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Verleg 
je grenzen, 

ontdek 
nieuwe 

werelden 
met 

geweldige 
kortingen!

Met de ViP-Pas kun je  gebruik maken 

van de leukste  aanbiedingen voor 

allerlei  activiteiten op het eiland. 

Bezoek één van de musea, glij van 

de waterjump of ga op pad om de 

historie van Voorne-Putten te 

ontdekken. De pas is beschikbaar 

voor inwoners en gasten van 

de deelnemende verblijfs -

accommodaties op Voorne-Putten.

VPN-pas-adv-a4-wt5-161123.indd   1 24-11-2016   08:50

 VVV NL app: met één download altijd en overal 
 actuele vrijetijdsinformatie

 Met de gratis VVV NL app heeft u voortaan 
overal en altijd de meest uitgebreide en actuele vrijetijdsinformatie van Voor-
ne-Putten bij de hand.

Actueel, gratis en compleet

De informatie in de VVV NL app is afkomstig van Marketing OP Voone -Putten. 
Daarmee biedt de app het grootste, meest actuele en meest 
betrouwbare aanbod van vrijetijdsinformatie van Voorne-Putten. 
Omdat de VVV NL app uitgaat van de GPS-locatie van de gebruiker, is de in-
formatie altijd relevant. De iOS en Android versie van de VVV NL app is gratis 
verkrijgbaar in resp. de App Store en Google Play Store.

Voorne-Putten, het eiland van contrasten. Waar de rust en ruimte ontelbare mogelijkheden geven om allerlei 
activiteiten te ondernemen. Kom en geniet van de natuur, de mooie stranden, historische dorpjes en oude 

vestingsteden. Eén eiland. Of twee eilanden? Voorne en Putten, gescheiden door de Bernisse. 
Het gebied vol onbegrensde contrasten welke ook de vier gemeenten kenmerken: watersportstad 

Hellevoetsluis, natuurlijk Westvoorne, cultuurhistorisch Brielle en de mix van dorp en stad in Nissewaard. 
Stap over de grens naar een prachtig gebied waar je je kunt inspannen en ontspannen, opladen en ontladen, 

je komt tijd tekort op Voorne-Putten.

VOORNE PUTTEN
1 EILAND 2 WERELDEN
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Parkweg 1, 3221 LV Hellevoetsluis, 0181-391052
info@duinhoek.nl, www.duinhoek.nl 

RESTAURANT

DuinHoek

RESTAURANT

DuinHoek

’s Zomers 
relaxen 
op het 
terras

’s Winters warm 
worden bij één van 
onze openhaarden

Het hele jaar    genieten van alles wat 
Restaurant 
Duinhoek te 

bieden heeft!

Wij hopen u binnenkort 
te mogen ontvangen!

Ontbijt, lunch, diner, high tea, bruiloften, 
themafeesten, vergaderingen, 

teambuilding... Voor elk wat wils!
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Je moet je tijdens
de vakantie 
ook een beetje 
thuisvoelen.....

Villa’s 
met hotel 

service “De ligging is uniek. Pal aan zee

met wel 100 leuke dagjes uit 

             in de buurt.“

Postbus 93 • 3220 AB Hellevoetsluis • Parkweg 1 • 3221 LV Hellevoetsluis • Holland • Tel. +31 (0)181 33 44 44
info@cittaromana.com • www.cittaromana.com

Zierikzee, Rotterdam, Delft, Den Haag en Delta park Neeltje jans bereikt u binnen drie kwartier. En met een uurtje zijn ook de Efteling, Middelburg, 
Amsterdam of Utrecht dagtrips om aan te bevelen.

Città Romana staat garant voor een ontspannen verblijf. Geniet bijvoorbeeld van een Hawaiiaanse “Lomi Lomi” massage in de massage
studio, een gezichtsbehandeling in de beautysalon of bezoek gratis de privésauna bij ons zwembad. Heeft u een keer geen zin om te koken? 
Restaurant Duinhoek op Città Romana biedt een gevarieerde en betaalbare menukaart.
U kunt genieten van het mooie uitzicht vanaf het terras aan het water of blijft u liever thuis? We bezorgen uw maaltijd met plezier aan huis. 
U bent vrij in alle opzichten!

Città Romana in Hellevoetsluis vormt de ideale uitvalbasis voor een 
heerlijke vakantie, vlak aan zee. U verblijft in één van onze luxe 
ingerichte vakantiehuizen met gratis wireless internet, satelliet tv 
waaronder Canal digitaal. In de directe omgeving maakt u de mooiste 
wandel- en fietstochten. 

Liever wat meer spanning en sensatie? Dan behoren kitesurfen, 
waterskiën of zeevissen tot één van de sportieve mogelijkheden.
Ook de gezellige vestingstadjes Brielle en Hellevoetsluis zijn een bezoek 
meer dan waard. De vesting van Hellevoetsluis huisvest o. a. 
bezienswaardigheden zoals Droogdok Jan Blanken, Museum schip 
de Buffel, de verdedigingswerken, lichtschip de Noordhinder en het 
brandweermuseum. 

10% KORTING

Niet geldig voor bezorgingen, feestdagen, vergaderingen, bruiloften, partijen 
of andere speciale aanbiedingen.

 10% korting op uw besteding aan spijzen en dranken 
naar keuze bij RESTAURANT DUINHOEK. 

Parkweg 1 - 3221 LV Hellevoetsluis
  0181 391 052



    © Jan Maasdam

HELLEVOETSLUIS

Hellevoetsluis bleef belangrijk als marinehaven tot in de 
jaren ’30 waarna de marinehaven naar Den Helder werd 
verplaatst. Ook werd tijdens De Tweede Wereldoorlog, door 
de Duitsers, een deel van Hellevoetsluis gesloopt om een 
beter schootsveld te krijgen tegen de geallieerde U-boten.
De sporen van dit historische verleden kun je nog op diverse 
plekken in Hellevoetsluis ervaren. In het Droogdok Jan 
Blanken, tijdens een historische stadswandeling of door 
een bezoek te brengen aan de museumschepen aan de 
Koningskade.

Hellevoetsluis is tevens een mooie watersportplaats met 
alle moderne faciliteiten in een prachtige historische 
setting. De unieke ligging direct aan het Haringvliet biedt 
vele mogelijkheden. Met de Noordzee bereikbaar via de 
Haringvlietsluizen is het ruime sop zo gekozen, maar ook als 
u een vaste ligplaats zoekt zijn de havens van Hellevoetsluis 
geschikt.

Hellevoetsluis kent een groots maritiem verleden! De vestingstad groeide na het jaar 
1600 uit tot de belangrijkste oorlogshaven van Holland. De schepen van de Admiraliteit 

van Rotterdam werden hier schoongemaakt, hersteld en uitgerust. Michiel de Ruyter 
bezocht Hellevoetsluis regelmatig voor inspecties, want hij was als opperbevelhebber 
verantwoordelijk voor de oorlogsvloot. De oude vestinghaven is ook bekend van de 
glorieuze binnenkomst van Piet Hein met de Zilvervloot in het jaar 1629. Aan die tijd 
herinneren nog gebouwen als het Tromphuis, de Affuitenloods, het Kruithuis en het 

Ruyterhuis, vernoemd naar Michiel de Ruyter. 

98
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MUSEUMKADE
Vlakbij het Droogdok Jan Blanken vind je de Koningskade. Hier liggen drie mooie museumschepen 
te weten: de mijnveger AMS ms Bernisse, museumschip De Buffel en Lichtschip 12 de Noordhinder. 

Aan de Haringvlietdam vind je een heerlijk strand waar je niet alleen kunt zwemmen, maar dat ook 
zeer geschikt is om te zeilen en surfen! Het ondiepe gedeelte van het strand is in de zomer afgezet 
met een ballenlijn. In de zomer vind je hier ook de waterattractie Aquapark Splash waar kinderen 
een uitdagend uurtje kunnen klimmen en klauteren. In de vesting bevindt zich nabij de vuurtoren 
nog een klein strandje aan het Haringvliet met leuke speeltoestellen voor de kinderen. 

DROOGDOK 
JAN BLANKEN

Droogdok Jan Blanken is het 
oudste bewaard gebleven 

dok in Nederland en door zijn 
opbouw uniek in zijn soort. 
Het Droogdok is tussen de 

jaren 1798 en 1822 gebouwd 
en is nog steeds in gebruik 

voor het onderhoud van 
kleine schepen. Vaak gaat 
het hierbij om historische 

schepen. Een bezoek aan het 
dok is een unieke belevenis 

voor jong en oud en voert je 
terug in de tijd van de grote 

zeehelden. Het Droogdok 
bestaat uit twee dokken. 

Het kieldok voor klein 
onderhoud en het timmerdok 

voor groot onderhoud en 
scheepsbouw. Bijzonder is de 
schipdeur die het dok afsluit. 
In het bezoekerscentrum zijn 
interactieve beeldschermen 

waarmee je zelf aan de 
slag kunt. Zo zie, hoor 

en lees je alles over het 
Droogdok en zijn architect. 

De rondleidingen zijn een 
aanrader, hierbij wordt ook 

deels door de historische 
tunnels gelopen. Deze tunnels 

konden onder water worden 
gezet om in geval van brand 

het dok snel te kunnen 
blussen. Meer informatie vind 

je op www.droogdok.nl
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MS BERNISSE
De MS Bernisse is een schip dat herinnert 
aan de nasleep van de Tweede Wereldoorlog 
en is vlak na de oorlog gebouwd in België. 
Als onderdeel van de Marshallhulp heeft het 
schip vele mijnen voor de kust opgeruimd. 
Een bijzonder mooi historisch marineschip 
met historisch verleden! Reden genoeg om 
te komen bekijken of te bezoeken. Meer 
informatie vind je op 
www.msbernisse.nl

LICHTSCHIP 12 
NOORD HINDER
Het Lichtschip 12 Noord Hinder werd in 
1963 gebouwd en heeft tot 1994 op diverse 
locaties dienst gedaan als herkenningspunt 
op de Noordzee. In 1994 werd het 
lichtschip overbodig door de moderne 
navigatiemiddelen aan boord van zeeschepen. 
De Noord Hinder is het laatste lichtschip 
dat op zee dienst deed en uiteindelijk 
werd vervangen door een lichtboei. Het is 
heel bijzonder en leerzaam om dit unieke 
museumschip te bezoeken. Voor kinderen is 
het ook zeer avontuurlijk. Je mag bijvoorbeeld 
de lichttoren beklimmen en een bezoekje 
brengen aan de kombuis! Meer informatie kun 
je vinden op www.noordhinder.nl

MUSEUMSCHIP DE BUFFEL
Stap aan boord en ga meer dan 145 jaar 
terug in de tijd! De Buffel was in gebruik 
bij de Koninklijke Marine in de periode van 
1896 tot 1973 en ligt nu te pronken aan de 
Koningskade in Hellevoetsluis. Aan boord van 
dit museumschip is deze geschiedenis tot 
leven gebracht. Er zijn voorstellingen door 
middel van poppen en daarnaast interactieve 
spelletjes voor de jeugd. 
Men kan motoren aan het werk zien, beleven 
hoe het schip er in de logementsperiode 
uitzag en de geschiedenis beleven door 
middel van de film die getoond wordt. 
Het tussendek is het domein voor de 
kinderen. Dit dek bevat diverse verschillende 
behendigheidspelen, waar de jeugd zich 
prima kan vermaken en verbazen.  Meer 
informatie kun je vinden op 
www.debuffel.nl

HOP ON HOP OFF 
Stap in de gratis shuttle die 
van april tot september rijdt 
en laat je verrassen door ons 
mooie eiland! Wil je meer zien 
van de prachtige natuur op 
Voorne Putten of kun je niet 
wachten om jezelf culinair 
te laten verwennen? Maak 
een ontspannen ritje met de 
nieuwe shuttle service. De 
route van de shuttledienst 
loopt van Historyland in 
Hellevoetsluis naar de 
Tweede slag in Rockanje en 
laat je de allermooiste plekjes 
zien.
Je kunt op de aangegeven 
shuttle-stops in en uit 
stappen; om boodschappen 
te doen, iets te bezichtigen of 
gewoon te genieten van de 
prachtige natuur. 
www.facebook.com/
shuttledienstvoorneputten

HET NATIONAAL BRANDWEERMUSEUM
Het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis is het 
kloppend hart van de brandweergeschiedenis. Aan de hand 
van de vele bewaard gebleven voorwerpen en objecten wordt 
een prachtig beeld geschetst van de ontwikkelingen van de 
brandweer in de afgelopen eeuwen. De grote blikvanger is 
natuurlijk de fantastische collectie oude brandweervoertuigen, 
van handspuiten tot hogedruknevelspuiten.
www.nationaalbrandweermuseum.nl

STADSWANDELING MICHIEL DE RUYTER
Een speciale ‘Michiel de Ruyter’-stadsgids neemt je mee op ontdekkingstocht 
en laat je het roemrucht verleden van de zeehelden in de vestinghaven van 
Hellevoetsluis zien. Het is een leuke ervaring om te lopen op de plek waar 
de vaderlandse zeehelden vroeger hebben rondgelopen. Te boeken als 
groepsuitje via www.hithellevoetsluis.nl

STADSMUSEUM HELLEVOETSLUIS
Het Stadsmuseum Hellevoetsluis bewaart niet alleen vele historische 
informatie over Hellevoetsluis, maar is ook gevestigd op een historische 
locatie; de bovenverdieping van het uit 1786 daterende voormalig 
Grootmagazijn van de marinewerf, tegenover de opslagplaats van de 
scheepskanonnen. In de vaste expositie wordt het leven, wonen en werken 
van de inwoners van toen en nu in beeld gebracht. Er zijn voorwerpen 
te vinden over onder meer de landbouw, het onderwijs en de glorierijke 
maritieme geschiedenis. Daarnaast worden er tijdelijke exposities over 
bijzondere onderwerpen georganiseerd. Meer informatie kun je vinden op 
www.stadsmuseum-hellevoetsluis.nl

HISTORYLAND
Ben je op zoek naar een leuk en super leerzaam uitje, dan is Historyland 
een aanrader. In een volledig gerenoveerde boerderij uit 1947 is een 
prachtige expositieruimte gerealiseerd. Er is een bijzondere tentoonstelling 
‘Mammoetsteppe’ waar je oog in oog komt te staan met een mammoet, een 
angstaanjagende sabeltandkat, een grottenbeer of een wolharige neushoorn. 
Maar je vindt hier ook een uitgebreide fossielencollectie of probeer zelf een 
speer te maken zoals de jager-verzamelaars dit deden in de Steentijd. Beklim 
de toren bij het paviljoen Spiegelzee en zie je hoe laag de zeespiegel in een 
ijstijd was, maar ook dat de zeespiegel ooit veel hoger stond. 
www.historyland.nl
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Vestingstad
Brielle
méér dan
historie!

Wie kent het niet... 1 april, de bevrijding
van Brielle. De vestingstad Brielle viert dit
feit nog elk jaar én heeft nog veel meer
te bieden. Historische panden, winkeltjes,
galeries, restaurants, terrassen, campings,
hotels, musea en een haven met een
directe verbinding naar het Brielse Meer.
En niet te vergeten, er is altijd wat te doen.
Kortom, Brielle moet je beleven!
Who doesn’t know... the 1st of April, the
liberation of Brielle. The fortified town of
Brielle celebrates this fact each year and
has a lot more to offer. Historic buildings,
hotels, galleries, restaurants, campsites,
terraces, shops, museums and a port with
a direct connection to the Brielse Meer.
Brielle, there’s always something to do.
Experience Brielle!

www.beleefbrielle.nl
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BRIELLE

De oude vestingstad en bekendste bedevaartsplaats 
van Zuid-Holland vertelt, via de ruim 300 monumenten, 
het verhaal van de Libertatis Primitiae, “eersteling der 
vrijheid”.  Op 1 april 1572 werd de stad ingenomen door 
de Watergeuzen en nam het haar belangrijke plaats 
in elk geschiedenisboek over de Tachtigjarige Oorlog 
in. Met specialistische winkels, de vele terrasjes en 
eetgelegenheden, de levendige passantenhaven, een 
theater en een overdekt zwembad is Brielle een fijne stad 
om te verblijven. 

SINT CATHARIJNEKERK
Wanneer je richting Brielle rijdt zie je de zestig meter hoge 
toren van de Sint Catharijnekerk al van verre liggen, en 
dan te bedenken dat hij eigenlijk twee keer zo hoog had 
moeten worden! In het jaar 1572 is stadhouder Willem van 
Oranje met zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon in de 
Catharijnekerk getrouwd, als dank voor de Brielse bevrijding 
door de Watergeuzen op 1 april 1572. Een glas-in-loodraam 
in de kerk herinnert nog aan deze gebeurtenis. 
Op deze toren zwaaide Mary Stuart op 11 november 1688 
haar man Stadhouder Willem III uit. Stadhouder Willem III 
vertrok naar Engeland met een groot militair gevolg om 
de Koning van Engeland te verslaan waar hij vervolgens in 
slaagde en in het jaar 1689 werd hij in Nederland tot koning 
gekroond.
Wil je zelf ook eens op de toren staan? Dat kan in de 
zomermaanden. 
www.catharijnekerk.nl 

MOLEN ’T VLIEGEND HERT
De standerdmolen van Brielle kent een bijzondere 
geschiedenis. Bij een restauratie aan de Brielse vestingwallen 
in 1973 trof men twee grote klompen steen aan. Dit bleek 
de oude fundering te zijn van de standerdmolen die hier 
in de 17e eeuw had gestaan. Daarop is de Molenstichting 
‘t Vliegend Hert opgericht die er uiteindelijk voor gezorgd 
heeft dat in 1985 de molen werd herbouwd. 

Brielle is een historische vestingstad met 
één van de best bewaarde vestingwerken 
van Nederland. De stad aan het Brielse Meer 
ademt herinneringen aan een ver verleden 
uit. Ze heeft in haar rijke historie koningen en 
koninginnen ontvangen en telde onder haar 
bewoners Admiraals, schrijvers, dichters en 
martelaren.

Bijzonder aan de molen zijn de drie 
zolders, de middelste maalzolder, 
de bovenste steenzolder en de 
onderste zolder, de hel genaamd
Elke vrijdag (en zaterdag onder 
voorbehoud) van 10 tot 16 
uur draait de molen en is ze te 
bezoeken. Vanuit de molen heb 
je een schitterend uitzicht op de 
omringende stadswallen en de stad. 
Bij de molen, in ‘De Molenschuur’ 
zijn producten van de molen te 
koop. 
www.vliegendhert.org 

TACHTIGJARIGE OORLOG 
HISTORISCH MUSEUM 
DEN BRIEL
In het museum dat in het 
oude stadhuis en in de oude 
stadsgevangenis is gevestigd 
is staat de Tachtigjarige Oorlog 
centraal en is er veel aandacht voor 
de datum 1 april 1572. Op die dag 
werd Brielle in naam van Oranje 
door de Watergeuzen ingenomen. 
Brielle was de ‘eersteling der 
vrijheid.’ Objecten, filmpjes, 
vertellingen, animaties en spellen 
geven de bezoeker een goed 
beeld over de gebeurtenissen uit 
die tijd. 
www.historischmuseumdenbriel.nl 
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geuzenvloot in juni 1572 Gorcum innam, werd een groepje 
geestelijken gevangengenomen. Bijna twee weken lang 
werden ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af 
te zweren. Op 5 juli werden ze per vrachtschuit naar Brielle 
gebracht. 
Achter de kerk, op de plek van de voormalige turfschuur,  
bevindt zich het martelaarsveld waar de martelaren het 
leven lieten. De nog jaarlijks plaatsvindende bedevaartsdag 
in juli trekt nog steeds belangstellenden uit het hele land.
In de maanden juli en augustus is de kerk iedere middag 
geopend van 13.00 – 17.00 uur.
www.martelarenvangorcum.nl 

SJOEL 
De Sjoel is een cultureel-historisch monument in het oude 
stadscentrum van Brielle. Het is de voormalige synagoge die 
tot de Tweede Wereldoorlog in gebruik was bij de Joodse 
gemeenschap. 
De Sjoel is in de maanden tussen maart en de herfstvakantie 
geopend op maandag- en vrijdagmiddagen van 13.30 – 
15.30 uur.  
Voor groepen is de Sjoel onder leiding van een gids ook te 
bezichtigen op afspraak.
rondleidingen@sjoelbrielle.nl 
www.sjoelbrielle.nl

Voor meer informatie over Brielle:
www.beleefbrielle.nl
www.opvoorneputten.nl 

KRUITHUIS, COURTINE 
EN BASTION V 

Op de Brielse vestingwallen 
zijn diverse Bastions, 

ravelijnen en bolwerken te 
bewonderen. 

