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Beste wandelaars,

Wat leuk dat jullie 
deze alternatieve 
Haring en Bier 
Wandeltocht lopen! 
Na het missen van de 
tocht vorig jaar heeft 
de organisatie, Het 
Blauwe Vaasje, dit 
jaar een fantastische 
manier gevonden om de Haring en Bier 
Wandeltocht toch door te laten gaan. Want 
wandelen mag natuurlijk nog gewoon. Op 
deze manier kun je, binnen de maatregelen, 
genieten van al het moois dat Vlaardingen te 
bieden heeft. En als je dan ook nog je ommetje-
app aanzet, verdien je meteen weer extra 
punten. Het doet me goed te zien hoe creatief 
Vlaardingers zijn als het gaat om mooie dingen 
in de stad. En hoewel het dit jaar zonder het 
fantastische feest na afloop moet, vertrouw ik 
erop dat jullie zelf prima de slingers op kunnen 
hangen! Veel wandelplezier!

Bas Eenhoorn
Burgemeester Vlaardingen
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• Doe ‘t lekker zelf: maak een 
haring selfie onderweg,  
en deel via FB of Instagram

• STARTPUNT 1, d’Oude Stoep
• Westhavenplaats, langs d’Oude 

Stoep en Gallo d’Oro
• LA Vleersteeg
• oversteken naar Landstraat
• einde LA Vetteoordskade
• einde RA Westhavenkade
• STARTPUNT 2, Station VLD 

Centrum
• rechts aanhouden, spoor over
• voetpad volgen met bocht mee
• LA zebrapad oversteken RA
• volgend zebrapad oversteken
• LA Bartholomeus van 

Buerenweg
• RA Olivier van Noortlaan
• na bocht weg vervolgen, wordt 

fietspad
• einde LA, langs Delta Hotel
• Haal lekker zelf je oorkonde bij 

het Delta Hotel
• na hotel RA pad langs water 

vervolgen
• na China Garden LA 

Westhavenkade
• dijk op, verkeerslicht oversteken
• RA brug over
• bocht mee, spoor over 

Oosthavenkade
• na Hollandia gebouw RA 

Griekse tuin
• RA over parkeerplaats naar 

huizen, LA
• RA bij speeltuin Boterstraat
• einde RA blijft Nieuwstraat
• LA Boterstaat
• LA Oosterstraat
• RA Maasstraat
• RA blijft Maasstraat
• RA voor garages, 2e Maassteeg
• LA Merwedehof 
• einde LA via steeg naar 

Merwedehof
• LA Maasstraat
• RA Bolderwerk
• LA 1e van Leyden Gaelstraat
• RA Spoorstraat
• bij vuilnisbakken LA 

Sprinterplaats
• einde LA naar nrs 159-168
• RA 1e van Leyden Gaelstraat
• oversteken naar 2e van Leyden 

Gaelstraat
• RA Trompstraat
• einde LA 2e Maasbosstraat
• RA De Ruijterstraat
• LA parkeerplaats Piet 

Heinplaats op, rechts 
aanhouden door steeg

• daarna links aanhouden. Via 
trapje naast hek smal pad naar 
Van Kinsbergenplaats

• einde LA Aert van Nesstraat
• STARTPUNT 3, Station VLD Oost
• fietspad oversteken 
• eind LA Schiedamseweg
• RA zebrapad oversteken en 

door plantsoen
• LA Emmaplein, wordt Hogelaan 
• oversteken en Oranjepark/‘t 

Hof in
• Koop lekker zelf een 

pannenkoek
• einde oversteken trap op trap 

af RA
• LA Spuibrug over
• RA Kortedijk
• RA Werf van Pronk, trap op LA
• trap af LA
• oversteken, LA Kortedijk
• bij t-splitsing RA Delftseveer
• oversteken, LA brug over
• RA trap af Vaartweg
• 2e LA Broekweg
• STARTPUNT 4, Parkeerterrein 

Broekweg
• Y splitsing LA Broekweg
• LA Rembrandtstraat
• RA speelplaats op R aanhouden
• Bekijk lekker zelf  

Het Blauwe Vaasje
• einde RA Groen van 

Prinstererstraat
• LA van Schravendijkplein, bij 

verbreding via plantsoen weg 
vervolgen

• Koop lekker zelf een ijsje
• einde RA Van der Driftstraat
• RA Potgieterstraat
• einde LA Groen van 

Prinstererstraat
• LA Bilderdijkstraat
• einde oversteken RA Van der 

Driftstaat
• LA parkeerplaats op, woonwijk in
• LA Catsstraat
• RA Van Lennepsplaats
• einde RA Patrimoniumspoort 

door
• LA Huijgensstraat
• Vondelstraat oversteken, weg 

vervolgen
• einde RA Henriëtte Roland 

Holststraat
• LA steeg in, R aanhouden, 

steeg uit
• LA Groeneweg
• LA Martgraaflaan na 

Fijne Vleeswaren RA blijft 
Markgraaflaan

• parkeerplaats op, door 
speeltuin, steeg door aan einde 
(links)

• LA Van Riebeeckstraat
• RA Heemraadstraat
• RA Weeshuisplein, wordt 

Ridderstraat
• LA Westnieuwland rechts 

aanhouden
• RA 2e trap op (tegenover 

Sionkerk)
• bij flat plantsoen af
• trap naar beneden
• oversteken naar Willem 

Pijperstraat, schoolplein over
• LA Vettenoordstraat, wordt 

Anneke Bussinkplein (speeltuin) 
en daarna Abraham van der 
Lindenplaats

• einde LA Baanstraat (Oude 
Lijnbaan)

• Rechts langs de Lijndraaier
• Zomerstraat oversteken
• Brede Steeg omhoog, LA Markt
• LA Maassluissedijk
• langs Distilleerderij H. Van Toor
• Koop lekker zelf je 

Schelvispekel
• RA Dijksteeg
• oversteken, trap op (tussen 

oude stadhuis en stadkantoor)
• RD Kuiperstraat
• Koop lekker zelf een haring
• bij ’t Hoogertje RA Peperstraat
• LA Hoogstraat
• direct RA Brede Havenstraat
• Koop lekker zelf een biertje!

LOOP ’M LEKKER ZELF!


