30 

7 OPPEPPER
12.30 – 16.00

HEERLIJKE HARING
13.00 - 17.00

FINISH



ROUTEBESCHRIJVING 
125.000 HARINGENTOCHT

FINISH
UITERLIJK
16.00 uur!

 De hele dag live!
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Gevaarlijke oversteek, 
LET OP!

1. Start d’Oude stoep
2. RA Westhavenkade
3. RA Dayer
4. RA Vleersteeg
5. LA Kerksteeg
6. LA Markt
7. LA Schoolstraat gaat over in 

West Nieuwland
8. LA Ridderstraat gaat over in 

de Jacob van Dijkstraat
9. LA Jacob van der Wintstraat
10. RA Dijklaan, onder 

fietstunneltje door
11. Rechtdoor Curaçaolaan, gaat 

over in een wandelpad
12. Marathonweg oversteken ( 

verkeersregelaars)
13. Marnixplantsoen - 

Heemtuinpad volgen
14. Dirk de Derdelaan oversteken
15. Voetpad langs de beeldentuin 

volgen, achterlangs het Albeda 
college

16. Voetpaden kruising 
oversteken, over bruggetje 
Links aanhouden

17. RA Schinkelhoekpad, laatste 
T splitsing

18. RA Surfpad, langs de surfplas 
(voetpad gaat over in grasveld) 

19. Langs de waterkant (strandje)
20. RA Surfpad. Deze blijven 

volgen, over de snelweg heen 
21. LA Bronstijdpad
22. Aalkeet Buitenpolderweg 

oversteken, 50 km lopers 
komen erbij

23. RA Klokbekerpad
24. Na wildrooster RA dan LA pad 

naar beneden volgen
25. Nog voor de sintelbaan LA pad 

vervolgen
26. 2e mogelijkheid ( Adventure 

Vlaardingen) LA
27. Splitsing RA, over houten 

vlonder LA IJzertijdpad volgen 
(buigt gelijk af naar rechts)

28. LA Watersportweg
29. RA oversteken en houten brug 

over (Broekpolderpad)
30. LA Trekkade
31. RA Holyweg
32. LA Vlietweg

33. Voor de brug RA wandelpad
34. 1e splitsing LA 
35. 2e splitsing rechtdoor
36. 3e splitsing LA
37. 4e splitsing rechtdoor
38. Breeweg oversteken
39. Splitsing schelpenpad LA 

Vroonweerseweg, Woudweg 
oversteken eerstvolgende 
schelpenpad RA

40. Woudweg oversteken (Lunch)
41. LA Achterlangs gaat over in 

Hoevenronde
42. Tunneltje onderdoor bij 

Europaboulevard pad blijven 
vervolgen

43. 2e mogelijkheid RA
44. LA grasveld
45. RA achter de zwaluwentribune 

langs
46. RA Kornhoenlaan
47. Europaboulevard oversteken
48. LA voetpad aan achterzijde 

Flat Wenenweg
49. RA (einde flat) Wenenweg
50. LA Oslopad
51. LA. Over de Dammen
52. LA Aalschoverlaan
53. RA Arendstraat gaat over in 

Havikstraat
54. RA Kraanvogellaan
55. LA Fazantlaan
56. RA Reigerlaan
57. Rotonde LA Lepelaarsingel
58. LA IJsvogelstraat 
59. RA Musstraat
60. Spechtlaan oversteken 

en speelpark in hier pad 
vervolgen (rechts om)

61. RA Roerdompstraat
62. RA Wielewaalstraat
63. LA Sperwerlaan
64. LA Zwaluwenlaan
65. RA oversteken en het park 

inlopen
66. 1e mogelijkheid RA, weg 

vervolgen
67. Oversteken Zwanensingel
68. Achterlangs
69. RA Lepelaarsingel
70. LA bij kruispunt 

(Zwanensingel/Lepelaarsingel) 
Dillenburgsingel

71. RA Gouveneurspad
72. Ca 20 mtr. voor Frederik 

Hendriklaan RA voetpad
73. LA Hendrik Casimirstraat
74. LA voetpad op
75. Oversteken Frederik 