In het eeuwenoude 
Kruithuis, bij Bastion 2, 

is een permanente 
expositie ingericht over 
de geschiedenis van de 

1 aprilvieringen in Brielle. 
De tentoonstelling vertelt 
hoe de Brielse bevolking  

door de eeuwen heen 
heeft herdacht dat de 

stad op 1 april 1572 door 
de Watergeuzen werd 

ingenomen. 
In Bastion 5 is er een 

exposite over Brielle in de 
“Franse tijd” te zien en bij 

de Courtine, een voormalig 
kruitmagazijn, wordt hard 
gewerkt om deze medio 

2017 open te kunnen stellen. 
www.1aprilvereniging.nl 

www.levedevesting.nl 

STADSWANDELING
Je kunt natuurlijk op eigen 
gelegenheid rondlopen, 
maar om echt wat te weten 
te komen is het leuker om 
met een beschreven route 
of met een stadgids op pad 
te gaan. 
De Brielse stadsgidsen 
leiden je door de historische 
stad en vertellen je vele 
wetenswaardigheden 
en anekdotes over de 
Spanjaarden, Watergeuzen 
en de vele monumenten. 
www.gidsengroepbrielle.nl 

BEDEVAARTSKERK
De Bedevaartskerk 
H.H. Martelaren van Gorcum 
is een bedevaartsoord in 
Brielle dat helemaal gewijd 
is aan de Martelaren van 
Gorcum. De geschiedenis 
van de Martelaren van 
Gorcum speelde zich af 
ten tijde van de opstand 
tegen Spanje. Toen de 
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                                                  Spijkenisse, Zuidland, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven, 
                                                      Abbenbroek, Oudenhoorn en Hekelingen vormen samen
                                                           de gemeente Nissewaard. Een plek met allerlei gezichten. 
                                                              Je hebt er de dynamiek van de stad in Spijkenisse met 
                                                               zijn moderne architectuur, een fraai theater, grote 
                                                               bioscoop maar ook een gezellig centrum met meer 
                                                            dan 250 winkels. Maar je vindt er ook rust en ruimte in 
                                                          de prachtige natuurgebieden, uitgestrekte polders en 
                                                          eeuwenoude dorpen zoals Heenvliet en Geervliet.  

© Richard Kruk

Breng een bezoek aan één van de mooiste biblio-

theken ter wereld: De Boekenberg in Spijkenisse.

Het indrukwekkende ontwerp van architecten bureau 

MVRDV staat op de Markt en laat een stapel boeken 

zien omgeven door een glazen stolp. Het fantasti-

sche gebouw is bekend vanwege de transparantie. 

Het idee was om de meest openbare bibliotheek 

van Nederland te creëren, die zo transparant en 

toegankelijk mogelijk is. 

Een bezoek aan deze openbare bibliotheek, 

waar u ook heerlijk een kopje koffie kunt drinken 

of wat kunt eten, is op zichzelf al meer dan de 

moeite waard.

Openingstijden: 
www.deboekenberg.nl

“De Boekenberg
is alleszins een 
omweg waard.”

www.nissewaard.nl

BOEKENBERG SPIJKENISSE

NISSEWAARD
NATUUR, CULTUUR EN ARCHITECTUUR

NATUUR
Nissewaard ligt in een prachtig landelijke gebied. Kanoën, 
surfen, vissen, mountainbiken of vogels spotten, recreëer 
in een van de vele natuurgebieden die Nissewaard rijk is. 
Naast de verschillende natuurgebieden waar je gerust een 
dag door kunt brengen, zijn er in en om Nissewaard vele 
parken te vinden waar bijzondere vogels, runderen, kleine 
zoogdieren en plantensoorten hun stek hebben gevonden.

CULTUUR
Nissewaard kent een roemrijke geschiedenis. De 
Watergeuzen zochten er vroeger hun toevlucht. In de 
dertiende en veertiende eeuw zijn stadsrechten toegekend 
aan de prachtige stadjes Geervliet en Heenvliet. Dankzij die 
rijke historie beschikt Nissewaard over meer dan honderd 
prachtige monumenten, die vaak voor publiek toegankelijk 
zijn. De verbondenheid met water is goed terug te zien in 
oude gemalen, rustieke binnenwatertjes en bruggen. In de 
centra van de dorpen voel je de grandeur van vervlogen 
tijden. 
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BIBLIOTHEEK DE BOEKENBERG 
SPIJKENISSE

Verkozen door Zoover tot één van 
de mooiste bibliotheken ter wereld 

is deze bibliotheek een bezoek 
meer dan waard. De Boekenberg 

Spijkenisse ontworpen door 
architectenbureau MVRDV is een 26 

meter hoge glazen pyramide met 
een oppervlakte van 1575 vierkante 
meter. Door het glas ontstaat er een 

gevoel van een bibliotheek in de 
open lucht. Een bezoek aan deze 
prachtige bibliotheek mag zeker 

niet ontbreken bij een bezoek aan 
Spijkenisse. 

www.deboekenberg.nl
© Wil Wabeke

ARCHITECTUUR
Dankzij architecten van naam en faam zijn er de 
laatste decennia ambitieuze projecten gerealiseerd in 
Nissewaard. Het winkelcentrum, de prachtige bibliotheek 
De Boekenberg, het nieuwe Theater de Stoep zijn mooie 
voorbeelden. 

Bijzonder zijn ook de Eurobruggen in de woonwijk De 
Elementen. Kunstenaar Robin Stam heeft de fictieve 
bruggen die op de eurobiljetten afgebeeld staan door 
vertaald naar het ontwerp van deze unieke bruggen. 

GROENTEWINKEL DAMES MAK
De oude groentewinkel van de gezusters Mak is een begrip 

voor veel Spijkenissers. De vrijgezelle dames Annetje en 
Klaasje Mak runden de winkel tot in 1986. Het nostalgische 
winkeltje en woonhuis bleven achter en zijn in 2010 in zijn 

geheel gerestaureerd in de staat van 1918. In de gevel is zelfs 
weer het originele ronde raam geplaatst.  

www.groentewinkelmak.nl

BACK TO THE SIXTIES
Gevestigd in het architectonische aantrekkelijke complex De 

Serreburgh is dit hoekappartement geheel in zestigerjaren 
stijl ingericht. De woning geeft een beeld hoe men in de 

jaren zestig leefde, welke huishoudelijke apparatuur en 
meubels er in huis stonden en welke spellen er gespeeld 

werden.  Er is regelmatig een expositie te bekijken. Zaterdag- 
en zondagmiddag te bezoeken. Museumwoning Spijkenisse, 

Eikenlaan 37a, tel. 0181-621 658. 

MUSEUM OP DE MARKT
Het Marktplein, tussen Bibliotheek de Boekenberg en de 

oude Dorpskerk, is de plek waar oud en nieuw Spijkenisse 
samen komen. Hier staat het Museum op de Markt. 

Het Museum op de Markt is geen gewoon museum in 
een gebouw, maar een virtueel museum. Je bezoekt 

het museum met een smartphone of tablet. Museum 
op de Markt geeft een uniek kijkje in de geschiedenis 
van Spijkenisse. Bekijk met je smartphone of tablet de 

huisjes die vroeger op de Markt stonden. Luister naar de 
verhalen van oud bewoners en bekijk foto’s uit het archief 

en uit privécollecties. De app Museum op de Markt is te 
downloaden in de Appstore of via Google Play.

Voor meer informatie over Nissewaard:
www.nissewaard.nl
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RUÏNE RAVESTEYN 
In Heenvliet ligt de ruïne Ravesteyn, het is één van de zeer 
weinige bouwwerken uit de middeleeuwen in ongewijzigde 
staat. Het voormalige slot is gebouwd omstreeks het 
midden van de dertiende eeuw en maakte deel uit van 
een reeks van verdedigingswerken, die op het eiland 
Voorne lagen. De ruïne is omringd door een slotgracht, in 
dit goed bewaarde slot zijn nog heel wat kenmerken van 
de middeleeuwse bouwkunst te zien. Het omliggende 
landgoed bestaat uit diverse tuinen. Jaarlijks wordt er op het 
landgoed een beeldentuin georganiseerd waarbij kunst te 
zien is rondom de ruïne. www.beeldentuinravesteyn.nl 

FLUISTERBOOT DE IJSVOGEL
Met fluisterboot De IJsvogel vaar je vanaf het historische 
gemaal De Leeuw van Putten in Spijkenisse naar de 
schitterende polders die de stad omringen. Langs het 

Mallebos en park Vogelenzang vaar je naar het grote 
open water van de Vierambachtenboezem. Om al het 
natuurschoon, en vooral de vogels, goed te kunnen 
bekijken worden er aan boord verrekijkers uitgedeeld.  Een 
gids vertelt daarbij verhalen over de lokale geschiedenis 
en de natuur. Onderweg zijn er veel verschillende en ook 
zeldzame vogels te zien. Denk daarbij onder meer aan 
bruine kiekendieven, lepelaars, buizerds, futen, grutto’s 
en kieviten. Wie veel geluk heeft kan ook de ijsvogel 
tegenkomen. Een heerlijk uitstapje voor de natuurliefhebber, 
de cultuurhistoricus en de nieuwsgierige reiziger. 
www.nissewaard.nl/fluisterboot 

© Jan Sluimer

Zwemschool
Goederond

ZWEMLES IN
Hellevoetsluis
Oostvoorne
Spijkenisse
Vlaardingen
Bel voor een gratis proefles
0181 487 970
info@zwemschoolgoederond.nl
www.zwemschoolgoederond.nl

 
 
 
 
   

 
 
 

“Zeesluis 
Stellendam” 

“Noordzee”  
“Strand 
Rockanje” 

“Bos en Duinen 
Oostvoorne” “Aquapark Splash” 

“Strand 
HELLEVOETSLUIS” 

“Geweldig voor The Kids” 

MARINA 
CAPE HELIUS 

“Bioscoop, zwembad  
en winkels” 

“Historie, Musea en 
Droogdok 

JAN BLANKEN” 
“Veel te zien en te beleven” 

     “HARINGVLIET” 
“Zoet water zonder  muggen” 

Ontdek Voorne-Putten vanaf het water. 
Marina Cape Helius - HELLEVOETSLUIS 

 

 

 

     Marina Cape Helius, Nieuwe Zeedijk 1, Hellevoetsluis 
E.  havenkantoor@marina-capehelius.nl 
W. marina-capehelius.nl   
T.   0031(0)181-310056 

“Uitgebreide horeca” 
horecaoreca” 

Ligplaatsen beschikbaar 
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WESTVOORNE
altijd iets te beleven

Westvoorne met de kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte staat bekend als de tuin van de 
regio. Het is heerlijk toeven in deze gastvrije gemeente midden in de prachtige natuur en aan 

het heerlijke strand.

De Bos & Burchtfair en de Wielerronde in Oostvoorne, het Trekpaardenevenement en de 

Motorraces in Rockanje, het Zomerfeest in Tinte; in Westvoorne valt van alles te beleven. 

Benieuwd naar de activiteiten in Westvoorne? Bekijk de website opvoorneputten.nl/evenementen. 

Oostvoorne | Rockanje | Tinte

In Westvoorne valt altijd iets te beleven

Westvoorne staat bekend als de tuin van de regio. 

Een gastvrije, groene en toeristische aantrekkelijke kustgemeente. 

Meer dan een miljoen toeristen en recreanten bezoeken jaarlijks 

onze kustregio. Het is hier prachtig wonen en recreëren. www.westvoorne.nl
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DE BURCHT VAN VOORNE
De Burcht van Oostvoorne is tussen 
1150 en 1250 gesticht door de heren 
en vrouwen van Voorne.  De burcht 
werd gebouwd op een  “motte” een 
natuurlijke verhoging in het landschap 
die kunstmatig werd verhoogd. Door 
op een duinhoogte te bouwen kon 
men zich beter verdedigen tegen 
aanvallers en bovendien had men van 
hier ook een uitstekend uitzicht over 
de Maasmond en het omliggende 
land. Omdat het complex begin 15e 
eeuw als buitenverblijf voor Jacoba 
van Beieren fungeerde wordt de 
nog aanwezige ruïne ook wel Jacoba 
Burcht genoemd. De ruïne van de 
burcht is gratis te bezichtigen. 
www.monumentenbezit.nl/
jacobaburcht-oostvoorne

NATUUR
De duinen zijn zeer gevarieerd en bestaan uit struwelen, 
duinmeertjes, stuifduinen, duingraslanden en bossen. 
Hier kun je heerlijk wandelen. Er leven veel verschillende 
dieren zoals reeën, lepelaars en blauwe reigers. De flora is 
zeer divers met o.a. gentianen, parnassia en orchideeën. 
Grote grazers als IJslandse pony’s en Galloway runderen, 
helpen het duinterrein open te houden. De uitgestrekte 
natuur biedt vele mogelijkheden om actief te ontspannen 
en sporten. Van wandelen, fietsen, mountainbiken en 
paardrijden tot surfen en duiken.

ROCKANJE
Rockanje heeft bij uitstek het karakter van een badplaats. 
Door de gezellige drukte en strandactiviteiten is Rockanje 
een populaire bestemming voor zowel de jongere als de 
oudere strandliefhebber. Genieten in de zon of actief op het 

water. Op het badstrand van Rockanje kan het allemaal. De 
zandbanken voor het strand van Rockanje zorgen voor een 
rustige zee, zodat de kinderen veilig aan de rand van het 
water kunnen spelen en zwemmen. Het strand van Rockanje 
krijgt jaarlijks de hoogste onderscheiding voor zeer schone 
stranden en is in het bezit van de Blauwe Vlag. De Blauwe 
Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks 
wordt toegekend aan stranden die schoon en veilig zijn. 

OOSTVOORNE
Oostvoorne is van oudsher een geliefde badplaats. Sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkelde het 
Oostvoornse strand zich tot een dynamisch natuurstrand 
met slikken en zandplaten die vele vogels aantrekken. 
Ook zie je hier regelmatig zeehonden. Het Oostvoornse 
Meer en de directe omgeving is aantrekkelijk voor de 
sportieve recreant die van surfen, vissen, duiken en 

mountainbiken houdt. Het is ook de 
perfecte uitvalsbasis voor heerlijke 
fiets- en wandeltochten of een 
ontdekkingstocht per paard door 
de groene bossen.  In het oude 
dorpscentrum staan statige historische 
huizen en de fraai gerestaureerde ruïne 
de Jacobaburcht, uit de 12e eeuw. 
In het Openluchtmuseum ‘De 
Duinhuisjes’ ga je terug in de tijd van 
begin 1900. Voornes Duin behoort, 
dankzij zijn unieke flora en fauna, tot 
de belangrijkste natuurgebieden van 
West-Europa. 
Bij de Tenellaplas is het 
bezoekerscentrum van het Zuid-
Hollands Landschap een uitstekend 
startpunt voor een wandeling door het 
duingebied.

TINTE
Tinte, een dorpje gelegen in een mooi 
polderlandschap doet denken aan 
de situatie van een eeuw geleden.  
Het lintdorp Tinte wordt goed 
bewaakt door de môluk, een bronzen 
dorpsvogelverschrikker die werd 
gemaakt door kunstenaar Adriaan 
Nette. Net buiten het dorp aan de 
Lodderlandsedijk bevinden zich twee 
plaatselijke musea. Museum “In den 
Halven Maen” is gevestigd in een 
voormalige wagenschuur, waar oude 
kruidenierswaren, blikverpakking en 
tabaksartikelen worden getoond met 
een verrassend ‘grappige’ tuin en 
terras. Even verderop ligt museum 
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Viswinkel Ouddorp
Weststraat 12-14 I 3253AR Ouddorp

Tel: 0187-845229
https://www.facebook.com/Haringkraam/

U kunt bij ons terecht voor 
(gepersonaliseerde) chocolade en 
kadogeschenken, maar ook voor iets 
lekker bij de koffie/thee. 

Iedere 1ste zondag vd maand open.

Workshops bonbons en chocolade 
werkstuk maken vanaf €  25,00. 
Neem vrijblijvend contact op voor info.

Vischstraat 3 • Brielle
0181 410 434
www.hetdoosje.nl

LIVE MUSIC - LIVE TV - DINNER & LOUNGE
                 COCKTAILS & DRINKS
           GLOW IN THE DARK
                        MINIGOLF

Hollywood  Café De Kuip - Cor Kieboomplein 513 - 3077 MK Rotterdam - 010-2037281
                                                www.hollywoodcafedekuip.nl

“De Koffieleut” met vooral oude koffiemolens, koffiepotten 
en land- en tuinbouw gereedschappen. Jaarlijks wordt in dit 
kleine dorp een groots feest gevierd, het Zomerfeest Tinte 
is een driedaags festival met kinderactiviteiten, straattheater 
en muziek.

DE DUINHUISJES
In het duingebied van Voorne stonden ooit typische 
duinboerderijtjes, die deel uit maakten van het prachtige 
landschap. De Historische Vereniging Westelijk Voorne heeft 
een aantal van de duinhuisjes gered van de ondergang 
en verplaatst naar openluchtmuseum De Duinhuisjes. 
Het museum bestaat uit vier originele duinboerderijtjes, 
daterend van 1850 tot 1910, met bijgebouwen. Drie van 
de woningen zijn ingericht in de stijl zoals gebruikelijk was 
rond 1900, huisje Duinzoom is ingericht als expositieruimte 
Op de levende geschiedenisdagen gaan de vrijwilligers 
van het museum gekleed in klederdracht en verrichten 
zij authentieke huishoudelijke en ambachtelijke 
werkzaamheden. www.westelijk-voorne.nl 

MUSEUM IN DEN HALVEN MAEN
Museum In den Halven Maen is het kleinste museum 
op Voorne-Putten, en ligt aan de Lodderlandsedijk, net 
buiten Tinte. Er is veel te zien op het gebied van oude 
kruidenierswaren, blik, tabaksartikelen, hoeden en kleding. 
De verzameling is ondergebracht in een kruidenierswinkel, 
cafeetje, pleintje, hoedenzolder en een ouderwetse 
oudhollandse snoepwinkel. Ook is er een gekke tuin te 
bezoeken met allerlei grappen. www.indenhalvenmaen.nl 

MUSEUM DE KOFFIELEUT
Even verderop ook aan de Lodderlandsedijk is nog een klein 
en gezellig museum gevestigd, De Koffieleut genaamd. 
Hier vind je vooral oude koffiemolens en land- en tuinbouw 
gereedschappen. Je kunt er hier een heerlijk kopje koffie, 
thee of fris drinken, met wat lekkers erbij, zowel binnen als 
buiten en genieten van de rust en een prachtig uitzicht. 
www.dekoffieleut.com 

Voor meer informatie over Westvoorne: www.westvoorne.nl
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Hellevoetsluis

U bent van harte welkom!

Winkelcentrum De Struytse Hoeck Hellevoetsluis.
7 Dagen per week geopend! Meer dan 130 winkels.
Gratis parkeergelegenheid. Gemakkelijk bereikbaar 
met openbaar vervoer. Op zaterdag grote weekmarkt. 
Aanlegsteiger voor pleziervaart. Regelmatig aanbod 
van leuke activiteiten.

Met gepaste trots al
jarenlang hét winkelhart

van Voorne

www.destruytsehoeck.nl

VESTING HELLEVOETSLUIS
                              De poort van Holland

Nationaal Brandweermuseum
Een wereld als een spannend
jongensboek

Korenmolen “De Hoop”
Vanaf de stelling het mooiste
uitzicht van de vesting!

Stadsmuseum Hellevoetsluis
Het Hellevoetse leven in
vroeger tijden

Kunstuitleen
Hellevoetsluis
Een echt
kunstwerk aan
de muur?
Kom het lenen!

Theater
Twee
Hondjes

Een theater om in te bijten!

Droogdok Jan Blanken
Beleef het werkende maritieme erfgoed

Verdedigingswerken Hellevoetsluis
Innemend onneembaar!

Lichtschip “12”
Noord-Hinder
Een helder lichtpunt in
historisch Hellevoetsluis

www.nationaalbrandweermuseum.nl

www.molendehoophellevoetsluis.nl

www.theatertweehondjes.nl www.stadsmuseum-hellevoetsluis.nl 

www.kunstuitleenhellevoetsluis.nl www.fronttaal.info

www.droogdok.nl www.noordhinder.nl

STICHTING MUSEUMPLATFORM 
Hellevoetsluis
MUSEA MET OOG VOOR 
HISTORIE
www.museumplatform.nl

www.museumplatform.nl

NOORD HINDER

VERRASSEND HELLEVOETSLUIS
Rondom de vestinghaven

Vuurtoren Hellevoetsluis
Een helder lichtbaken

VESTING HELLEVOETSLUIS
                              De poort van Holland

Nationaal Brandweermuseum
Een wereld als een spannend
jongensboek

Korenmolen “De Hoop”
Vanaf de stelling het mooiste
uitzicht van de vesting!

Stadsmuseum Hellevoetsluis
Het Hellevoetse leven in
vroeger tijden

Kunstuitleen
Hellevoetsluis
Een echt
kunstwerk aan
de muur?
Kom het lenen!

Theater
Twee
Hondjes

Een theater om in te bijten!

Droogdok Jan Blanken
Beleef het werkende maritieme erfgoed

Verdedigingswerken Hellevoetsluis
Innemend onneembaar!

Lichtschip “12”
Noord-Hinder
Een helder lichtpunt in
historisch Hellevoetsluis

www.nationaalbrandweermuseum.nl

www.molendehoophellevoetsluis.nl

www.theatertweehondjes.nl www.stadsmuseum-hellevoetsluis.nl 

www.kunstuitleenhellevoetsluis.nl www.fronttaal.info

www.droogdok.nl www.noordhinder.nl

STICHTING MUSEUMPLATFORM 
Hellevoetsluis
MUSEA MET OOG VOOR 
HISTORIE
www.museumplatform.nl

Kunstuitleen Hellevoetsluis
Een echt kunstwerk aan de muur?
Kom het lenen!



Shoppen
WINKELHART SPIJKENISSE
In het centrum van Spijkenisse kun je minstens zo geweldig 
shoppen als in Rotterdam. Misschien nog wel beter! De par-
keertarieven zijn in ieder geval vriendelijk; voor één euro per 
uur staat je auto in één van de vijf moderne parkeergarages 
rondom het moderne winkelcentrum. De binnenstad van 
Spijkenisse telt veel trendy kledingzaken en talloze speciaal-
zaken. In de winkelstraten zijn bovendien de belangrijkste 
nationale winkelketens te vinden. Met meer dan 250 winkels 
is Winkelhart Spijkenisse het grootste winkelcentrum tussen 
Rotterdam en Zeeland. Elke eerste en laatste zondag van de 
maand is het koopzondag in Winkelhart Spijkenisse. Op dins-
dag en zaterdag is er markt in Spijkenisse waar je gezellig 
boodschappen kunt doen.  Op Woonboulevard Spijkenisse 
kun je uitgebreid woonwinkelen. In de 25 woonwinkels vind 
je alles wat je nodig hebt voor in en om het huis. Een bezoek 
aan het prachtige Theater De Stoep, middenin het centrum, 
of aan een van de gezellige restaurantjes is de ultieme kers 
op de taart na een dag ‘funshoppen’. 
www.winkelhartspijkenisse.nl, 
www.woonboulevardspijkenisse.nl, 
www.marktnissewaard.nl

WINKELCENTRUM 
DE STRUYTSE HOECK
Hét winkelcentrum van Hellevoetsluis is de Struytse Hoeck 
met een gevarieerd aanbod van meer dan 130 winkels. 
Winkelcentrum De Struytse Hoeck is zeven dagen per week 
geopend, op vrijdag is er koopavond en iedere zondag is 
het koopzondag!  Bekende grote winkelketens afgewisseld 
met speciaalzaken vormen samen een divers en compleet 
winkelaanbod. Het winkelcentrum is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer en wanneer u het winkelcentrum met 
de auto bezoekt is er gratis parkeergelegenheid. Hier vind je 
ook een laadstation voor elektrische auto’s. Tevens beschikt 
De Struytse Hoeck over een unieke aanlegsteiger voor de 
pleziervaart. Op zaterdagen is er een uitgebreide weekmarkt 
en er is een regelmatig aanbod van gezellige seizoens-activi-
teiten.  www.destruytsehoeck.nl

WINKELEN IN HISTORISCH BRIELLE
Winkelen in de historische vestingstad Brielle is een beleve-
nis op zich. Je vindt er een gevarieerd aanbod aan diverse 
kleine en grote winkels, die veelal zijn gehuisvest in mo-
numentale panden. Je wordt door meer dan 100 gastvrije 
ondernemers welkom geheten in hun specialistische, leuke 
en bijzondere winkels.  Of je op zoek bent naar schoenen, 
boeken, kinderspeelgoed, antiek, kunst of grote ketens als de 
Hema, Blokker en de Etos; in Brielle vindt je het. Op maandag 
is er markt in Brielle aan de Turfkade. Winkelen in Brielle: de 
perfecte combinatie van specialistische winkels en historie! 
www.beleefbrielle.nl 
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Het hele jaar genieten van 
alles wat Havana Beachclub 
u te bieden heeft!
•  ‘s Zomers relaxen op een van onze 

 strandbedden of banken op het terras

•  ‘s Winters warm worden bij een van onze 

 openhaarden

•  Uitgebreide menukaart 

Havana Beachclub is de perfecte locatie voor :

•  Teambuildingdag

•  Presentatie

•  Bedrijfsuitje

•  Receptie of huwelijksfeest

•  Trouwen op onze locatie

Graag tot ziens bij 
Havana Beachclub 
op de eerste slag van 
Rockanje!

Swinsedreef 26 I 3235 AR  Rockanje
info@havana.nl I www.havana.nl 
www.facebook.com/Havana.Beachclub.Rockanje 
www.twitter.com/Havanarockanje

STRANDEN
Voorne-Putten heeft 15 kilometer bijzondere kustlijn. Ervaar de enorme ruimte en proef de zilte 
zeelucht. Heerlijk met je voeten in het zand op het enige Zuidstrand van Nederland of er boven 

hangend aan de kite. Stap eens met je paard het strand op en blijf even hangen voor de prachtige 
zonsondergang. Voorne-Putten, waar iedere strandliefhebber zijn hart kan ophalen.
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HELLEVOETSLUIS
Op het vuurtoren badstrand 

geniet je van het Haringvliet en 
kijk je uit op de kenmerkende 

vuurtoren van Hellevoetsluis. Een 
klein strand gelegen in de vesting 

van Hellevoetsluis. Kinderen 
kunnen hier klimmen en klaute-

ren op de speeltoestellen zoals 
het piratenschip. Het strandje 

gelegen naast jachthaven Marina 
Cape Helius heeft een 

gemoedelijke sfeer. 

Het Quackstrand aan het
Haringvliet is tot ver van de oever 

ondiep en daardoor uitstekend 
geschikt voor kleine kinderen. 

Onder de bescherming van 
de Haringvlietdam kunnen de 

minder ervaren surfers, zeilers en 
kanoërs hier hun praktijkervaring 

opdoen. Het Quackstrand heeft 
diverse voorzieningen die het 

strandplezier compleet maakt, er 
zijn gezellige strandpaviljoens en 

voor de kinderen is er het open 
water speelparadijs Aquapark 

Splash. 
www.aquaparksplash.nl

Het Quackstrand is in het bezit van de Blauwe Vlag. 
De Blauwe Vlag is een internationale milieu- 
onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan 
stranden die schoon en veilig zijn.

STRAND ROCKANJE
Het strand van Rockanje, het enige Zuidstrand van 
Nederland, is volledig ingesteld op badgasten. 
Door de unieke ligging die vrijwel in zijn geheel 
op het zuiden gericht is, is het strand een waar 
paradijs voor zonliefhebbers. Genieten in de zon of 
sportief op het water, op het Badstrand Rockanje 
kan het allemaal. Het strand loopt zeer langzaam af 
richting zee en doordat er voor de kust in zee een 
aantal zeebanken liggen zal je tijdens het zwem-
men weinig last hebben van golven. Dit maakt het 
strand ook uitermate geschikt voor kinderen die 
veilig aan de rand van het water kunnen spelen. Bij 
Next Level Kiteboarding kun je terecht voor onder 
andere kitesurfen, suppen, longboarden, beachyoga 
en diverse strandspelen. Je kunt op het strand ook 
genieten van een hapje en drankje bij een van de 
strandpaviljoens. Het strand van Rockanje is bereik-
baar via de eerste en de tweede slag. Ten noorden 
van het Badstrand is een gedeelte ingeruimd voor 
naaktrecreatie. Badstrand Rockanje krijgt jaarlijks de 
hoogste onderscheiding voor zeer schone stranden 
en is in het bezit van de Blauwe Vlag.

STRAND OOSTVOORNE
De natuurliefhebber zal eerder het strand van Oostvoorne opzoe-
ken. Het strand biedt rust en ruimte. Er ontwikkelen zich nieuwe 
duinen en er is een ruig begroeid natuurstrand. Het strand is zeer 
in trek bij wandelaars, ruiters en kitesurfers.

STRAND MAASVLAKTE
De kustlijn van Voorne-Putten is sinds de uitbreiding van de 
Maasvlakte enorm lang geworden. Maasvlakte 2 sluit direct aan 
op de huidige Maasvlakte. Het Slufterstrand is daardoor gro-
tendeels verdwenen. Omdat het Slufterstrand erg populair was 
geworden, was er reden genoeg om bij aanleg van Maasvlakte 2 
verloren strand terug te brengen. De kuststrook langs Maasvlakte 
2 is geen strand met boulevard en uitgebreide horeca. Dit past 
niet bij de functie  van de landaanwinning als haven en industrie-
gebied. Wel is het een plek waar mensen kunnen genieten van 
zon, zee, strand, wind en rust. Waar het Maasvlakte strand vooral 
bekend om staat, zijn de ideale omstandigheden voor surfers en 
kiters. Kiters hebben een eigen uitgerekt stuk strand ter beschik-
king. Infrastructuur en voldoende parkeerplaats zorgen voor een 
goede bereikbaarheid met auto en fiets.
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WESTVOORNES WEIDEVLEES
Boerderij Assenberg is een veehouderij met runderen van 
het Belgische Witblauwe ras met een stal aan de Polderweg 
in Oostvoorne. De stal is baanbrekend op het gebied van 
dierenwelzijn. De dieren zijn gehuisvest in strohokken en 
hebben volop de beschikking over licht, lucht en ruimte. 
In het voorjaar gaan de moederdieren met hun kalf de wei 
in. De kalveren worden door hun moeder tot aan het eind 
van het weideseizoen gezoogd. 
De dieren worden gevoerd met producten van het eigen 
bedrijf, zoals maïs, kuilgras en aardappelen aangevuld met 
krachtvoer.
De afgemeste dieren worden op een rustige en 
verantwoorde wijze vervoerd naar een nabijgelegen 
ambachtelijke slagerij welke EEG-gecertificeerd is. 
Deze werkwijze resulteert in een verantwoord stuk vlees van 
uitstekende kwaliteit en staat dan ook bij vele restaurants op 
Voorne-Putten op de menukaart. 
De boerderijwinkel aan de Burgemeester Letteweg 48 in 
Oostvoorne is elke zaterdag geopend. 
www.westvoornesweidevlees.nl 

DE VOGELHOF
De Vogelhof Theetuin in Vierpolders is een knusse tuin met 
tropische vogels, kippen en pauwen. Op de vele zitjes kun je 
genieten van zelfgebakken cake of koek met koffie, thee of een 
glaasje fris. Voor de kinderen zijn er speeltoestellen en kleurplaten. 
In het winkeltje kun je brocante en zelf geteelde groente en fruit 
kopen. 
www.facebook.com/theetuin-de-vogelhof/ 

DE SMAAK VAN
VOORNE-PUTTEN

Fietsend of wandelend 
door de polder wordt je 

omringd door agrarische 
bedrijven. Voorne-Putten 

heeft naast zijn historie, 
strandtoerisme en havens 

ook veel platteland. Het 
eiland wordt niet voor 

niets de groentetuin van 
Rotterdam genoemd. 

Sommige van deze 
bedrijven leveren niet 

alleen aan Rotterdam en 
de rest van Nederland, 

maar verkopen ook hun 
streekproducten langs 
de weg of landwinkel. 

Bijzonder zijn ook de 
zogenaamde groente 

automaten die je langs 
de weg tegenkomt. In de 

stad trek je een kroketje 
uit de muur en op Voorne-

Putten een paar tomaten 
of een paprika!

VERS VAN HET LAND NAAR DE 
KLANT
Landwinkel Klok is een bekende naam 
in de regio. Voor originele cadeaus, 
gezonde lekkernijen, biologische 
levensmiddelen ben je er aan het 
juiste adres. In de prachtige, ruime 
boerderijwinkel in Vierpolders 
worden jaarrond de producten uit de 
boomgaard verkocht; appels, peren, 
pruimen en kersen. Ook bieden zij 
verscheidende streekproducten van 
lokale ondernemers aan. Medio 2017 
zal de natuurspeeltuin klaar zijn, waar 
de kinderen lekker kunnen klauteren 
en klimmen terwijl de ouders of 
begeleiders een kopje koffie drinken. 
In september worden de jaarlijkse 
appelplukdagen georganiseerd. Een 
leuk en leerzaam uitje voor het hele 
gezin.  
www.landwinkelklok.nl
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DE VLIERSTEE
De Vlierstee is een natuurvoedings- en dieetwinkel, 
gevestigd in een oude boerderij in Vierpolders, en 
verkoopt een volledig assortiment biologische producten. 
Je vindt er brood, zuivel, verse groente en fruit en 
natuurvoedingsproducten, suiker- en melkvrije artikelen en 
verzorgingsproducten. 
www.vlierstee.nl

WIJNGAARD DOMEIN DE VIER AMBACHTEN
De Vier Ambachten in Simonshaven produceert jaarlijks 
tienduizend flessen wijn, waaronder rood, wit, rosé, 
mousserende wijnen, portachtige wijnen, Kalphados, 
Poldergrappa en een variant op cognac. In de maanden 
september en oktober zijn er ook verse tafeldruiven 
verkrijgbaar. Het Domein verwerkt ander fruit tot chutney’s, 
jam en gelei. Ook leveren zij druivenplanten en kun je 
een cursus wijngaardenier volgen. Voor groepen zijn 
er rondleidingen, wijnproeverijen, workshops, lunches, 
barbecue en steengrillen mogelijk. 
www.agthuysen-wijnbouw.nl

MELKTAP
Dagelijks produceren de koeien van de familie van Leeuwen 
uit Heenvliet verse melk die zeer smaakvol, zoet en romig 
is. De melk komt zo van de koe in de automaat, er vindt 
geen bewerking plaats. Verse melk zit vol met belangrijke 
vitamine A, D en K, calcium en fosfor. Doordat de melk niet 
bewerkt wordt blijven de enzymen en de goede bacteriën 
aanwezig en ook de specifieke smaak van verse melk blijft 
zo behouden. Iets wat natuurlijk super is, want hierdoor kun 
jij ook genieten van de oprechte smaak van dit witte goud, 
want deze heerlijke melk kun je tappen uit de melktap, die 
op het bedrijf staat. De tap is zeven dagen per week open 
van 7.00-19.00 uur.  Proef het zelf! 
www.melkveebedrijfvanleeuwen.nl 

MOED EN VERTROUWEN
In het natuurgebied Beerenplaat tref je een zorgboerderij 
waar biologische groenten en fruit wordt geteeld. Naast 
de bekende groenten telen zij ook vergeten groenten en 
bijzondere groenten. Het geoogste fruit wordt onder andere 
verwerkt tot jam, sap, chutney en taart. Elke maandag wordt 
er geoogst voor de verkoop op de weekmarkt op dinsdag 
in Spijkenisse. Naast groente en fruit verkopen ze dan ook 
kruidenplantjes, eieren van eigen kippen en zelfgemaakte 
vogel- en voederhuisje. 
www.moedenvertrouwen.nl 

BOERDERIJWINKEL HOKKE
Naast specialiteiten van eigen grond, zoals groenlof, zijn 
in de winkel van Dick en Margriet Hokke in Vierpolders 
“vergeten” groenten als raapstelen en schorseneren te koop. 
Ook verkopen zij een breed assortiment groente en fruit 
van het eiland, streekproducten, wijn en advocaat. Op hun 
website staan leuke en lekkere recepten. 
www.hokkegroentenenfruit.nl 

STRANDJUTTERSBROKKEN
Behoefte aan meer energie of gewoon lekkere trek? Probeer 
dan eens een heerlijke energybar van Bakkerij Manintveld. 
De strandjuttersbrokken zijn ambachtelijk gemaakt 
van marsepein, appel, rozijnen en heerlijke knapperige 
hazelnoten. De Rockanjese strandjuttersbrokken zijn er 
ook met een laagje pure chocolade. Een lekker Rockanjes 
tussendoortje, natuurlijk gemaakt in de eigen bakkerij.
www.facebook.com/bakkerijmanintveld/ 

KORENMOLEN DE AREND
De Zuidlandse molen komt uit het jaar 1844 en heeft een 
doorrit voor paard en wagen. Tot 1954 was de molen 
nog volop in gebruik voor het malen van veevoer. De 
molen kwam in 1977 weer in bedrijf, nu voor bakmeel en 

COQ AU VIN 
“DUINDOORN”  
RESTAURANT AAN ZEE

Voor 4 personen, bereidingstijd 3 uur

INGREDIËNTEN
1 grote Westvoornse scharrelkip  of 2 kleintjes 
300 gram buikspek Mangalitza varken 
4 Westvoornse uien
½  bosje tijm
4 takjes hondsdraf
3 laurierblaadjes
5 tenen gerookte knoflook of 3 gewone teentjes knoflook
1 bosje kleine zandkool (of rucola)
300 gram duindoornbesjes
3 eetlepels bloem
peper en zout
400 gram roodschillige Rockanese aardappelen
250 gram mooie kleine witte champignons of 
paddenstoelen
200 gram wortel
200 gram teunisbloemwortel
100 gram koude roomboter 
boter om mee te bakken
½ liter kippenbouillon
1 fles ronde volle rode wijn 
6 takjes peterselie

BEREIDING
Snijd de kip in delen. De kippenbouten in tweeën en de borst met het 
bot in vieren. Wrijf de kipdelen in met peper en zout.
Snijdt de buikspek en de uien in blokjes, doe boter in de pan en zet het 
buikspek  met de gesneden uien aan in de pan, voeg later de kipdelen 
toe en braad ze mooi gelijkmatig aan.
Hak de tijm en hondsdraf fijn en voeg deze toe.
Maak de knoflook, wortels en champignons schoon.
Haal de kip met de spek en uien uit de pan en bak daarna de knoflook, 
wortel en champignons mooi goudbruin aan en strooi vervolgens de 
bloem erover en bak dit even mee.
Blus het geheel af met een mooie ronde rode wijn.
Leg de kip, spek en uien weer in de pan en laat het geheel aan de kook 
komen en laat het een paar minuten doorkoken, zodat de alcohol kan 
verdampen.
Voeg de kippenbouillon toe samen met de duindoornbessen en 
aardappelen, voeg naar smaak peper en zout toe.
Laat de coq au vin ongeveer tachtig minuten zachtjes stoven met deksel 
op de pan.
Voeg op het eind de 100 gram koude boter toe en roer deze voorzichtig 
door het geheel totdat deze opgelost is.
Verdeel de porties in borden en garneer met gehakte peterselie.

graanproducten. De molen wordt in bedrijf gehouden door 
vrijwillige molenaars. De molenwinkel levert een uitgebreid 
assortiment graanproducten en meelsoorten.
Molendijk 35 Zuidland
www.dearend-zuidland.nl 

STANDERDMOLEN ’T VLIEGEND HERT
’t Vliegend Hert is herbouwd in het jaar 1986 en is een 
replica van zijn voorganger uit het jaar 1645. Met drie 
zolders is deze molen enorm groot in zijn soort. De molen 
maalt regelmatig tarwe, rogge, maïs en rijst tot meel. 
Gediplomeerde molenaars en vrijwilligers houden de 
molen in bedrijf. In de Brielse molenwinkel zijn 
diverse soorten meel en bakmixen te 
koop. Bezichtiging van de molen 
is mogelijk tijdens draaidagen. 
Rondleidingen voor groepen op 
afspraak. 
www.vliegendhert.org 

RESTAURANT AAN ZEE 
In de duinen van Oostvoorne vind je Restaurant Aan 
Zee waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht en 
ambachtelijk bereidde gerechten met lokale ingrediënten. 
Bij Restaurant Aan Zee wordt er gekookt met kruiden en 
bessen die te vinden zijn in de duinen van Oostvoorne. 
Chefkok Dave Zwaartman heeft voor de lezers van het HIER 
OP Voorne-Putten magazine een recept samengesteld, 
zodat je thuis culinair kunt genieten van de smaak van 
Voorne-Putten.  www.aanzeeoostvoorne.nl 
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STRUINEN DOOR 
DE DUINEN 

DUINEN VAN VOORNE
De duinen van Voorne strekken zich uit van Oostvoorne tot 
aan het Haringvliet en herbergt een grote variatie aan 
planten en dieren dankzij de aanwezigheid van bos, voch-
tige duinvalleien, droge zandhellingen, struwelen, polen en 
grote duinmeren.  Vanuit de schaduw van dicht bos stap je 
ineens in het droge duinzand. Door deze afwisseling is het 
Voornes Duin rijk aan vele soorten planten en bijzondere 
vogels. Misschien spot je wel de kleine zilverreiger. 
En ondanks dat het vlakbij de haven van Rotterdam ligt, vind 
je hier vooral veel rust en stilte. 
De grote duinmeren het Quackjeswater en het Breede Water 
zijn rijk aan watervogels. Hier hebben zich kolonies van de 

aalscholver en lepelaar gevestigd. De besdragende struiken 
zorgen in het najaar voor een waar feestmaal voor overtrek-
kende spreeuwen, koperwieken en kramsvogels. 
Het Voornes Duin is rijk aan vele soorten planten en staat 
bekend om de diversiteit aan orchideeën. En de planten 
trekken op hun beurt weer vlinders aan. Gewone soorten 
zoals de dagpauwoog, maar ook zeldzamere soorten als het 
koevinkje, bont zandoogje en de kleine parelmoervlinder.
In het Noordelijke gedeelte van het duingebied kun je grote 
graasdieren tegenkomen, IJslandse pony’s en Galloway 
runderen. Deze helpen het Zuid-Hollands Landschap het 
duinterrein open te houden. 
Bij het bezoekerscentrum Tenellaplas kun je parkeren en 

Klim over de duinen en verbreed je horizon. Pas op: je loopt door één van de meest      
        soortenrijke duingebieden van West-Europa en dit trekt ook vreemde vogels. 
     Voor je het weet sta je oog in oog met een IJsland pony of een Galloway rund.   
                Ervaar de enorme ruimte en proef de zilte zeelucht. Stap eens met je paard  
                            het strand op en blijf even hangen voor de prachtige zonsondergang.  
                                      Vaar met  een fluisterboot door het schitterende natuurgebied 
                                            de Bernisse. Historie én reeën ontmoet je op het landgoed 
                                                 Mildenburg. Voorne-Putten, waar het land goed is.

hiervandaan zijn verschillende mooie routes uitgestippeld. 
Voor kinderen zijn speurroutes uitgezet en aan de 
Tenellaplas zijn diverse picknickbankjes geplaatst waar je 
kunt genieten van de prachtige plas met zwanen, eenden 
en andere watervogels. Honden zijn aan de lijn toegestaan.