Hendriklaan
76. LA Louise de Colignylaan
77. RA Louise de Colignylaan 

blijven vervolgen
78. Voor het grasveld LA
79. RA Holysingel
80. LA. Bij verkeerslichten 

Holysingel oversteken
81. RA Holysingel
82. LA voet/fietspad 
83. T splitsing Links naar beneden
84. RA Prinses Beatrixlaan
85. LA Prinses Magrietlaan
86. LA Regentesselaan
87. RA Prins Alexanderlaan 
88. RA Anna Paulownalaan 
89. LA Juliana van Stolberglaan
90. LA Engelbrechtlaan
91. RA Baronielaan
92. RA Willem de Zwijgerlaan
93. RA Francientje de Kadtlaan, na 

ca 40 mtr
94. LA Francientje de Kadtlaan 

gaat over in Gretha 
Hofstralaan

95. RA Gretha Hofstralaan, aan het 
eind voor de bocht

96. LA Gretha Hofstrapad
97. LA Trekkade, na tweede 

viaduct
98. LA Wilhelminasingel
99. RA Oranjelaan
100. RA Prins Hendriklaan
101. LA Nassaulaan
102. RA Oranje laan
103. LA Julianalaan
104. RA Plein Emaus, rotonde
105. RA Emaus, bij de molen 

Westlandseweg oversteken
106. Rechtdoor Kortedijk, gaat over 

in de Hoogstraat
107. LA Blokmakersplaats
108. RA Westhavenplaats
109. Finish - Haring en Bier

1



Het volbrengen van een wandeltocht is een 
ondergewaardeerde vorm van sportieve kunst, 
een zo op het oog alledaagse bewegingsvorm 
herbergt in haar spiervolle krochten een aantal 
geheimen. Heimelijk op de loer liggend in een 
arcanum, zo verborgen is het Achterhuis van 
Anne F. hierbij vergeleken de publieke ruimte 
van een grote stad, is het juist de kracht van de 
subtiele voet-na-voetbeweging die ons voort 
doet schrijden.

Een enkeling lijkt te leviteren, maar jezelf verheffen 
in groepsverband is een stadse vorm van arrogantie 
die Het Blauwe Vaasje niet tolereert. En als 
loterijwinnaar van dit geëmailleerde kleinood, ons 
nu ruim een decenniumoud momentum, brokkel je 
weleens iets in de pap; gevraagd of niet.

Ik had sinds de lagere schooljaren aan geen 
wandeltocht meer deelgenomen, en eerlijk gezegd 
dacht ik dat dit volkse fenomeen - zeker voor 
jongeren - van de aardbodem was verdwenen, dus 
ik keek verbaasd op van mijn zaterdagse Jupiler 
toen een zingende moeder van een goede vriend me 
hees en wulps (als om mij te verleiden) warm in het 
oor blies dat we daags erop voor dag en dauw bij 
Shell in de Holy zouden verzamelen teneinde elders 
in het land 25 kilometerlang ontluikende bloesem te 
aanschouwen.

Welja.

Vijfentwintig kilometer is best lang, zeker als 
je het uitschrijft met letters, maar de wondere 
wandelwereld lijkt tijdloos. Roken is passé, de sfeer 
is jolig tot bitter ernstig, de rugzak compenseert 

hangtieten, het schoeisel onveranderlijk aards en 
degelijk. Gesmeerde kleffe broodjes, maar gratis 
beschikbaar gestelde ooft is immer vers en van 
lokale komaf. De koffiekwaliteit is mij onbekend. 
Ik spaar de darmen zekerheidshalve met een 
kopje slappe thee. Wie eenmaal aan de slootkant 
in het riet de aars node heeft afgeveegd met een 
volkorenboterham weet waarover ik het heb.

Een wandeltocht speelt zich af tussen start en 
finish, op een wisselend 15, 25 of (in dit dubbel 
Lustrumgeval) 50 kilometerlang traject tussen 
gewapend beton, aangeharkte perkjes, wonderbare 
door- en inzichten, verborgen steegjes en 
achterafpleintjes waaromheen de stad van vertrek en 
aankomst is gebouwd.