SLIKKEN VAN VOORNE
Het terrein van de Slikken van Voorne ligt ten westen van 
Oostvoorne. Het gebied heeft een bewogen geschiedenis. 
In de monding van de Maas waar de getijdenwerking 
vrij spel had, hebben zich geulen, zandplaten en duinen 
gevormd. In de vorige eeuw zijn er voor de kust van Voorne 
grootschalige projecten uitgevoerd; de Maas werd 

afgedamd en de Maasvlakte werd opgespoten. De duinen 
werden opgehoogd en vastgelegd. Zo verdween de natuur-
lijk dynamiek voor een groot deel uit dit gebied. Maar de 
natuur had een verrassing in petto. Aan de zuidkant van de 
Maasvlakte ontstond een nieuw dynamisch kustlandschap, 
waar nieuwe geulen en zandplaten ontstonden door getij-
denwerking. Dit proces is nog altijd in gang.
Dankzij de natuurlijke ontwikkeling van dit gebied hebben 
zich er veel plantensoorten gevestigd zoals de zeeaster, 
melkkruid, kweldergras, schorrekruid en zilte schijnspurrie. In 
de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een be-
langrijke voedselbron voor de scholekster, bonte strandloper, 
wulp en tureluur vormen. Honden zijn niet toegestaan.
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GROENE STRAND
Aan de oever van het Oostvoornse meer is een lagune 
gegraven en zijn enkele vogeleilandjes aangelegd waar je 
kunt genieten van ganzen, eenden, plevieren en broedende 
visdieven. In de ondiepe wateren van de lagune zoeken 
zilverreigers en lepelaars naar voedsel. Er is een wandelroute 
door het gebied aangelegd met diverse vogelkijkschermen. 
Honden aangelijnd toegestaan

LANDGOED MILDENBURG
Het Landgoed Mildenburg bij Oostvoorne is in de loop van 
de 18e eeuw ontwikkeld door de familie Van Leyden-Van 
Leeuwen. Het was een prachtige barokke tuin met grote 
rechte lanen, een doolhof en een theekoepel met wat 
beelden. Alleen de grote hoofdlaan herinnert nog aan het 
Landgoed en wat stukjes van andere lanen. Het Landgoed 
zelf is verdwenen. Een oud beukenbos vormt de overgang 

van het landgoed naar een binnenduinbos. Een hoogduin 
biedt uitzicht op het Groene Strand en het Oostvoornse 
Meer. De Wielewaalroute is een gemarkeerde wandelroute 
van twee kilometer en je parkeert aan de Hoflaan in Oost-
voorne. Honden aangelijnd toegestaan.

HOLLE MARE EN DERRYVLIET
Het natuurgebied Hollemare en Derryvliet liggen ten zuiden 
van Zwartewaal en zijn oude kreekrestanten die vroeger een 
open verbinding vormden tussen de Maas en het Haring-
vliet. Nu vormen deze kreken prachtige natuurgebieden 
met kronkelende dijken met knotwilgen, rietkragen en 
bloemrijke graslanden. Kiekendieven jagen boven het riet en 
broeden er ook. Bijzonder is dat hier ook de Noordse 
woelmuis voorkomt. Deze zeldzame muizensoort leeft in het 
overjarige riet dichtbij water. En natuurlijk de Boerenzwaluw 
is hier te vinden en je kunt dan ook de Boerenzwaluwroute 
van 4,5 kilometer wandelen. Honden aangelijnd toegestaan

BERNISSE
Recreatiegebied Bernisse bestaat uit een eeuwenoud 
polderlandschap dat ligt tussen het Spui en het 
Voedingskanaal. Het gebied Bernisse is zeven kilometer 
lang en loopt van Heenvliet door de polders naar Zuidland. 
Het bestaat uit meertjes, kommen en plassen. Samen met 
de bossen, drassige natuur en weilanden is het gebied 300 
hectare groot. Bij de inrichting van dit recreatiegebied is veel 

aandacht besteed aan een natuurlijke ontwikkeling. Het ge-
bied is inmiddels uitgegroeid tot een van de rijkste recreatie-
gebieden in de regio voor flora en fauna. Bernisse is 
uitstekend geschikt om te voet te verkennen. Het is groten-
deels vrij toegankelijk, alleen in de broedperiode is wandelen 
niet overal toegestaan. Bernisse wordt in de zomer volop 
gebruikt door de inwoners van Nissewaard. Je kunt er 
zwemmen, kanoën, surfen of gewoon lekker wandelen of 
hardlopen en voor visliefhebbers zijn er diverse visstekken. 
Met de fluistersloep is het mogelijk om over de rivier de 
Bernisse te varen. Varen met motorboten is niet toegestaan. 
In de omgeving zijn diverse horecagelegenheden om lekker 
even bij te komen.

ALLEMANSGRIENDEN EN DE 
BEERENPLAATSGRIENDEN
De Allemansgriend in de gemeente Nissewaard is een 
gebied met bijzondere planten en dieren. Het wandel- en 

fietspad loopt van de Maasboulevard achter de 
zuiveringsinstallatie naar de Maaswijkweg. Je kunt halverwe-
ge het fietspad afstappen om te voet door het griend verder 
te gaan of door te fietsen tot aan de Beerenplaat. Wie geluk 
heeft, ziet er de blauwborst. En misschien is het mogelijk 
in de toekomst ook bevers te zien zwemmen. Tijdens een 
regenachtige periode is voor een wandeling door het griend 
gebruik van laarzen aan te raden. De wandeling loopt naar

het uitkijkpunt bij de spaarbekkens waar in de winter veel 
trekvogels te zien zijn. 
Het zuidelijke deel van de grienden is niet toegankelijk 
voor het publiek. Langs het Spui vind je hier ook het nieuw 
ontwikkelde natuurgebied De Uitwaayer. Een oase van rust 
op steenworp afstand van de drukke stad. Heerlijk uitwaaien, 
wandelen, een mountainbike-parcours, speeltoestellen voor 
kinderen, een vogelkijkhut en hazen spotten in de 
omringende polder.

SPUIMONDING WEST (BENINGERSLIKKEN)
Waar de Spui uitmondt in het Haringvliet ligt de Spuimon-
ding ten Zuiden van Zuidland. Hier kun je in het natuurge-
bied Spuimonding West volop genieten van de natuur. Er is 
een wandelpad die je via een brug en een trekpontje door 
het hele gebied brengt. Neem proviand mee en strijk neer 
op een van de zitplekken in het gebied. Beklim de uitzichtto-
ren aan de oostkant van het gebied. Van bovenaf heb je een 
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verbluffend uitzicht over het Spui en het Haringvliet en een 
groot gedeelte van Voorne-Putten en de Hoeksche Waard.
Het landschap in Spuimonding West is afwisselend. Er zijn 
voedselrijke ruigtes en schorren en slikoevers. Dit landschap 
is ideaal als paai- en broedgebied van vissen en vogels. Je 
kunt er ook vogels zien die speciale bescherming vragen 
zoals de lepelaar, de kleine zilverreiger en de krakeend. Het 
gebied is groot genoeg om rietvogelsoorten als het baard-
mannetje, de kwak en kiekendief tot broeden te verleiden.

DE LANDTONG ROZENBURG
Waar nu de Landtong ligt, was altijd al natuur. Bij de zee had 
je het natuurgebied De Beer met z´n prachtige duinen en 
zandverstuivingen. Rondom het eiland Rozenburg waren 
overal schorren en slikken en op het eiland lagen ouder-
wetse natuurrijke polders en de landerijen. Het is dus heel 
‘natuurlijk’ om bij de herinrichting de natuur zoveel mogelijk 
te respecteren en de kans te geven. De vele natte plekken 
op de Landtong drogen in het voorjaar op en tonen dan een 
zee van bloemen met exotische namen als fraai duizendgul-
denkruid en moerasdroogbloem. Naast de vele broedvogels 
rusten er in de trektijd soms flinke zwermen trekvogels op 
de Landtong uit. In de winter komen hele zwermen 
spreeuwen, koperwieken en kramsvogels op de vele duind-
oornbessen af. Ook houtsnippen overwinteren op de 
Landtong en eten hun buik vol met insectenlarven en wor-
men uit de vele koeienvlaaien. En die koeienvlaaien worden 
weer achtergelaten door de grazende schotse hooglanders. 
Struinen mag in dit gebied, blijf dus vooral niet op de paden 
maar ga op onderzoek uit. Helaas zijn honden niet 
toegestaan op de begrazingsweide, op de wandelpaden 
uiteraard wel. 

Meer over de natuurgebieden lees je op 
www.opvoorneputten.nl

ZEEHONDEN
Zeehonden spotten voor de kust van Voorne-Putten is niet 
moeilijk. Zeehonden zijn het beste te zien bij laag water 
op de droogvallende zandplaten. Hiervoor heb je meestal 
wel een goede verrekijker of telescoop nodig. De redactie 
van het HIER OP Voorne-Putten magazine deelt de beste 
spotplekken.

MAASVLAKTESTRAND 
Op de tweede Maasvlaktestrand zijn er regelmatig zeehon-
den te zien die uitrusten op het strand of zwemmen in het 
water. Sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn er veel 
zeehonden in deze buurt te vinden. 

KLEINE BEEREILAND
Een klein eiland, los gekomen van de rest van de Maasvlakte, 
en wordt af en toe gebruikt door rustende zeehonden. Met 
een verrekijker zijn ze te zien einde van de Markweg of vanaf 
de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

HINDERPLATEN
Vanaf het hoogste duin op de Groene Punt van Voorne zijn 
met een goede verrekijker of telescoop de zeehonden op de 
zandplaten voor de kust te zien. 
www.deltasafari.nl/zelf-spotten/ 

ZEEHONDEN IN NOOD
Helaas kan het gebeuren dat je een zeehond tegenkomt die 
ziek of gewond is, verstrikt is in een net of op het strand is 
aangespoeld, maar wat doe je in zo’n situatie? Bel met het 
noodnummer van A Seal 088–2747795 zij nemen contact op 
met de dichtstbijzijnde Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren. Houd 
mensen en honden op ruime afstand houden om stress bij 
het dier te vermijden. Niet alle eenzame zeehonden op het 
strand hebben hulp nodig. Daarom worden ze eerst goed 
geobserveerd voordat ze meegenomen worden. 
www.zeezoogdieren.org 

A SEAL ZEEHONDENOPVANG EN 
EXPO STELLENDAM
Gelegen aan de Haringvlietdam in Stellendam, is A Seal 
Zeehondenopvang en Expo gevestigd waar je echte zee-
honden van heel dichtbij kunt bekijken. Bij A Seal worden de 
zeehonden die ziek en verzwakt zijn gevonden aan de kust, 
verzorgd door ruim 100 vrijwilligers, 7 dagen in de week. Je 
kunt zien hoe de vele vrijwilligers de dieren dagelijks ver-
zorgen en je komt van alles te weten over de verschillende 
zeehonden die leven in ons gebied. Het doel van de zeehon-
denopvang is de zeehonden weer fit en gezond te krijgen 
zodat ze zelfstandig kunnen eten, spelen en uiteindelijk weer 
terug kunnen naar de zee. Alle zeehonden in de opvang 
worden weer vrijgelaten zodra ze genezen zijn. Om sterk ge-
noeg te zijn om zelfstandig te kunnen overleven, moeten ze 
in ieder geval zo rond de 35 kilo wegen. Meestal vinden de 
vrijlatingen plaats op de stranden bij Ouddorp of Renesse.
Bij A Seal voelt het net of je in zee bent. Je klimt op zand-
banken en geniet van een uitzicht wat je nog nooit eerder 

zo hebt gezien. Wie goed kijkt in boeien en aangespoelde 
zeecontainers ontdekt allerlei leuke weetjes over het redden 
van mens en dier. Lopend door de bijzondere expo leer je 
van alles over de zeehond, maar ook over de KNRM, het Evi-
des waterbedrijf, Rijkswaterstaat en natuurlijk de Deltawer-
ken. www.aseal.nl 

ZOET OF ZOUT
Heb je na een bezoek aan A Seal trek gekregen schuif dan 
aan bij restaurant Zoet of Zout. Restaurant Zoet of Zout is 
gelegen aan de Haringvlietdam tussen het zoete Haringvliet 
en de zoute Noordzee op een unieke locatie naast A Seal 
Zeehondenopvang. Het restaurant is industrieel ingericht 
met veel hout en aardetinten. In het restaurant kun je uitste-
kend eten en drinken terwijl je geniet van het adembene-
mende uitzicht over het Haringvliet. www.zoetofzout.nl
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ZEEHONDENOPVANG
EN EXPO STELLENDAM

Haringvlietplein 3a
3251 LD Stellendam

E-mail info@aseal.nl
Internet www.aseal.nl

Steun A Seal: 
bezoek ons 
of doneer!

Telefoon +31 (0)88 274 7780
Noodnummer +31 (0)187 663 644 (24u - 7d)

Zieke en gewonde zeehonden worden regelmatig gevonden op de  stranden van Zuid-Holland en Zeeland. Vrijwilligers 
brengen de verzwakte dieren naar  zeehondenopvang A Seal in Stellendam. Hier worden de zeehonden  ongeveer drie 
maanden intensief verzorgd, totdat ze weer sterk en gezond uitgezet kunnen worden in de natuur. Kom op  ziekenbezoek 
en zie van wel heel dichtbij hoe de dieren verzorgd worden in de opvang. 

Bij A Seal kan je nog veel meer doen. Voel de zee, beklim de zandbanken en  ontdek hoe de zeehond leeft. Kom er achter 
hoe wij droge voeten houden en word redder op zee. Kijk op onze website voor het laatste nieuws over onze zeehonden.

Steun A Seal: 

Kom je bij ons 
op ziekenbezoek?

Noordoever Oostvoornse Meer 3 
3233NC Oostvoorne · T: 0181 - 820 233 

www.brunottibeachclub.com

ETEN & DRINKEN
OVERNACHTEN
WINDSURFEN

KITESURFEN
SUPPEN

MOUNTAINBIKEN

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

OOK VOOR PARTIJEN TOT 250 PERSONEN

Mede mogelijk gemaakt door:

waterbus.nl/haringvliet

Haringvliet expeditie
met Waterbus!

Beleef natuureiland Tiengemeten, 
de haven van Middelharnis, 
zeehondenopvang A Seal en 
natuurgebied de Kwade Hoek
in Stellendam, de trekvogels in 
het Quackgors in Hellevoetsluis 
en ontdek de historische 
vesting Willemstad!

Ook in de zomer van 2017 
vaart Waterbus vanuit Rotterdam, 
Dordrecht en Hellevoetsluis naar
het Haringvliet! Een dag vol natuur, avontuur en gezelligheid!
ErVAAR deze zomer 
een uniek dagje uit! 

HET HARINGVLIET
EEN UNIEK NATUURGEBIED VOLOP IN ONTWIKKELING

Het Haringvliet. Natuur in Nederland van wereldklasse! Samen met de Biesbosch beloond 
met de juryprijs voor ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De monding in de Noordzee 

van de twee grote Europese rivieren Rijn en Maas. Gelegen tussen Voorne-Putten en de 
Hoeksche Waard aan de noordkant en Goeree-Overflakkee aan de zuidkant. Een delta 

waar de bever zijn plekje heeft heroverd en gewerkt wordt aan de terugkeer van de steur. 
Waar het zomers wemelt van de vogels zoals de lepelaar, maar ook de majestueuze vis-en 
zeearend regelmatig overvliegen. Rijk aan ruige, weidse deltanatuur. Volop ruimte om tot 

rust te komen. En dat op steenworp afstand van Rotterdam.
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Het Haringvliet is een natuurgebied in ontwikkeling. 
In 2018 gaan de sluizen van de Haringvlietdam op een kier. 
Daarmee kunnen vissen, zoals de zalm en steur weer tussen 
zee en rivier trekken. Een unieke kans voor herstel van de 
deltanatuur. ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, 
Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming 
Nederland en het Wereld Natuur Fonds grijpen dit moment 
aan om de natuur in en om het Haringvliet een flinke impuls 
te geven. Het Droomfondsproject Haringvliet wordt mede 
mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij en de Provincie Zuid-Holland. 

Langs de oevers van het Haringvliet wordt gewerkt aan een 
natuurlijke zoom waar het water weer in en uit kan stromen. 
De getijdennatuur die ontstaat, biedt voedsel, rust en broed-
plekken voor vogels. Ook levert het veilige plekken voor 

vissen om te acclimatiseren op hun tocht tussen zee en rivier 
en paaigebied. In de voordelta bij de ingang van het 
Haringvliet zijn de eerste proeflocaties ingericht voor het 
herstel van schelpdierbanken. Ook werken we aan herstel 
van een gezonde visstand in en om het Haringvliet en 
specifiek aan de terugkeer van de markante trekvis de steur. 

Boardwalks, speelnatuur, uitkijkpunten en een vogelspiek-
koepel maken dat iedereen van de unieke natuur rond het 
Haringvliet kan genieten. Ondanks dat in 2017 de werkzaam-
heden vanuit het Droomfondsproject Haringvliet nog volop 
in uitvoering zijn, is er ook nu al volop te beleven. Je kunt er 
heerlijk fietsen, wandelen, zeilen, een hengeltje uit gooien, 
uitwaaien langs het strand van de Kwade Hoek, een pittoresk 
stadje bezoeken of met je kinderen een modderig dagje uit 
beleven in de speelnatuur op Tiengemeten. 

Meer dan 4,5 
hectare bomen, 

beekjes, bloemen, 
blubber en bees-
ten. Speelnatuur 

Tiengemeten is een 
ruig dagje uit voor 
het hele gezin. Een 
mooie manier om 
het Haringvliet te 

beleven.

Wat is er mooier dan via het water het Haringvliet te beleven. De Waterbus vaart vanuit Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet en vaart 
een rondje Haringvliet.

BELEEF HET HARINGVLIET MET DE WATERBUS
Ondanks dat het Haringvliet nog volop in ontwikkeling is, kan er al volop genoten worden van de rust, ruimte, unieke deltanatuur en 
pittoreske stadjes. En wat is er mooier dan via het water het Haringvliet te beleven. Na het succes van de eerste pilot in 2016, vaart ook 
in 2017 de Waterbus vanuit Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet. Ook vaart de waterbus een rondje Haringvliet.  Zie www.
waterbus.nl/haringvliet voor meer informatie over de verschillende opstapplaatsen en bestemmingen én om een ticket te boeken. 
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Het Haringvliet. Natuur in 
Nederland van wereldklasse! 
Samen met de Biesbosch 
beloond met de juryprijs voor 
‘Mooiste Natuurgebied van Ne-
derland’. Rijk aan ruige, weidse 
deltanatuur en volop ruimte om 
tot rust te komen.
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ONTDEK HET HARINGVLIET MET VLOGGER CAMILLA
Camilla Dreef, één van de gezichten van het TV programma BinnensteBuiten (KRO,NCRV), maakt in opdracht van de zes natuurorgani-
saties van het Droomfondsproject Haringvliet een vlog (video blog) over het Haringvliet. Zij gaat op ontdekkingstocht rond het 
Haringvliet en brengt de ontwikkelingen in beeld met korte filmpjes. Wil je ook op de hoogte blijven en tips krijgen voor leuke uitstap-
jes rond het Haringvliet, volg de vlog van Camilla via de Facebookpagina @Haringvlietnu of de website www.haringvliet.nu

Biologe en vogelaar Camilla Dreef vlogt wekelijks over het Haringvliet. Op de foto heeft ze een jonge lepelaar vast die geringd is voor weten-
schappelijk onderzoek. De prachtige  lepelaar is een veel geziene vogel bij het Haringvliet.



Restaurant Zoet of Zout is direct gelegen aan het Haringvliet op een 
werkelijk unieke locatie!

In ons restaurant kunt u uitstekend en betaalbaar eten en drinken terwijl u geniet 
van het adembenemende uitzicht via de metershoge raampartij. 

Ook binnen komt u ogen tekort, we hebben namelijk gekozen voor een industriële 
uitstraling (die past bij de uitstraling van het gebouw) en hebben deze 

gecombineerd met veel hout en aardetinten.
Hierdoor hopen wij dat onze gasten zich direct bij binnenkomst al prettig en 

welkom voelen.

Restaurant Zoet of Zout is gemakkelijk bereikbaar vanaf de N57 en beschikt over 
een ruime, gratis parkeermogelijkheid. 

Komt u ook eten, drinken en genieten aan het Haringvliet?

De Haringvlietdam is het zesde bouwerk van de Deltawerken, de dam sluit het Haringvliet af 
van de Noordzee en ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. We zitten dus tussen 

zoet en zout water.

Zoet of Zout I Haringvlietplein 3 I 3251 LD Stellendam
031 (0)187 499 913 I www.zoetofzout.nl

Openingstijden: 7 dagen per week vanaf 10:00 uur onze keuken sluit om 21:00 uur

ZEE DUINEN RECREATIE

TE KOOP
Comfortabele Familie Woningen voor eigen gebruik en/of verhuur. Uw eigen verblijf nabij zee, strand, 
stad, watersport en cultuur op slechts 30 minuten van de randstad.

Wij bieden u een perfecte omgeving om er  ‘even helemaal uit te zijn’  en lekker tot rust te komen. 
Resort Citta Romana is een ruim opgezet park met veel groen en water. Vanaf het park loopt u door 
de duinen in ongeveer 10 minuten naar het Haringvliet-strand. Ruimte vindt u ook in onze woningen: 
vrijstaand, twee-onder-één-kap of geschakeld. U heeft de keuze uit 5 verschillende typen woningen 
met elk hun eigen karakter en voordelen.

 Bent u geinteresseerd?  Vraag onze brochure en prijslijst aan.  
 Postbus 93 • 3220 AB Hellevoetsluis 
 Parkweg 1 • 3221 LV Hellevoetsluis • Nederland
 Tel. +31(0)181 33 44 55 • directie@cittaromana.com • www.cittaromana.com

Aquapark Splash
Oever 1, Hellevoetsluis
www.aquaparksplash.nl
info@aquaparksplash.nl

Tel. 06 1208 0000 Open van 1 juni t/m 1 september

Bestel je tickets 

   via de site of met de    app!

Aquapark Splash
Oever 1, Hellevoetsluis
www.aquaparksplash.nl
info@aquaparksplash.nl

Tel. 06 1208 0000

Bestel je tickets 

Bestel je tickets 

   via de site of met de    app!

   via de site of met de    app!

   via de site of met de    app!

   via de site of met de    app!
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Zeeweg 60 - 3233 CV Oostvoorne - +31(0)181 489399
info@wapenvanmarion.nl

Bed & Breakfast van Marion
34 hotelkamers
Gezellige lounge

Ontbijtruimte
Poolbiljart, dartbord, air-hockey & tafelvoetbal

Gebruik van faciliteiten van ‘t Wapen van Marion
(gratis wellness, zwembad, tennisbaan)

www.benbvanmarion.nl

Snel en betrouwbaar drukwerk, in zowel 
rotatie als vellendrukwerk.

www.papierenhuys.nl

KOM GENIETEN OP NATUUREILAND 

TIENGEMETEN

EEN HEERLIJK DAGJE UIT
Loop na aankomst eerst even binnen in het bezoekerscentrum. 
De gastvrije vrijwilligers helpen je graag op weg naar een 
heerlijk dagje uit. Wandelaars en fietsers kunnen hun hart 
ophalen in het autovrije natuurgebied met historische 
gebouwen. Kinderen kunnen ravotten in Speelnatuur. 
Liefhebbers van nostalgie en schilderkunst zitten goed bij het 
Landbouwmuseum en het Rien Poortvlietmuseum. 
Een hapje en een drankje bij de Herberg of Pannenkoeken bij 
Helene maken het dagje uit compleet. 

ACTIVITEITEN
Natuurmonumenten biedt volop excursies en activiteiten voor 
jong en oud. Het gevarieerde programma biedt elk wat wils. 
Voor de jeugd zijn er aantrekkelijke Natuurdagen van OERRR. 
En er zijn meer mogelijkheden op en rond het eiland; huifkar-
tochten, een rondrit met de electrokar en vaartochten. Liever 
op pad met een eigen groep? Of een ruimte huren voor een 
vergadering? Dat kan! Ook een schoolreisje of kinderfeestje in 
Speelnatuur is mogelijk.

LANGER VERBLIJF
Lekker moe van het struinen op Tiengemeten maar nog lang 
geen zin om naar huis te gaan? Blijf slapen! Herberg Tiengeme-
ten biedt hotelkamers en in het seizoen is er plaats voor tenten 
op het kampeerterrein. Voor een langer verblijf zijn ook de 
vakantiewoningen van Buitenleven zeer aantrekkelijk. 

MEER INFORMATIE:
Alle informatie over Tiengemeten vind je op 
www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten. Hier kun je ook 
terecht voor online kaartverkoop voor de pont en 
Speelnatuur. Toch nog vragen over Tiengemeten? Stuur dan 
een mail naar tiengemeten@natuurmonumenten.nl of bel het 
algemene servicenummer: 0900 – 3242526. Volg ons ook op 
Facebook (Tiengemeten) en Twitter (Speelnatuur)!

Midden in het Haringvliet ligt Tiengemeten. Op een steenworp afstand van Voorne-Putten ontdek-
ken steeds meer mensen dit natuureiland. Natuurmonumenten laat je er genieten. Heerlijk weg 

van de vaste wal en de hectiek van alle dag. Op de veerpont word je meteen al overmand door het 
vakantiegevoel op weg naar het kleinste bewoonde eiland van Nederland.

GRATIS 
TIENGEMETENPOSTER!

Tegen inlevering van deze bon kun je in het 
bezoekerscentrum op Tiengemeten een mooie poster 

ophalen. Je kunt kiezen uit een poster van een 
Schotse hooglander of een landschapsposter. 

Zolang de voorraad strekt.
Geldig van april tot en met oktober 2017.

Maximaal 1 poster per bon.
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OERVONDSTEN 
op nieuw land
Hoe bijzonder is het dat juist op een nieuw stuk Nederland naast Europa’s modernste 
haven, de meest unieke prehistorische vondsten te vinden zijn.

Gemiddeld twee keer per maand kun je op zondag bij 
Futureland, het informatiecentrum op Maasvlakte 2, 
met dè fossielenspeurder Walter Langendoen mee op 
fossielenexpeditie naar het Maasvlaktestrand. Wa lter 
is een ervaren amateur fossielenspeurder en zoekt nog 

bijna dagelijks fossielen op het Maasvlaktestrand. Tijdens 
een strandexcursie geeft hij uitleg over het zoeken naar 
archeologische en paleontologische schatten. Je moet 
dan denken aan vondsten zoals versteende hyenakeutels, 
mammoetbotten, woelmuiskiesjes en nog veel meer. 

SPEUREN
       De redactie besloot zelf eens mee te gaan op expeditie    
    en te kijken en luisteren naar Walter Langendoen. Met de 
kaplaarzen aan en de rugzak op gingen we mee op stap. De 
excursie begint in FutureLand waar Walter een eigen hoek 
heeft en waar zijn vondsten te bewonderen zijn. Hier kun je 
alvast kijken wat er allemaal eventueel te vinden is en geeft 
hij van tevoren uitleg waar de deelnemers op moeten letten 
op het strand. Vervolgens gaan we met de touringcar, de 

FutureLand Express, naar  één van de strandopgangen waar 
het speuren kan beginnen. Het zoeken gebeurt dicht langs 
de vloedlijn en tussen de hoopjes schelpen, met de neus naar 
beneden of gewoon op de knieën.  De excursies zijn bijna 
altijd volgeboekt en blijkt jong en oud aan te spreken zo ook 
deze dag.  De jongste deelneemster is Isabelle van drie jaar 
oud die we halverwege verrukt horen roepen…’ik word zo 
blij van al die stenen’! En daar blijken meerdere deelnemers 
blij van te worden en het leuke is natuurlijk dat je gelijk aan 
een expert je vondst kan laten zien om te horen wat het is. De 
zin…’dat is gewoon een steen’….komt  ook geregeld voorbij. 
Maar ook een prehistorische vissentand en een paardentand 
passeren de revue. Rosalie van elf blijkt een heel mooi 
zeldzaam stuk koraal te hebben gevonden, maar er worden 
ook veel vuurstenen gevonden.
We blijven dan ook graag een beetje bij Walter in de buurt, 
want iedereen mag zijn vondsten gelijk aan Walter laten zien 
om te horen of het echt die bijzondere mammoetkies is of 

niet. Zijn expertise wordt tussendoor ook nog even gevraagd 
door een stel enthousiaste medespeurders die hem speciaal 
komen bezoeken. Zij hadden vanmorgen vroeg al het strand 
afgespeurd en hadden inderdaad een hyenakeutel en een 
babymammoetkies gevonden. Een bijzondere vondst waar 
wij natuurlijk ook op hopen. 
De tijd vliegt voorbij en voordat je weet zijn de twee uurtjes 
alweer voorbij en moeten we terug naar de bus. Zelfs op de 
terugweg blijf je ongewild het strand afspeuren met de hoop 

toch nog iets bijzonders tegen te komen. Terug in FutureLand 
neemt Walter vervolgens nog uitgebreid te de tijd om alle 
verzamelde vondsten nog eens goed te bekijken! 
Al met al een leuke en leerzame expeditie. Wil je ook een keer 
mee dan kun je opgeven via www.futureland.nl. Zelf op pad kan/ 
mag natuurlijk ook want bij fossielen zoeken moet je er vroeg op 
de dag bij zijn aan het Maasvlaktestrand. 

OERVONDST CHECKER
Ben je zelf wezen zoeken dan kun je je vondst laten checken op 
www.oervondstchecker.nl! Meld hier je vondst en vondstlocatie 
en ontdek hoe oud je vondst kan zijn. Experts laten op het forum 
weten wat je hebt gevonden. Hiermee lever je bovendien een 
bijdrage aan de wetenschap. Aan de hand van de vindplaats kan 
de plek in de Noordzeebodem worden bepaald waar je vondst 
samen met het zand is opgebaggerd. Dit kan leiden tot nieuwe 
inzichten in de oeroude geschiedenis van mens en dier.
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MAASVLAKTE 2
Met het opspuiten van zand, gewonnen 
diep in de Noordzeebodem, zijn 
resten van oeroud leven op het 
Maasvlaktestrand terecht gekomen. In 
mei 2012 werden de stranden publiek 
toegankelijk en kwamen de amateur 
fossielenspeurders naar de Maasvlakte 
2. De vissersschepen hebben in het 
verleden al wel de nodige grote botten 
in hun netten gevangen, maar deze 
fossielenjagers vinden nu op het strand 
ook juist bijzondere kleine vondsten. En 
zo komt de wetenschap steeds meer te 
weten over ons oerverleden. Want meer 
dan 10.000 jaar geleden waren we nog 
verbonden met Engeland en kon je dus 
letterlijk gewoon naar Engeland lopen en 
dit gebeurde dan ook onder andere door 
de wolharige mammoeten, reuze herten, 
sabeltandkatten en hyena’s.  Resten van 
deze oerdieren liggen nu letterlijk voor 
het oprapen! 200 tot 300.000 duizend 
jaar geleden liep hier bijvoorbeeld de 
bosolifant en je raadt het al ook hier kun 
je resten van vinden. Een paar bijzondere 
vondsten vind je in FutureLand. In 
Historyland, een educatief centrum 
om de geschiedenis in Hellevoetsluis, 
bewonder je een nog veel grotere 
collectie.

ONDERZOEK
Tijdens zijn struintochten vond Walter 
talloze gefossiliseerde hyenakeutels. 
Omdat deze fossielen een schat aan 
informatie bevatten heeft Walter ze ter 
beschikking gesteld aan Naturalis in 
Leiden waar ze door wetenschappers 
onderzocht worden. Een schat aan 
informatie komt naar boven over 
deze ‘ijstijd’. Niet alleen wat de hyena’s 
zoal aten, maar er zijn ook pollen 
bij deze keutels gevonden die dan 
weer informatie verschaffen over de 
plantensoorten die toen groeiden. En 
via deze hyenakeutels kwam Walter 
Langendoen in contact met Arie van 
de Ban, de eigenaar van Historyland in 
Hellevoetsluis waar hij tegenwoordig 
nauw mee samengewerkt en zijn 
bijzondere vondsten in een eigen hoek 
worden tentoongesteld. 

HISTORYLAND
Vanaf het Maasvlaktestrand verplaatsen wij ons vervolgens 
dan ook naar Historyland,  want we zijn o.a. benieuwd 
naar een zeldzame vondst van Walter Langendoen, een 
sabelkattand. In een volledig gerenoveerde boerderij uit 
1947 is een prachtige expositieruimte gerealiseerd. In deze 
tentoonstelling ga terug naar het pleistocene tijdperk, de 
tijd waarin de wolharige mammoeten hier rondliepen. 
Hier kom je oog in oog te staan met een mammoet, een 
angstaanjagende sabeltandkat, een grottenbeer of een 
wolharige neushoorn die toen ook rondstapten. Ook vind 
je hier een zeer uitgebreide collectie fossielen uit diverse 
tijdperken en een samengesteld mammoetskelet dat is 
opgebouwd uit 184 verschillende mammoeten. 

ARIE VAN DE BAN 
In Historyland hebben we een afspraak met de heer Arie van 
de Ban, de oprichter en bedenker achter dit wetenschappelijk 
museum. Het begon allemaal met zijn studie geschiedenis 
die hij pas op 55-jarige leeftijd is gestart en zes jaar later heeft 
afgerond. Op een bepaald moment kon hij een mammoetbot 
kopen en nog één en kwam de verzameldrift op gang en is 
het mammoetskelet uiteindelijk ontstaan.  
 
De vondsten van Walter op het maasvlaktestrand zijn in de 
expositieruimte in een speciaal gedeelte te bewonderen. 
Opvallend zijn natuurlijk de hyenakeutels en de eerst 
gevonden sabeltandkattand ligt hier op een prominente plek. 
Uniek voor Nederland, maar zeker ook bijzonder omdat ze 
hier in op het Maasvlaktestrand zijn gevonden.  
 
MAMMOET 
Historyland is vanaf juni 2016 open voor publiek en heeft in 
de eerste maanden al meer dan 15.000 bezoekers mogen 
ontvangen. Zoals de heer Van de Ban zegt ‘Het is dan wel een 
wetenschappelijk verantwoord museum, maar het is vooral 
ook leuk. En maak vooral niet de fout om de naam van een 
Dinosaurus verkeerd uit te spreken, want je kan direct een 
correctie van een zesjarige bezoeker verwachten die met 
zijn dinoboek onder zijn arm rondloopt’. Op het uitgebreide 
buitenterrein kom je namelijk ook nog eens enorme 
dinosaurussen tegen.  
Maar we blijven nog even binnen bij de Mammoetsteppe 

waar naast de mammoet je ook nog veel meer fossielen 
kunt zien. Zoals de Stegodont (oudste olifantsoort die heeft 
bestaan) en de kop van de sabeltandtijger. De oudste vondst 
is van 2,5 miljard jaar geleden. 
Aan de kinderen is volop gedacht, ze kunnen bijvoorbeeld zelf 
aan het werk met gereedschap uit het stenentijdperk en er is 
een ijsgrot waar ze in mogen om zelf de kou te voelen. Op de 
bovenverdieping hoor en zie je op een enorme maquette de 
vloot van Stadhouder Willem III die in 1688 uit Hellevoetsluis 
vertrok om ten strijde te gaan in Engeland.  
 
DE TUIN  
Buiten kunnen kinderen hun hart ophalen met de speciale 
archeologische opgraafveldjes waar ze zelf onder begeleiding 
mogen graven naar kleine botten van 40/50.000 jaar oud. Er 
staan een aantal canons van de marine uit de 17e eeuw, een 
Mig straaljager en een helikopter uit de koude oorlog waar je 
ook in cockpit mag zitten. Ook is er een tijdtoren van 8 meter 
hoog, waar je vanaf deze tijd teruggaat naar de ijsstijd als je 
naar beneden loopt. Of ga op de foto met een enorme dino. 
 
Een groot gedeelte van de tuin wordt in beslag genomen 
door de zogenaamde permacultuur, hier worden 
groenten en fruit gekweekt zonder gebruik te maken van 
bestrijdingsmiddelen. Er is een bijenkoffer en er komen nog 
akkers bij en dwergzwijntjes. Bezoekers kunnen nog even 
genieten in de theetuin van een versnapering en snuffelen in 
de giftshop.
 
Dit zijn een aantal zaken die je kunt doen en zien op het 
enorme buitenterrein en Arie van de Ban heeft nog veel 
meer plannen om te uit te breiden. Zo vertelt hij bijvoorbeeld 
enthousiast over een bunker uit de Tweede Wereldoorlog 
uitgegraven op Voorne-Putten en een tank waar kinderen op 
mogen klauteren. Zo zullen er steeds weer nieuwe dingen te 
zien zijn in Historyland.  
  
EN VERDER... 
Via de website www.historyland.nl kun je je ook opgeven 
voor de gratis dinsdagavondlezingen door Arie van de Ban die 
in de gehoorzaal worden gegeven. Op de woensdagmiddag 
zijn er speciale kinderworkshops die worden gegeven 
door de paleontoloog Marion Willard die als vrijwilligster 
verbonden is aan Historyland.  
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ERVAARMAASSLUIS.NLERVAARMAASSLUIS.NL

DAGJE UIT IN MAASSLUIS?
Wij hebben speciaal voor u een aantal mooie arrangementen samengesteld. 

Bijzondere activiteiten met speciale tarieven, voor elke leeftijd en elke smaak. 
Voldoende keus voor een heerlijk dagje uit in Maassluis! Kom en ervaar maritiem Maassluis.

Volg Ervaar Maassluis op Facebook & Twitter

MAASSLUIS IS GOED BEREIKBAAR MET DE PONT(+/− 30 MIN.)

GRATIS
PARKEREN!

P

Bruiloft Lunch
HandbOO gschieten

Diner DUurzaa m

Open haa rdbb Q
Kitesurfen

HOUTGRILL 

AAN ZEE
OOSTVOORNE

Restaurant Aan Zee Oostvoorne
Strandweg 1 I 3233 CW  Oostvoorne
0181 820990
www.aanzeeoostvoorne.nl
info@aanzeeoostvoorne.nl

Gezellig zeilen op het Haringvliet

Huwelijksboot
De Linquenda II is een 
trouwlocatie. 
Het schip kan tijdens de 
huwelijksvoltrekking het 
water op.
Dagtocht of dagdeel?
U kunt ons schip reserveren 
voor een dag of dagdeel. 
Veerdienst
De Linquenda II vervoert in de
zomermaanden wandelaars 
en fietsers van en naar 
Middelharnis, Stellendam, 
Hellevoetsluis en Tiengemeten.

Linquenda II Zeilcharters  • Tramhaven 1
3224 AJ  Hellevoetsluis • 0646440113
www.gezelligzeilen.nl • Linquenda2@gmail.com

Full-service I Flexibel I Scherpe tarieven I Landelijk servicenetwerk I Gratis verhuursoftware 

OP DE PEDALEN
Fietsen richting de horizon of puzzelend langs de vele fietsknooppunten. Met maar liefst 300 km fietspaden tot 
je beschikking kom je tijd tekort. Onderweg een band plakken, je bidon vullen, een fietskaart aanschaffen of een 
drankje nuttigen? Dat kan bij de fietscafés langs de routes. En lonkt de overkant? Neem dan één van de pontjes 

die de waterwegen rondom het eiland doorkruisen.