De wandelaar is meest een degelijk mens. Ik 
constateer elke keer weer kleurige petjes, handige 
rugzakjes, wijd zittende bloesjes die de sekse plegen 
te verdoezelen, een overmaatse broek om schuren 

van het kruis tegen te gaan, naadloze sokken en 
stevige lichtgewicht stappers. Dit alles aangevuld 
met een handig boekje waarin de afgelegde afstand 
na afloop officieel en met stempel wordt vastgelegd.

Een enkele keer is er sprake van een “lekker” 
wijf of een “stoere” kerel. Dat zijn uitzonderingen 
of begeleiders van deze speciale groep. De 
professionele wandelaar staart zich gelukkig 
niet reeds van bij de start blind op de finish. Er is 
onderweg tijd voor enige coupletten waarin potjes-
met-vet in los-vast groepsverband het onveranderlijk 
hemelsblauw en zonovergoten firmament worden 
ingezongen. En hier-en-daar rept men van: “Zo gaat 
‘ie goed, zo gaat ‘ie beter. Alweer een kilometer van 
mijn zolen afgesleten.”

Cohesie en blije schoenenboeren krijg 
je ervan.

Vanwege het indertijd in Scheveningen op een 
tennisbaan persoonlijk ingelijfde Blauwe Vaasje 
vond de rest van de club dat ik met mijn neus in hun 
georganiseerde boter vallen mocht en werd tot Chef 
Inschrijvingen gepromoveerd. Subtiel gelardeerd met 
de titel Hoofd Medaille Uitreikingen. Want wie de 
tocht volbracht kreeg een kleinood ter herinnering.

Aan de begin- en eindbalie, stevig verankerd in een 
stormvaste marktkraam van Speyer stappen van 
’s ochtends vroeg tot halverwege de middag grote 
blonde meisjes, leeftijdloze kokette roodharigen en 
zwoele zwartgelokte deernen aan mij voorbij. Ze 
vlijen hun beduimelde stempelkaart bevallig op de 
ruwhouten looptoog en kijken me vrolijk lachend 
aan, terwijl zij met de handen hun ruim zittende 

wandelkledij over verborgen wulpse en lokkende 
ronde vormen strelen - de vorm koket accentuerend. 
Ze draaien rond, als lepeltjes in een heet kopje thee 
met suiker en een wolkje melk. Ze knipogen en 
willen het nummer van mijn GSM. Tongen glijden als 
wellustige palingen langs felrood gestifte onder- en 
bovenlippen.

Wandelen is erotiek en ik ben een 
gevoelig mens.

Als aan de tocht is voldaan en haring en bier niet 
langer reclamekreten zijn, wordt de Westhavenplaats 
omgetoverd tot feestplein. Vis en jenever omarmen 
elkaar in een harmonieuze f-sleutel en ruim 2.000 
kleurige voetverplaatsers zingen van “Ja” en 
“Amen” als op een landdag van de EO. De sfeer is 
onbetaalbaar.

Dan is de tijd op.

Soms met een ingehuurde donderwolk en hagelbui 
spoelt rond etenstijd het feest als een lek geprikte 
ballon het plein af de rioolputten en afvoerbuizen 
in. Dan is het feest van de eerste zaterdag van juni 
weer voorbij en de tijd van ongeduldig wachten 
weer aangebroken. Wat blijft hangen is de uitstraling 
van de blije groep en alle eerlijke aandacht van het 
andere geslacht.

Wandelshow
Door: Peter Joore
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Controle Stempelkaart
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Partners van de Haring en Bier Wandeltocht:

Alles onderweg wordt aangeboden door:

Ook bedanken wij de inzet van: EHBO 
Vlaardingen, Rukro Schilders, vishandel ’t 
Hoogertje, Federatie Broekpolder, Brandweer 
Vlaardingen, Ronde Tafel 56, Rotary en 
natuurlijk vele enthousiaste vrijwilligers.

De Loper 2 
Vlaardingen 

jumbosupermarkten.nl/vlaardingen

ouwehand.com

HARING
bonnetje 2019

✁