FIETS HUREN?
De afstanden op Voorne-Putten zijn goed te overbruggen 
met de fiets of met de e-bike. Fiets over de fijne fietspaden 
langs de polders, de duinen of de vestingsteden en geniet 
van de mooie uitzichten. Of breid je fietsroute eens uit 
naar de Maasvlakte of de Landtong, waar je de enorme 
zeecontainerschepen op weg naar de Rotterdamse haven 
kunt bewonderen!  De fietsverhuurders op Voorne-Putten 
hebben een ruime keuze uit diverse soorten fietsen, 
variërend van een elektrische fiets tot een degelijke fiets 
met of zonder versnellingen. Ook zijn er kinderzitjes en 
fietskarren te huur.
www.opvoorneputten.nl/fietsverhuur 

FIETSROUTES
De themafietsroute Stijl & Staal loopt in en rondom 
Spijkenisse waar je langs moderne architectuur fietst. 
De route Voorne & Verdedigen brengt je langs de diverse 
verdedigingswerken op Voorne-Putten. Zo zijn er tien 
verschillende themaroutes die je kunt fietsen, maar zelf een 
route uitstippelen langs de verschillende knooppunten 
is natuurlijk ook mogelijk. Deze themaroutes en een 
fietsknooppuntenkaart zijn te koop bij de VVV I-punten in 
Brielle, Hellevoetsluis en het VVV kantoor Rockanje aan het 
Dorpsplein. Stel zelf je route samen of download de routes 
op  www.route.nl 

MOUNTAINBIKEN
Voor wie zijn spieren eens lekker aan het werk wil zetten; 
je kunt op Voorne-Putten terecht op twee speciaal 
aangelegde mountainbike routes. Zo is er een route van 
twaalf kilometer rondom het Oostvoornse Meer, met een 
afwisselend parcours door prachtige duinen en bossen met 
korte klimmetjes en speciaal uitgebouwde singletracks.

Bij ’t Wapen van Marion zijn mountainbikes te huur en 
speciaal voor de mountainbikers is er een afspoelplaats voor 
je fiets. In recreatiegebied De Uitwaayer bij Spijkenisse vind 
je een route van dertien kilometer. Deze route is wat vlakker 
met speciaal aangelegde heuveltjes. Op sommige stukken 
kun je juist snelheid maken, maar de route kent ook een wat 
technischer gedeelte.
www.mtboostvoorne.nl 
www.mtbroutes.nl 

LEKKER LIGGEN OF OP DE TANDEM
Met de ligfiets op pad gaan is heel leuk! Op een ligfiets heb 
je een andere lichaamshouding en gewichtsverdeling ten 
opzichte van een gangbare fiets. Met de ligfiets worden over 
het algemeen ook hogere snelheden bereikt. 
Of stap eens samen op de fiets en probeer een tandem! Wij 
geven als tip mee om goede ‘trap’ afspraken te maken! Je 
kunt ligfietsen en tandems huren bij Outdoor Brielle. 
www.outdoorbrielle.nl

FIETSKALENDER VOORNE-PUTTEN 

ZHE TOUR
Het is altijd flink tegen de wind op buffelen tijdens de 
jaarlijkse Zuid-Hollandse eilanden tour, ten tijde van de 
uitgave van dit blad was de precieze datum nog niet 
bekend, maar de tour vindt altijd in de maand mei plaats. 
Het is een prachtige toertocht van 160 kilometer over de 
eilanden heen. Naast de geoefende renners is er ook  een 
amateurkoers voor de wielerbeloften voor de toekomst. 
Tussen deze koersen door worden er verschillende jeugd- 
en jongerenwedstrijden gereden. De start en finish is in de 
Marrewijklaan in Spijkenisse. 
www.zhetour.nl 
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RABO WIERLERRONDE
8 juli 37e Rabo Wielerronde en Koppeltijdrit van 
Abbenbroek. Ook vindt er op deze dag de Rabo Dikke 
Banden Race plaats. 
www.wielerrondevanabbenbroek.nl   

PROFWIELERRONDE OOSTVOORNE
3 augustus neemt menig profwielrenner weer deel 
aan de wielerronde van Oostvoorne dat tot één van de 

bekendste en gezelligste van Nederland behoort. 
www.profrondeoostvoorne.com  

WIELLERRONDE ZUIDLAND
Dit jaar wordt de Wielerronde van Zuidland voor de 64e 
keer georganiseerd, helaas kunnen wij ten tijde van het 
verschijnen van dit blad nog geen datum  noemen, maar de 
tour wordt in augustus gereden. 
www.wielerrondevanzuidland.nl 

HELMEN EN HELDEN 
Fietsen langs het water,  de historische plaatsen, door 
het bos of door de polder kan in de fietsroute Helmen 
en Helden. De route is 44,5 kilometer lang en kan via de 
fietsknooppunten gefietst en ook ingekort of uitgebreid 
worden. De route brengt je langs de beide vestingsteden, 
maar ook langs het Haringvliet en het Brielse Meer. Geniet 
van de maritieme historie in Hellevoetsluis of van de vogels 
in het duingebied. 
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WANDELENWandelen op 
Voorne-Putten was nog 

nooit zo aantrekkelijk en 
makkelijk, want eind juni 

2016 is er met behulp van 
vele wandelvrijwilligers het 

wandelknooppuntennet-
werk gerealiseerd. 

Je herkent de knooppunten 
aan de paaltjes met gele 

bordjes en rode 
tweecijferige nummers 

erop welke verwijzen naar 
een volgend nummer. 

De redactie van dit
magazine heeft besloten 

zelf haar beste beentje voor 
te zetten en een tweetal 

van de knooppuntenroutes 
te lopen. 

SPUIMONDING WEST
De bijna driehonderd hectare van 
natuurgebied Beninger Slikken zijn 
gelegen ten zuiden van Zuidland 
aan het Haringvliet en bieden rust 
en ruimte aan vogels als ganzen, 
wulpen en de blauwborst. Door de 
diversiteit in het landschap voelen 
veel vogelsoorten zich thuis in deze 
natuur.
Met de afsluiting van het Haringvliet 
in 1970 verdween het getij uit het 
natuurgebied. Zo werd het zoute 
water vervangen door zoet water. 
Dit zorgde voor een verandering in 
de natuur. Waar vroeger riet en bie-
zen de slikken bedekten, heeft het 
natuurgebied nu bomen, struweel 
en ruigtekruiden als heemst, late 
guldenroede en moerasmelkdistel. 
In het struikgewas broeden nu 
onder andere de blauwborst 
en de bruine kiekendief.
In het midden van de Beninger 
Slikken grazen koeien in de 
graslanden. Weidevogels, grauwe 
ganzen, brandganzen, wulpen 
en goudplevieren maken graag 
gebruik van dit stukje natuur. In 
de winter wordt het natuurgebied 
nog drukker met de komst van 
veel wilde eenden, kuifeenden en 
smienten.

DE POEPWANDELING
De wandeling (42, 45, 41, 42 4,5 km)
Bij knooppunt 42 aan de Zeedijk 
net buiten Zuidland kun je je auto 
parkeren en hier loop je vervolgens 
gelijk de dijk op waar je het eerste 
knooppuntenpaaltje ziet. Het 
uitzicht is hier al direct prachtig, 
maar nog beter kun je natuurlijk 
de omgeving zien op de uitkijkto-
ren even verderop in de route. De 
hoogtestrepen in de uitkijktoren 
geven aan hoe hoog het water in 
de polder stond tijden de waters-
nood in 1953.
Je loopt langs de nieuwsgierige 
schapen en in ons geval met twee 
teckels in extase, want er leven hier 
ook genoeg konijnen en hazen en 
die geur werd gelijk opgepikt. Niet 
zo gek, want op dit pad is het bijna 
niet mogelijk om de schapen en 

konijnenkeutels te ontwijken. De uitkijktoren valt natuur-
lijk goed in de smaak bij de meelopende kinderen. Hierna 
moesten we met het hele gezin klimmen (met hulp 
van speciale plank) over een hek om echt de slikken op 
te gaan. Hier loop je over een onverhard pad en gaan we 
over van schapenpoep naar koeienvlaaien, maar het is een 
ontzettend mooie route met aan de ene kant het 
Haringvliet en aan de andere zijde de slikken, met als enige 
geluid het gakken van de ganzen en andere vogelgeluiden.
Het is goed om stevige wandelschoenen aan te hebben op 
deze route, maar ook een verrekijker is leuk want halverwege 
kun je bij een vogeluitkijkpunt de vogels in de slikken 
begluren. En onontkoombaar is het trekpontje op de route 
dat je met een slingerwiel kunt bedienen en je naar de 
overkant brengt. Onderweg kun je naast de koeienvlaaien 
natuurlijk ook de grote grazers zelf tegenkomen. Voor ons 
waren ze echter alleen in de verte te zien.
Het laatste stuk vanaf knooppunt 41 is misschien een iets 
minder leuk stukje om te lopen, want je loopt hier over een 
druk fietspad. Maar het uitzicht blijft wel prachtig en nu kom 
je ook veel dichterbij de slikken en de trekvogels.
Deze route van 4,5 kilometer is eigenlijk maar een stukje 
van een grotere wandelroute van 15,7 kilometer, Flieren en 
Fluiten genaamd. In deze route is ook het dorp Zuidland op-
genomen en loop je langs het recreatiegebied De Bernisse 
en door de polders.

BEEREN EN WOLVEN
De Beerenplaat en Wolvenpolder liggen op het meest oos-
telijke puntje van het eiland Voorne-Putten. Om je meteen 
gerust te stellen; op deze wandeling kom je geen beren en 
wolven tegen. De waterzuivering Beerenplaat en de daarbij 
behorende spaarbekkens zijn genoemd naar het woord 
beer, wat waterkering betekent.   
Ook wolven zijn nog nooit gezien aan de Wolvendijk in de 
Wolvenpolder, maar op deze dijk staat de Wolvenstee. Het 
is één van de grootste boerderijen op Voorne-putten en is 
genoemd naar de heer de Wolf, een voormalige eigenaar.
De wolvenpolder en de Beerenplaat zijn natuurgebieden 
met water, moeras en graslanden. Er is een diversiteit tussen 
natte en drogere delen, maar het gebied ligt binnendijks, 
dus er is geen eb en vloed. Het hart van het gebied is pure 
waternatuur. Om dat natte hart heen liggen prachtige pa-
den waarover je eindeloos kunt wandelen. Vanaf de paden 
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Back-to-basic kamperen of glamping in stijl?
Op Camping ‘t Weergors geniet u optimaal van de vrijheid 

en de schitterende omgeving van Voorne-Putten. 
Wij zorgen er graag voor dat u zich thuis voelt.  

Camping ‘t Weergors
Zuiddijk 2, 3221 LJ Hellevoetsluis
0181-312430   |   www.weergors.nl   |   info@weergors.nl

Zomaar een weekendje weg? 
Wandelen, fi etsen door de duinen, varen 

over één van de meren of gewoon lekker luieren? 

Welkom in ’t Wapen van Marion Oostvoorne!

101 Hotelkamers
Brasserie
Restaurant & terras
Wellness met 3 sauna’s
Zwembad & whirlpool
Fitnessruimte
Tennisbaan
Gratis wi� 
 
Maak ook gebruik van:
High Tea € 17,95 p.p.
High wine € 19,50 p.p.
3-gangen dagmenu € 24,50
 
In de schoolvakanties eten 
de kinderen gratis 
een kinderpannenkoek!

Zeeweg 60 - 3233 CV Oostvoorne - Tel. +31(0)181 489399
info@wapenvanmarion.nl - www.wapenvanmarion.nl

De Iron Horse Ranch is de manege & pensionstalling van Voorne Putten voor jong en oud, 
waar de paarden ook echt paard kunnen zijn. Wij zijn zeer dicht bij het strand gelegen, 

waardoor je bij onze buitenritten extra lang over het strand en door de duinen gaat.

• Manege & Pensionstalling
• Buitenritten

 • Paarden leasen
 • Vakantiestalling

• Privé & groepslessen

Ikkerseweg 2 I 3222 EJ Hellevoetsluis I 06 29137734
info@ironhorseranch.nl I www.ironhorseranch.nl

HistorylandHellevoetsluis
Een avontuurlijke reis
door de tijd

Kijkjeogenuit!

www.historyland.nl Van toen naar nu,van jong naar oud

en vanuit de vogelkijkhut kun je vele soorten vogels zoals 
roerdompen, smienten, ijsvogels en rietzangers spotten. 
Op verschillende plaatsen in het gebied staan mega grote 
stoelen waarop je even uit kunt rusten en kunt genieten van 
het uitzicht. 

HET WOLVENPAD
De wandeling (knooppunt 41, 45, 43, 40, 44, 43 en weer 
41; 3,5 km kilometer)
We starten onze route aan het einde van de Kerkhofsedijk. 
Een gebied waar wij ook niet geregeld komen en waar we 
na een wat aarzelende rit toch goed aankomen. We zijn aan 
komen rijden via het pontje bij Hekelingen en na de Aaldijk 
moet je de Kerkhofsedijk volgen en het klopt, je bent dan 
bestemmingsverkeer. Het voelt fijn om vervolgens verwel-
komd te worden met de wandelinformatieborden en gelijk 
het eerste knooppuntenbordje. 
Eerlijk gezegd is het niet het mooiste weer voor een wande-
ling, het is een winderige herfstdag en het is stilletjes in dit 
recreatiegebied waar de gemeente nog druk bezig is met 
het aanplanten van wat nieuwe bomen. Ook hier zijn weer 
vele vogels te spotten en zien we een aantal mountainbikers 
de aangelegde MTB-route fietsen. Nu aan de wandel en 
uiteraard de hond maar meegenomen en die heeft er zin in! 
We starten vanaf knooppunt 41, bij het Rhoonse Veer, je ziet 
De Hoeksche Waard zo liggen en hier eindigt het Spui in de 
Oude Maas. 

Het eerste gedeelte is recreatiegebied en links zie je de 
wolvenpolder en De Wolvenstee liggen, de grootste
boerderij op Voorne-Putten. Rechts kun je gepasseerd wor-
den door mountainbikers. Maar vanaf knooppunt 45 loop je 
ineens heel beschut, en helaas vandaag heel modderig, door 
het riet en langs vele knotwilgen. Een mooi stukje groen met 
geregeld een bankje om even van het uitzicht te genieten. 
Het laatste gedeelte loop je langs De Waterzuivering en 
de woonkern Beerenplaat bestaande uit een boerderij en 
enkele bungalows. De bewoners zijn allen werkzaam bij het 
drinkwaterbedrijf. 

Hier zien we opeens het straatnaambordje
 ‘Johan van Oldenbarnveltweg’ staan met daaronder een 
historische tekst, Dijkgraaf polder De Oude en Nieuwe 
Uitslag van Putten 1612-1615. De toelichting hebben we 
even voor je opgezocht: Johan van Oldenbarnevelt 
(1547-1619) was de (over-)bekende raadspensionaris van de 
Staten-Generaal tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648). 
Hij trad op als (buiten)dijkgraaf van de polder De Oude en 
Nieuwe Uitslag van Putten, gedurende de periode 1612–
1615 en vermoedelijk ook al voor 1612 en na 1615. 
Dit was maar een gedeelte van Beren & Wolvenroute. De 
gehele route bedraagt 8,7 km. En brengt je ook nog door de 
Wolvenpolder en recreatiegebied de Uitwaayer. 

THEMAROUTES
In totaal zijn er tien verschillende themaroutes uitgestippeld 
met tips en uitleg over het gebied waar je wandelt. Maar 
met de overzichtskaart kun je natuurlijk zelf heel goed een 
route uitstippelen en de wandeling zo lang of kort maken als 
je zelf wilt.

De overzichtskaart en de themaroutes zijn te downloaden 
via www.opvoorneputten.nl onder het kopje wandelen en 
zijn onder andere te koop bij het VVV-kantoor Rockanje en 
de VVV I-Punten in Brielle en Hellevoetsluis.
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• Inkoop en verkoop van sport-,

  speedboten en cruisers
• Mercruiser / Mercury 
  (in- en outboards)
• Honda buitenboordmotoren

• Freewheel en Pega (boottrailers)

• Reparatie en onderhoud
  Tevens kunt u bij ons uitstekend

  terecht voor stalling, deskundige 

  Tevens kunt u bij ons uitstekend

  terecht voor stalling, deskundige 

  Tevens kunt u bij ons uitstekend
  adviezen en diverse onderdelen!

  terecht voor stalling, deskundige 

  adviezen en diverse onderdelen!

  terecht voor stalling, deskundige 

 0181 – 412 073
www.boatcentrevp.nl

• Inkoop en verkoop van sport-,

  speedboten en cruisers
• Mercruiser / Mercury 
  (in- en outboards)
• Honda buitenboordmotoren

• Freewheel en Pega (boottrailers)

• Reparatie en onderhoud
  Tevens kunt u bij ons uitstekend

  terecht voor stalling, deskundige 

  Tevens kunt u bij ons uitstekend

  terecht voor stalling, deskundige 

  Tevens kunt u bij ons uitstekend
  adviezen en diverse onderdelen!

  terecht voor stalling, deskundige 

  adviezen en diverse onderdelen!

  terecht voor stalling, deskundige 

www.boatcentrevp.nl

VOLOP GENIETEN 

BIJ ONS WATERKANT 

RESTAURANT!

 0181 48 38 96

www.brasserielime.nl

KunstKijk Goeree-Overflakkee
woensdag 24 t/m zondag 28 mei
www.kunstkijk.com
Menheerse Havendag
Middelharnis 2 en 3 juni
Goereese Kunstdagen
dinsdag 1 t/m zaterdag 5 augustus
www.kunststichtinggoedereede.nl

www.erfgoedlijngo.nl

Berkenrijsweg 15  3233 KH Oostvoorne
0181483305/06-25216373
sjoukes@tiscali.nl  www.campingketjil.nl

WELKOM OP CAMPING KETJIL 
MIDDEN IN HET GROEN KUNT U HEERLIJK 
WANDELEN, FIETSEN OF LUIEREN.

Wij bieden:
· Seizoensplaatsen
·  Ruime vaste plaatsen
·  Losse kampeermogelijkheden
· Luxe vakantiehuisje
· Chaletje
· Safaritenten

Gorslaan 25 (molecatenpark Kruininger Gors}
3223 XB Oostvoorne I Tel.: 487630 0181

www.hetgorspaviljoen.nl / info@hetgorspaviljoen.nl

NIEUWSGIERIG NAAR DE THAISE KEUKEN
OF LIEVER DE NEDERLANDSE?

KOM DINEREN IN ONS
SFEERVOLLE RESTAURANT

KIN HAI AROY!
EET SMAKELIJK!

Ons restaurant is vanaf 18 maart, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag, vanaf 15:00 uur geopend!

Vanaf 1 juni dagelijks vanaf 15:00 uur.
Uiteraard kunt u op deze dagen van onze bezorgsevice 

gebruik maken of het zelf komen ophalen.

Naamloos-2   1 28-11-16   10:53
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ACTIEVE 
WATERSPORT

Elke dag is een mooie dag op het strand van 
Voorne-Putten! Zon, zee, wind, zand en strand 

zijn de perfecte combinatie om lekker actief 
bezig te zijn. Suppen, kitesurfen, longboarden, 
skateboarden of flyboarden het zijn maar een 

aantal van de vele activiteiten die je op 
Voorne-Putten het echte strandgevoel geven.

WINDSURFEN
Windsurfen geeft je het ultieme gevoel van 

vrijheid. Tijdens de winderige dagen is het 
dan ook behoorlijk druk op het Oostvoornse 

meer. Beginners, gevorderde of herintredende 
windsurfers kunnen hun hart ophalen. De 

nabijheid van de zee zorgt dat de vaak 
stevige zuidwestenwind vrij spel heeft en 

ongebroken over het meer waait. Wil je wat 
meer uitdaging wat de wind betreft, dan zijn 

het Brielse Meer en het Haringvliet favoriet. 
www.brunottibeachclub.com

www.natural-high.nl

SUPPEN
Stand Up Paddle is een vorm van golfsurfen, 

maar in plaats van dat je liggend met je 
handen peddelt, sta je op de plank met een 

peddel in je hand. Het Oostvoornse Meer, 
het Brielse Meer en het strand van Rockanje  

bieden de perfecte gelegenheid om te 
suppen. Met familie, vrienden of collega’s of 

alleen een tocht over het water maken, dat is 
ultiem genieten en ook goed voor je spieren 
en gezondheid, want je gebruikt 95% van je 

spieren tijdens het suppen.  
www.brunottibeachclub.com

POWERKITEN
Een van de meest beoefende strandsporten is 
powerkiten. Dit doe je met een vlieger zoals je 

die van vroeger kent, maar dan een heel stuk 
groter. Een powerkite hoef je niet omhoog te 

rennen. De wind blaast het grote doek, dat 
met vier stevige lijnen bestuurbaar is, vanzelf 

omhoog. Het besturen van de powerkite 
vraagt beheersing en is een goede stap naar 

kitesurfen. Je leert hoe de kite zich op de 
wind beweegt. En wanneer dat lukt staat 

dat garant voor plezier! Laat jezelf bij goed 
weer aan de vlieger door het water sleuren of 
neem met zes personen de uitdaging aan om 
een mega power kite van 23 vierkante meter 

in bedwang te houden en ontspan door 
inspanning. 

www.brunottibeachclub.com
www.natural-high.nl

GOLFSURFEN
De oorsprong van alle boardsports die je tegenwoordig tegenkomt is surfen. De boards zijn steeds sneller 
geworden en je kunt er steeds behendiger mee omgaan. Surfen in de Noordzee, bij de Maasvlakte is de 
juiste plek om te genieten van de snelheid van de golf. Jong, oud en pro’s leven zich hier uit. 

FLYBOARD 
Beweeg je in, onder en boven het water! Voel de kick en vrijheid wanneer je boven het water vliegt. 
Vlieg waar je heen wilt en maak een duikvlucht het water in om vervolgens via de slang, waar het water 
doorheen geperst wordt, weer 15 meter boven het wateroppervlak gestuwd te worden. Leuk voor jong en 
oud, om te doen maar ook zeker om naar te kijken. Het Haringvliet en het zeer schone water van het Brielse 
Meer zijn favoriete plekken om te flyboarden. 

KITESURFEN 
De populaire en fantastische 
watersport kitesurfen groeit en groeit. 
Het is inmiddels de meest bedreven 
activiteit op het Noordzeestrand. De 
sport, een combinatie van vliegeren 
en surfen,  is makkelijk te leren en is de 
laatste jaren steeds veiliger geworden. 
Afhankelijk van de wind is het water bij 
strand van Rockanje,  Oostvoorne of op 
de Maasvlakte uitermate geschikt om 
te kitesurfen. Je kunt ook les krijgen. 
De gecertificeerde leraren zorgen 
ervoor dat je de kitesurfsport snel en 
veilig onder de knie krijgt. Durf je de 
hoge snelheden en de grote sprongen 
van het kitesurfen niet aan? Dan kun 
je genieten van de lucht die met de 
vele “dansende” vliegers een waar 
schouwspel is. 
www.natural-high.nl

72 73



WATERSKI, WAKEBOARDEN OF KNEEBOARDEN
Het Haringvliet en het Brielse Meer bieden alle 
mogelijkheden voor de waterskisport. Hangend aan een 
razendsnelle boot over de door de boot gecreëerde golven. 
Ervaar de vrijheid van het water als geen ander. Maak een 
mooie sprong over de schans, ski een figuur of slalom. 
Zowel langs het Haringvliet als langs het Brielse Meer zijn 
diverse skischolen gevestigd met alle mogelijkheden die de 
moderne waterskiër mag verwachten. 

ZEILEN 
Met de wind door je haren en de zon op je gezicht je laten 
leiden door de kracht van de natuur. Genieten van een 
wereld vanaf het water, naar plekken waar je anders niet 
zomaar kunt komen. Het is heerlijk zeilen op het water van 
het Brielse Meer, het Haringvliet, het spui of op de Noordzee.  
Als je even niet wil zeilen, of wanneer het windstil is, leg je 
aan bij een van de aanlegsteigers of ga je voor anker en kom 
je helemaal tot rust.
 
DUIKEN
Het Oostvoornse Meer is onder sportduikers één van de 
meest geliefde duiklocaties van Nederland. Het meer is 
op enkele plaatsen meer dan veertig meter diep en het 
water is bijzonder helder. Het meer is vooral bekend om 
zijn onderwaterpark. Daar zijn talloze attributen geplaatst. 
Via diverse bandensporen kun je op zoek naar een oude 
wrakstukken, een beeld, een heipalenbos een ufo en een 
paar andere verrassingen. 

Ook duiken in het Haringvliet is zo gek nog niet. Het zicht 
is wisselend, maar kan soms tot de acht meter oplopen. 
Op de zandbodem liggen prachtige basaltblokken en 
oesterbanken en de paling doet het er goed. Wanneer de 
Haringvlietsluizen in 2018 opengesteld worden zal er nog 
veel meer variatie in de onderwaterwereld komen.

KANOËN
De Bernisse en het Brielse Meer lenen zich perfect om te 
kanoën. Geniet vanaf het water van het uitzicht langs de oevers 
die afwisselend begroeid zijn met hoge of lage bossages. 
Peddel naar de havens van Zwartewaal of Brielle. Kijk naar de 
vele vogels en geniet van de natuur in de Bernisse. 
www.opvoorneputten.nl

BROUWERSDAM GOEREE-OVERFLAKKEE
Welkom op de Kabbelaarsbank, de ‘binnenzijde’ van de 
Brouwersdam aan het Grevelingenmeer is sinds jaar en 
dag dé superspot voor windsurfers en zeilers! Het grootste 
zoutwatermeer van Europa biedt optimale condities voor 

een actieve en relaxte dag in, op en aan het water. Tal van 
spetterende watersport activiteiten worden aangeboden en 
aan de Kabbelaarsbank kan de auto of camper direct aan de 
oever van het meer worden geparkeerd!
Noem de Brouwersdam en bij veel windsurfers waar ook 
ter wereld verschijnt een grote glimlach op het gezicht. 
Direct na de voltooiing van de Brouwersdam in 1971 
ontwikkelde het gebied zich spontaan tot een geliefde 
spot. Eén van de belangrijkste surfspots ter wereld waar 
de vaak stevige zuidwestenwind, het parkeergemak en het 
zoute, heldere water vele liefhebbers trekt. Het is de plek 
waar fervente windsurfers elkaar bij wind en weer treffen, 
ouders hun passie overbrengen op de kinderen en vele 
watersporthelden kind aan huis zijn. De ondiepe plas voor 
Zeil & Surfcentrum Brouwersdam is zowel voor beginnende 
windsurfers als gevorderde freestyle windsurfers een 
favoriete stek.

ZEILEN EN BODYSLIDEN VAN DE WATERJUMP
Zeilen is net als windsurfen onlosmakelijk met de 
Grevelingen verbonden. Aanleggen bij één van de eilandjes 
of havens maken een dag op het water compleet. De 
meest spectaculaire attractie op de Brouwersdam is de 
Waterjump. Deze schans van bijna acht meter hoog met drie 
glijbanen staat aan de oever van de Grevelingen, pal naast 
het restaurant van Zeil & Surfcentrum Brouwersdam. Voor 
iedereen die durft, betekend een duik van de Waterjump 
een sensationele en verfrissende sprong in het water!
Voor meer informatie: www.brouwersdam.nl
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De textielverzorger
voor de Hospitality

Reeweg 18
1394 JD Nederhorst den Berg

Telefoon 0294 25 85 25
www.lamme.nl

Viswinkel Ouddorp
Weststraat 12-14 I 3253AR Ouddorp

Tel: 0187-845229
https://www.facebook.com/Haringkraam/
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Voorne-Putten staat 

bekend als één van de 

meest visrijke 

visgebieden in Neder-

land en is een waar 

eldorado voor de 

hengelsportlief-

hebber. 

Van wrakvissen, 

vliegvissen, 

zeevissen tot belly-

boat vissen, van vissen 

in de polder, aan een 

meer, een sloot of een 

kanaal het kan op

 Voorne-Putten 

allemaal. 

SPORTVISSEN
ZOUT WATER
Sinds de aanleg van de tweede Maasvlakte is de vijftien kilo-
meter lange kustlijn rond Voorne-Putten enorm aangevuld 
met extra stranden. Op deze stranden wordt dan ook veel 
aan zeevisserij gedaan. Wanneer er een aanlandige wind 
staat komt de vis zich tegoed doen aan zandspieringen en 
dat kan mooie vangsten opleveren. Vanuit Hellevoetsluis ver-
trekken er regelmatig sportvisschepen om op de Noordzee 
te (wrak)vissen. 

EUROPOORT
Midden in het havengebied van Rotterdam Europoort vind 
je de mooiste visstekken. In de bedrijvige haven kun je alle 
vissen die ook in de Noordzee zwemmen vangen, vanaf de 
kade of vanaf een dijk. Het voordeel is dat je direct in diep 
water vist. En wil de vis niet bijten? Dan kun je de grote 
containerschepen bewonderen.

HARTELKANAAL
Het Hartelkanaal is vooral in de zomer een uitstekende stek 
om op zeebaars te vissen. De zeebaars laat zich het beste 
vangen wanneer er stroming in het kanaal aanwezig is. 
Op de getijden letten is dan ook zeker aan te raden. In de 
zomermaanden kun je ook regelmatig grote harders aan de 
waterkant van het Hartelkanaal spotten. Deze zijn dan op 
zoek naar voedsel en kun je dan ook prima vangen met wat 
brood onder de dobber. Andere vissen die je in het kanaal 
tegen kunt komen zijn bot, paling en zeebaars.

OUDE MAAS, VONDELINGENWEG
Vis tussen en naast de schepen die de oude Maas bevaren 
en vang schar, wijting, zeebaars, gul, bot of tong. In de Oude 
Maas komt veel zoet water vanuit de rivieren richting zee. 
Het leuke is dan ook dat je hier zout en zoetwatervis door 
elkaar heen kunt vangen.
 
KANAAL VOOR VOORNE
Het kanaal dat het eiland Voorne van het eiland Putten 
scheidt staat bekend om de witvissen die er in ruime getale 
rondzwemmen. Het kanaal is goed met de auto te berei-
ken en door de ruim tweehonderd steigers voor een visser 
perfect uitgerust. In het kanaal dat het Haringvliet met het 
Voedingskanaal verbindt worden dan ook regelmatig (inter)
nationale viswedstrijden gehouden.

HET HARINGVLIET
Het Haringvliet mag met recht buitengewoon rijk viswa-
ter genoemd worden. Grote aantallen brasems, paling en 
karpers kunnen hier vanuit een boot of vanaf de kant bij 
Oudenhoorn gevangen worden. Ook de zeeforel kan zomaar 
bijten, omdat de sluizen van de Haringvlietdam open staan. 

BRIELSE MEER
Door de bomen en de bosjes op de oevers rond het Brielse 
Meer biedt het meer mooi beschut viswater. De rustige ei-
landjes zijn bij vissers zeer geliefd. In het meer worden onder 
andere snoeken en brasems gevangen. De witvissen trekken 
in de winter massaal de haven van Brielle binnen zodat er in 
die periode ook naar hartenlust gevist kan worden.

OOSTVOORNSE MEER
Het Oostvoornse Meer is zeer geschikt voor de vliegvisser. 
De diepte van het meer is op enkel plaatsen ruim drieën-
veertig meter. Die enorme diepte zorgt er zelfs in de zomer 
voor dat er koel en zuurstofrijk water beschikbaar is voor 
de forel. Er zwemmen door die de gunstige leefomstandig-
heden dan ook forellen die recordafmetingen hebben. Het 
meer leent zich zeer goed om vanuit een bellyboat of vanaf 
de strekdammen te vissen. 
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WORLD PREDATOR CLASSIC 2017

BERNISSE 
De voorn kan vooral in de groene omgeving van de Bernisse 
gevangen worden. De kwaliteit van het water van de Bernis-
se is zeer goed en de Bernisse heeft daardoor dan ook een 
mooi visbestand. Het water is gemiddeld anderhalf tot twee 
en een halve meter diep, maar in de meeste plassen kun 
je vanaf de kant wadend vissen. Rond de Bernisse zijn een 
behoorlijk aantal parkeerplaatsen zodat je nergens ver hoeft 
te lopen om bij het water te komen. Ook is er een zeer uitge-
breid netwerk van fietspaden dat door middel van brugge-
tjes de beide waterkanten verbind. Door dat gemotoriseerd 
waterverkeer op de Bernisse verboden is maakt het er langs 
de waterkant heerlijk rustig. In dit mooie recreatiegebied 
met kreken en vaarten is een forellenplas aangelegd, daar 
kan onder andere op de meerval en Amerikaanse striper 
bass gevist worden.

HET SPUI
Vanwege zijn enorme sterke stroming is de rivier het Spui 
een echte visuitdaging. Het vissen in de stroming is niet 
gemakkelijk, maar met een sterke hengel wel erg leuk. Als je 
dan beet hebt heb je vaak een winde of een voorn aan de 
haak hangen. 

Van19 tot en met 24 juni zal er een groot internationaal 
visevenement in Hellevoetsluis plaatsvinden.

Dit evenement trekt deelnemers van uit de hele wereld met 
het Haringvliet is het wedstrijdterrein.
De deelnemers zullen met boten het water op gaan en de 
grootst mogelijke roofvissen vangen. Hieromheen wordt een 
uitgebreid programma georganiseerd met muziek en leuke 
kinderactiviteiten. 
Het evenement wordt georganiseerd door  Angling Spirit 
in samenwerking met diverse internationale tijdschriften en 
bedrijven op visgebied. Het evenement geeft veel exposure 
vanwege tv uitzendingen, film en tijdschriften.
Het startschot voor de wedstrijd wordt gegeven

door het kanon in de vesting.
Het totaal aantal boten in de competitie is 60 met 2 vissers per 
boot.  Er wordt gevist met kunstaas op snoekbaars , baars en 
snoek.

HET PROGRAMMA:
20 juni Officiële opening van het evenement met een parade 
en het afvuren van het kanon in de vesting
21 juni Dag 1 van de competitie
22 juni Dag 1 van de competitie
23 juni rustdag voor de deelnemers en de media / sponsors 
promo dag
24juni Laatste dag van competitie en prijsuitreiking
www.worldpredatorclassic.com

PUT VAN HEENVLIET 
Aan het recreatiegebied de put van Heenvliet tussen de dor-
pen Zwartewaal en Heenvliet wordt nog hard gewerkt, maar 
op de reeds vrijgegeven oevers mag gevist worden. 
Het vissen op de voormalige zandwinput is door zijn mooie 
ligging tussen de twee dorpen en met uitzicht op de Rotter-
damse haven een unieke ervaring. 

VESTINGGRACHTEN EN POLDERS
Niet te ver van de bewoonde wereld af vissen? Dat kan rond-
om de vestingen van Brielle en Hellevoetsluis. De vestings-
wallen bieden een perfecte plek om te vissen.
Zoek je juist een rustig plekje? In de prachtige polders die 
het eiland Voorne-Putten rijk is kan ook volop gevist worden. 
Vissen als ruisvoorn, zeelt en kroeskarper komen daar nog in 
groten getale voor.

VERGUNNINGEN
Om op het eiland Voorne-Putten te mogen vissen is een 
visvergunning of een vispas nodig. Voor meer informatie 
over de visgebieden en de visvergunningen:
www.onsgenoegen.mijnhengelsportvereniging.nl
www.hsphetvoornsekanaal.mijnhengelsportvereniging.nl
www.hvdewatergeus.nl 
www.zeenaald.nl
www.sportvisserijnederland.nl/vispas

ZOUT WATER

EUROPOORT

HARTELKANAAL

OUDE MAAS

KANAAL DOOR VOORNE

HARINGVLIET

BRIELSE MEER

OOSTVOORNSE MEER

BERNISSE

SPUI

PUT VAN HEENVLIET

VESTING GRACHTEN

1 4 7 10
2 5 8 11
3 6 9 12
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MET DE 
KINDEREN 

OP PAD

Wie wil er nu nog stil 
zitten als er zoveel te 

doen is? Midgetgolfen 
op een prachtige golf-

baan of spannend glow 
in the dark, schelpen 

zoeken op het strand of 
historische 

mammoetbotjes 
opgraven, klimmen in 

het bos of in het
 klimtouw bij de

 indoorspeeltuin? Je 
komt waarschijnlijk tijd 

tekort om het allemaal te 
beleven. 

Trek er op uit op 
Voorne-Putten!

ONTDEK EEN ONBEWOOND EILAND
Altijd eens op een onbewoond eiland willen zijn? Ga dan 
naar speeleiland ’t Meerkoetje in het Brielse Meer en ga op 
zoek naar geheime plekken! Lekker vies worden mag hier 
en als je van de trekschuit afvalt zwem je gewoon naar de 
overkant. Met het waterspeeltoestel aan de overkant kun je 
zelf water oppompen en daarmee zet je andere onderdelen 
van het watertoestel in werking. De waterspeelplaats kun 
je vinden aan de Staaldiepseweg in Brielle. Volg de bordjes 
zwemlocatie. 
www.nederlandsezwembaden.nl/waterspeeltuin/brielle/
brielse-meer 

DOE ROUTES
Vanuit het bezoekerscentrum  Tenellaplas  zijn diverse 
uitdagende doe-routes voor kinderen uitgezet. Met een tas 
vol hulpmiddelen ga je op pad. Bekijk waterdiertjes met een 
loep of volg je kompas richting het ‘Beestenboel’ speurpad. 
Onderweg verzamel je allerlei plaatjes van dieren die in de 
duinen leven. Voor de hele kleintjes is er het kabouterpad. 

www.zuidhollandslandschap.nl/Bezoekerscentrum-Tenellaplas 

SPEELBOS EN STRAND
Spelen, ravotten, spetteren of wat dacht je van een potje 
beachvolleybal? Het kan allemaal in het speelbos en op 
het strandje van Camping de Krabbeplaat. Het speelbos is 
gelegen aan het Brielse Meer dus kun je heerlijk afkoelen na 
een verhitte strijd. 
www.krabbeplaat.nl 

VRIJHEIDSBOS
In het vrijheidsbos langs het Brielse Meer kun je niet alleen 
wandelen, maar ook klauteren en klimmen in de natuurlijk 
aangelegde speelplekken of volg het blotenvoetenpad. Als 
je door dit bos wandelt zie je langs het pad panelen met 
hierop gedichten van bekende dichters, maar ook van vele 
kinderen van basisscholen van Brielle. 
www.vrijheidsbos.nl

AVONTUUR
Speeltuinpark Braband in Spijkenisse is een avontuurlijke 
natuurspeeltuin met klim-en klauterbomen, een kabelbaan 
en een kleuterkasteel. En niet alleen met mooi weer kun je er 
terecht, want als het regent of geregend heeft kun je tussen 
twee van de drie speelheuvels in de modder spelen. Ook zijn 
er echte indianententen gemaakt van wilgen. Er zijn genoeg 
bankjes voor ouders of begeleiders om te genieten van dit 
speelplezier. De speeltuin is bedoeld voor kinderen van vier 
tot en met twaalf jaar. 
www.speeltuinparkbraband.webklik.nl 

OUTDOOR
Wil je buiten lekker actief bezig zijn? Ga dan eens boog-
schieten, ligfietsen, paintballen of vlotvaren langs het Brielse 
meer of in Westvoorne. Breng met een kano je materiaal 
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naar de overkant en start daar met de bouw van je vlot.  Volg 
puzzelend de juiste coördinaten van je GPS en wordt door 
de mooie natuur van Voorne-Putten geleid.
www.outdoorbrielle.nl       
www.outdoorwestvoorne.nl 

KNUFFELEN 
Op Voorne-Putten zijn er diverse kinderboerderijen waar je 
met allerlei dieren kunt knuffelen. In Hellevoetsluis ligt er 
naast de kinderboerderij ook een natuurspeeltuin met de 
naam Het Wilde Weide Speelbos, daar heb je genoeg ruimte 
om lekker wild te spelen. Net buiten de vesting van Brielle 
ligt de Dierenweide. Een boerderij waar kinderen, jongeren 
en volwassenen kunnen genieten van de natuur, de dieren 
en het buitenleven. 
Op de Agathahoeve in Oostvoorne kun je kennis maken 
met de dieren, mee helpen verzorgen, lekker met de dieren 
knuffelen of gewoon lekker spelen. 

Kinderboerderij De Trotse Pauw is een groene plek, midden 
in het centrum van Spijkenisse. Het is een leuke plek war je 
makkelijk contact met dieren maakt, mensen kan ontmoe-
ten, plezier kunt maken en een heleboel kunt leren. 
www.dekerkestee.nl
www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/66/de-dierenweide/ 
www.gemiva-svg.nl/43531/Agathawerk.html 
www.vriendenvandetrotsepauw.nl 

AQUASPLASH
Heb je een zwemdiploma en ben je niet bang om nat te 
worden? Ga dan naar Aquapark Splash in Hellevoetsluis. In 
dit waterpark kun je vanaf een ‘ijsberg’of een toren in het 
water springen, er is een trampoline en er zijn allerlei water-
toestellen. Voor de allerkleinsten is er het mini-splashpark en 
de elektrische bootjes. Ben je benieuwd geworden? Kom je 
uitleven in Aquapark Splash.
www.aquaparksplash.nl

ZWEMBADEN
Naast natuurlijk zwemwater zijn er op Voorne-Putten ook 
verschillende zwembaden; zwemmen is niet alleen heel 
leuk, maar het is ook nog eens heel gezond. In de zwemba-
den op Voorne-Putten kun je recreatief zwemmen, lekker in 
een whirlpool plaatsnemen of in één van de wedstrijdbaden 
zwemmen. 
Bernissebad Heenvliet, www.bernissebad.nl
De Dukdalf Brielle, www.dukdalfbrielle.nl
De Eendraght Hellevoetsluis, www.eendraght.nl  
Rivierabad Spijkenisse, www.optisport.nl/rivierabad.nl
De Meander Oostvoorne, 
www.westvoorne.nl/accomodaties/zwembad_43485
‘t Molengors Zuidland www.zwembadmolengors.nl 
Zwembad Zuiderdiep, Stellendam, www.zuiderdiep.nl 

FUTURELAND
Midden in het modernste havengebied ter wereld ligt het 
informatiecentrum Futureland over de aanleg en inrichting 
van Maasvlakte 2. Ontdek het fantastische uitzicht op de 
nieuwe terminals vanaf het Panoramadek. Duik in de brain-
box, een driepersoons touchscreen, met alle geheimen van 
Maasvlakte 2. Reis je liever virtueel door de Maasvlakte in het 
jaar 2035, scheer dan rakelings met een hooverboard langs 
de enorme containerkranen! Maar je kunt ook op expeditie 
met de Future Land express voor een bijzondere busrit over 
het nieuwe stuk Nederland of reserveer de boot en beleef 
Maasvlakte 2 vanaf het water! 
www.futureland.nl 

STRIKE!
Zin in een onbezorgd en gezellig uitje? Bowlen is leuk voor 
jong en oud. Voor de allerkleinsten kunnen de goten 
afgedekt worden, zodat elke bal raak is en de punten 
worden automatisch door de computer opgeteld.
www.bowlingspijkenisse.nl
www.bowlinghellevoetsluis.nl

SPEELPARADIJS
Voor een hele dag speelplezier moet je bij Monkeytown 
in Spijkenisse of in De Ballenbak in Brielle zijn. In de indoor 
speelparadijzen kun jij je waanzinnig uitleven op de spring-
kussens en trampolines, klimmen en klauteren op of door 
één van de vele speeltoestellen, glijden of kruipen door 
uitdagende tunnels en geheime gangen. Weer of geen weer, 
het is altijd feest!
www.monkeytown.eu
www.ballenbak.nl/brielle 
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Een dag vol buiten-     

en binnenpret!

 SPEELWIJCK   Naast o.a. de grote 
buitenspeeltuin, havenspeeltuin en de 
verkeerstuin, hebben wij ook het grootste 
speelhuis van Nederland met 2.000 m2  
binnenpret. 

DIERENWIJCK  Je kunt nu nog dichter 
bij de dieren komen in onze compleet 
vernieuwde dierentuin. Hier kun je ze 
voelen, ruiken, zien & horen én kom je alles 
over ze te weten. 

WANDELWIJCK  Een mooie plek om tussen 
de middag lekker te picknicken. 

KORTOM Alle ingrediënten voor een heerlijk 
uitstapje met de hele familie. Of natuurlijk 
voor een onvergetelijk kinderfeestje! 

Alvast een voorproefje nemen? 
Kijk dan op www.plaswijckpark.nl.

Ringdijk 20 | 3053 KS Rotterdam | T  (010) 418 18 36  | E  info@plaswijckpark.nl | www.plaswijckpark.nl

VAKANTIE?!
Vier het bij...

CAMPING - BRASSERIE - KIDSPLAY - LASERGAME - MINIGOLF

MEER INFORMATIE? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP.
PARKWEG 2, 3221 LV HELLEVOETSLUIS - WWW.ADVENTUREDOME.NL - 0181-745577

ADVENTUREDOME
Ga op ontdekkingsreis, kruip in de huid van een piraat, zet 
je schrap voor een potje lasergamen of neem een duik in de 
onderwaterwereld van de glow-in-the-dark golfbaan. Met 
een softplay voor de kleintjes en een uniek klimtoestel van 
bijna zeven meter hoog is er voor alle leeftijden wat te be-
leven. Naast alle binnenactiviteiten kun je buiten ook je hart 
ophalen, sjees van de tokkelbaan, kruip door een meterslang 
tunnelfort of test je uithoudingsvermogen op de stormbaan. 
www.adventuredome.nl

WINTERSPORTEN EN AVONTUUR
Bij Holland Indoor Sport kun je indoor skiën en snowboar-
den, de skileraar is in de buurt en door de instelbare snelheid 
kunnen beginners tot aan wedstrijddeelnemers de techniek 
aanleren en verbeteren. Survival en klimmen behoort ook 
tot de mogelijkheden, er hangen twee parkoersen van ruim 
dertig meter lang met veertien verschillende hindernissen 
aan het 7 meter hoge plafond.
www.hollandindoorsport.nl

MIDGETGOLF EN SPEELTUIN
Speel op een 18-holes midgetgolfbaan in de prachtige na-
tuur van de Bernisse, of neem de kabelbaan van de ene naar 
de andere schommel. Draai een rondje in de draaimolen 
of in een loopton. En eet na al deze activiteiten een lekkere 
pannenkoek. 
www.pannekoekenbakker.nl 

CRAZYGOLF 
Crazy Golf geeft midgetgolf een hele nieuwe dimensie. De 
glow in the dark minigolf neemt je mee op avontuur door 
de donkere jungle met levensechte tijgers, apen en andere 
dieren. Het Blacklight licht niet alleen het decor, maar ook de 
sticks en de golfballen op. 
www.crazy-golf.nl 

REGIO

TIENGEMETEN 
Op het eiland Tiengemeten in het Haringvliet vind je genoeg 
speelnatuur, meer dan 45 hectare bomen, beekjes, bloemen, 
blubber en beesten. Hutten en vlotten bouwen, dammen 
leggen in een beek, kikkers besluipen, dwalen in het doolhof 
of door tunnels kruipen. Dat kan allemaal op de verschillen-
de speeleilanden en in Waterrijk. De elementen uit de natuur 
zijn je speelgoed. Speelnatuur Tiengemeten is een ruig dagje 
uit voor het hele gezin.
www.tiengemeten.nl

NEELTJE JANS
In Deltapark Neeltje Jans leer je alles over de geschiedenis 
van de Deltawerken en de kracht van wind en water. Stap in 
de orkaanmachine en voel de kracht van een orkaan of maak 
een rondvaart naar de Deltawerken over de Oosterschelde. 
Soms zie je vanaf de boot zeehonden en bruinvissen. Bezoek 
de zeeleeuwenshow en het mooie Bluereef Aquarium Zee-
land. Of glij met een bootje en al vanaf de grote glijbaan in 
de waterspeeltuin. 
www.neeltjejans.nl 

R.T.M OUDORP
Van het jaar 1898 tot in de jaren 60 van de vorige eeuw 
reden er stoomtrams van de Rotterdamse Tramweg Maat-
schappij tussen Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. 
Het museum toont het trammaterieel dat op deze tramlij-
nen reed. Een ritje maken door de duinen van Ouddorp en 
over de Brouwersdam is ook mogelijk. De dienstregeling kun 
je op de website van het museum vinden. 
www.rtm-ouddorp.nl
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DE MÈKKERSTEE
Loop op de Mèkkerstee lekker rond tussen de geiten en 
boerderijdieren. Kijk hoe de geiten gemolken worden en 
speel in de speeltuin van de boerderij. Geniet tussendoor 
van heerlijk zelfgemaakt ijs of van de biologische geitenkaas 
en bekijk hoe dit allemaal op de Mèkkerstee in Ouddorp 
wordt gemaakt en beleef de charme van het boerenleven.  
www.demekkerstee.nl

“DE FLIPJES”
Speeltuin “De Flipjes” in Ouddorp is een speeltuin zoals er 
nog maar weinig zijn. De kinderen kunnen zich er de hele 
dag vermaken op de wippen, draaimolens of op de glij- en 
kabelbanen. De ouders of begeleiders kunnen heerlijk tot 
rust komen in één van de vele zitjes direct bij de speeltoe-
stellen. 
www.speeltuindeflipjes.nl 

DE BEESTENBOEL
Kinderboerderij De Beestenboel in Rozenburg is een popu-
laire plek voor jong en oud om te ontspannen, te leren, 
mee te helpen en te spelen. In de speeltuin staan moderne 
speeltoestellen en in theehuis ’t Vliertje kun je terecht voor 
allerlei lekkere versnaperingen. 
www.beestenboel-rozenburg.nl 

FAUNAPARK FLAKKEE
Faunapark Flakkee is een mooi aangelegd park vol flora en 
fauna, waar een ieder zich uitstekend kan vermaken. Het 
park heeft een grote variatie aan dieren zoals parkieten, 
roofvogels, capybaras en kangaroes. Op het park kun je ook 
in de speeltuin spelen,  midgetgolfen of een leuke speur-
tocht maken. 
www.faunaparkflakkee.nl 

DIERGAARDE BLIJDORP 
In de Rotterdamse diergaarde Blijdorp ga je op ontdekkings-
reis langs allerlei leuke, vreemde en bijzondere dieren. Zo 
sta je ineens oog in oog met een kameel of zie je gorilla’s 
spelen op hun groene eiland. Ook kun je zonder snorkel en 
duikbril reizen over de zeebodem en langs kustgebieden in 
het Oceanium. Maar er is nog veel meer te beleven zoals de 
mooie vlindertuin ‘Amazonica’ of bekijk de reuzenwaterlelie 
in de amazone. 
www.diergaardeblijdorp.nl

PLASWIJCKPARK 
Speelwijck
In onze speeltuin raak je niet uitgespeeld! Ga van de super-
snelle Kangaroetsjjj, in onze ouderwetse carrousel en vlieg 
over het water in de kabelbaan. Ook de waterfietsen, klimto-
rens, (reuzen)schommels en vele andere speeltoestellen bie-
den plezier voor alle leeftijden. In de grote verkeerstuin leef 
jij je uit op onze skelters. Onderweg kom je van alles tegen! 
Oververhit geraakt van het skelteren? Kom lekker spetteren 
in de havenspeeltuin. Of doe net als de vari’s op het apen-
eiland en kom spelen in de uitdagende apenspeeltuin.

Het Huis in de Heuvel
het grootste speelhuis van Nederland!
Trampoline springen op de bedden in de slaapkamer.
 Met badschuim spuiten in de badkamer. Klauteren en 
kruipen door geheime tunnels en gangen. Oftewel, binnen 
lekker de beest uithangen. Het kan nu écht allemaal in 
familiepark Plaswijckpark.

Dierenwijck
In de volledig vernieuwde dierentuin van Plaswijckpark vind 
je meer dan 50 diersoorten zoals apen en wallabies. 
Sommige zijn bekend, zoals de zwarte zwanen en otters, 
maar wie weet wat een vari, een nandoe of een alpaca is?

Wandelwijck
Zoek je een mooie plek om tussen de middag te picknicken 
in het gras of op één van de vele picknickbanken te 
genieten? Dan moet je in Wandelwijck zijn.

Familiepark Plaswijckpark
Ringdijk 20 • 3053 KS Rotterdam • Tel: 010 - 4181836 
Email: info@plaswijckpark.nl • www.plaswijckpark.nl
Openingstijden: 10.00 tot 19.00 uur
Entreeprijzen: 2-64 jaar € 12,00 • 65+ € 8,00

SPIDO
Midden in het drukke verkeer van zee- en binnenvaart-
schepen beleef je een bijzondere vaartocht door de grootste 
haven van Europa. Je ziet tijdens de havenrondvaart de 
indrukwekkende skyline van Rotterdam,  met imposante 
gebouwen,  aan je voorbij glijden. Voor een onvergetelijke 
indruk  van de drukke wereldhaven zijn de uitgebreide rond-
vaarten een aanrader. 
www.spido.nl 
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      PAARDEN
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OP VAKANTIE MET JE PAARD
Wil je Voorne-Putten op je eigen paard ontdekken?  Kies dan 
voor een accommodatie met stallingsmogelijkheden.  
Midicamping van der Burgh is een moderne landelijke cam-
ping voorzien van alle gemakken. Er is gelegenheid om je 
paard te stallen met weidegang. Vanaf de camping rij je over 
de brug zo het St. Annabos in. Kinderen kunnen tijdens de 
vakanties en in de weekenden op de camping twee keer per 
dag een gratis ponyritje maken in de ponybak. Iedere dins-
dagavond is er een buitenrit bij het St. Annabos. De kinderen 
mogen dan, onder begeleiding, hun rondjes rijden.  Op de 
camping bevindt zich ook een kinderboerderij met geiten, 
herten, eenden, kippen en konijnen. www.midicamping.nl 

De Iron Horse Ranch is meer dan een manege en pen-
sionstalling waar je “gewoon” kunt paardrijden. De ranch 
bezit twee binnenrijhallen en een buitenbak. De ranch is 
gelegen vlakbij het strand van Hellevoetsluis en Rockanje, 
waar je het hele jaar door heerlijke buitenritten kunt maken. 
Tegen een aantrekkelijk tarief kun jij je paard of pony stallen 
en gebruik maken van alle faciliteiten.  Uiteraard krijgt ook 
jouw paard onbeperkt hooi ter beschikking en wordt ook de 
box schoongemaakt, zodat jij optimaal kunt genieten van je 
vakantie! www.ironhorseranch.nl 

BUITENRITTEN 
Buitenritten maken is zeker niet alleen leuk in de zomer, het 
hele jaar door kun je bij de maneges op Voorne-Putten een 

B&B Iets Anders in Oostvoorne is gevestigd op een 
aantrekkelijk landgoed met een gezellige boomgaard. 
Uniek is de mogelijkheid om je paard mee te nemen op 
vakantie. Terwijl je verblijft in een modern en luxe apparte-
ment, staat je paard in de stallen op het terrein. In de directe 
omgeving zijn diverse wandel, fiets, auto en ruiterroutes. 
De perfecte combinatie van een eigen vakantie en 
vakantiestalling voor je paard! www.iets-anders.info 

buitenrit maken. Er zijn ritten voor zowel de onervaren als 
de gevorderde ruiter. De buitenritten variëren in lengte en 
omgeving afhankelijk van het niveau, om het rijniveau te 
bepalen kan er gevraagd worden om voor te rijden. Met de 
langere ritten wordt er door de duinen, over het strand en 
door het bos gereden, een heerlijke buitenrit door de natuur 
van Voorne-Putten. 
www.manegestalflicka.nl

                                 Liefhebbers van paardrijden kunnen op Voorne-Putten hun hart 
                                ophalen. Over het hele eiland lopen prachtige ruiterroutes, die   
                 door  bos, polders, duinen en natuurlijk over het strand voeren. 
Bij ondergaande zon over het strand galopperen en ongestoord genieten van 
                                                    de prachtige natuur.

PAARDRIJDEN OP HET STRAND
Paardrijden op het strand mag het hele jaar door van de 
Haringvlietdam tot Oostvoorne, met uitzondering van het 
Badstrand Rockanje. Het Badstrand Rockanje is van 1 april tot 
1 oktober verboden voor paarden. Om een aaneengesloten 
stuk te rijden vanaf de Haringvlietdam tot aan 
Oostvoorne is er een ruiterroute door het duingebied achter 
het Badstrand langs, met een in- en uitgang het strand 
op. Rondom het strand zijn nog een aantal ruiterpaden te 
vinden.  

PAARDRIJDEN IN DE BERNISSE 
In recreatiegebied Bernisse is in principe rijden op de fiets- 
en wandelpaden toegestaan. Lees voor afwijkende regels 
de informatieborden in het gebied. Het ruiterpad Bernisse 
bestaat uit een paaltjesspoor en leidt langs Abbenbroek en 
Zuidland.

PAARDRIJDEN IN DE UITWAAYER
In De Uitwaayer zijn twee ruiterpaden. Op de padenborden 
aan het begin van dit natuur- en recreatiegebied staat aan-
gegeven waar de paden zich bevinden. Buiten de ruiterrou-
tes is het in De Uitwaayer niet toegestaan te paardrijden.  
www.facebook.com/VPRuiterpaden 

PAARDENMARKT HEENVLIET
De traditionele paardenmarkt in Heenvliet is hét jaarlijk-
se evenement in de regio voor paardenliefhebbers. Een 
behoorlijke groep mensen staat op tweede Pinksterdag 
voor dag en dauw op, om de aanvoer van de paarden te 
aanschouwen. Voordat de paarden daadwerkelijk de Markt 
mogen betreden worden ze door de marktmeester gecon-
troleerd, daarna mogen de paarden onder de bomen in de 

schaduw opgesteld worden. Het bekende “loven en bieden” 
tussen de handelaren is een mooi schouwspel en start om 
zeven uur ‘s ochtends waarna de handelaren om twaalf uur 
weer vertrekken. Het hele pinksterweekend, van 2 t/m 5 juni 
zijn er diverse activiteiten zoals de regionaal bekende kermis, 
de kunstmarkt, de beeldentuin en de gezellige jaarmarkt. 
Voor een overzicht van het programma kijk je op de website. 
www.paardenmarkt-heenvliet.nl

RINGSTEKEN ROCKANJE
Een van de leukste jaarlijkse evenementen in Rockanje is het 
ringsteken, dit jaar vindt het evenement plaats op zondag 25 
juni. De ringstekers rijden op trekpaarden in galop door 
de ringbaan en proberen een lans door een ring te steken. 
Tijdens de wedstrijd wordt er verslag gedaan en wordt het 

publiek voorzien van de wetenswaardigheden van het 
ringsteken. In de pauze wordt het ringsteken voortgezet 
door kinderen op pony’s van Manege Stal Flicka en kunnen 
de trekpaarden van dichtbij worden bewondert. Op deze 
dag vindt er een gezellige braderie plaats waar oude 
ambachten te bewonderen zijn zoals mandenmaken, 
palingroken en een hoefsmid aan het werk zien. 
www.trekpaardenteamrockanje.nl 



Geniet van een heerlijke dag te paard

Buitenrit maken?

Manege Stal Flicka heeft een uitstekende buitenrit voor 
ervaren en onervaren ruiter

Deze rit neemt u mee door het prachtige Voorne. tijdens deze rit wordt veel gestapt en een 
aantal malen gedraafd. Veel ervarig is niet noodzakelijk voor deze rit, wel zult u zelf het paard 
“besturen”. Als u ervaring heeft is het vanzelfsprekend veiliger en makelijker voor zowel u als 
het paard.
Buitenrit duurt ongeveer een uur en hangt een beetje af van het niveau van de ruiters. Als 
u niet zeker bent of u kunt deelnemen aan deze rit, raden wij u aan een les te volgen op de 
manege. Met elke rit gaat een ervaren gediplomeerde begeleider mee. U bent dus altijd in 
goede handen. Al onze paarden zijnbetrouwbaar en braaf.  Met grote regelmaat maken zij 
buitenritten met zowel volwassenen als kinderen, mogelijk vanaf een leeftijd van 10 jaar.

 Kosten buitenrit € 25,00 per persoon

Manege Stal Flicka I Achterdijk 10 I 3223 LA Hellevoetsluis
info@manegestalflicka.nl I www.manegestalflicka.nl

Djembé 
GPS-tocht 
Kanovaren 

Boogschieten 
Sumoworstelen

Feesten  
voor: 

bedrijven 
vrienden 
familie 

kinderen 

Lunch 
Barbecue 

WWW.OUTDOORBRIELLE.NL 
06-53199662

Airsoft Ligfietsen

Nieuwe 
activiteiten: 

Airsoft, 
Archery Tag 
en Ligfietsen

(Ladies)  Paintball              Kids paintball        Highland gamesLasergame

Actie, Avontuur en Gezelligheid 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BRIELLE
Kleiburg
In Brielle vind je Golfclub Kleiburg. Deze golfclub is een 18 
holes golfbaan met A status, een driving range, putting 
green en chipping green. De club beschikt over een 
golfschool, golfshop, restaurant en terras. Materiaal kan 
worden gehuurd. Handicarts zijn niet toegestaan op deze 
golfbaan. De golfbaan is elke dag geopend met wisselende 
openingstijden, ook afhankelijk van het seizoen. De driving 
range is op werkdagen langer geopend. Golfclub Kleiburg is 
een 18 holes par 72 A-status baan met een lengte van 5297 
meter vanaf de herentee en 4917 meter vanaf de damestee.
De baan is gelegen in het recreatiegebied Brielse Meer 
met aan de noordkant zicht op de industrie. Dijklichamen 
bepalen voor een deel het beeld van een aantal holes.

MELISSANT
Catharinenburg
’Catharinenburg’ omvat een 18 holes golfbaan die je zou 
kenmerken als een ’duinbaan’, een 9 holes, qualifying 
handicap 54 tot 37, par-3 baan, indoor golf en een les- en 
oefengedeelte met royale driving range, putting greens, 
chip- en pitchveld en zand- en grasbunkers. De golfbaan 
is zeven dagen per week geopend en toegankelijk voor 
iedereen met een GVB- of EGA-handicap. ’Catharinenburg’ 
is de homecourse voor de Golfclub Roxenisse, maar ook 
golfers van buiten de regio komen graag voor de rust op 
deze uitdagende baan.
Golfbaan Catharinenburg kent, behalve voor groepen, geen 
reserveringsmogelijkheden. Startvolgorde wordt bepaald 
door uw balletje in de spiraal. Kijk altijd wel eerst op de 
website of de baan voor u open is. Onder de knop van de 
caddymaster staan mededelingen.
www.catharinenburg.nl

Golf is een prachtige sport, geschikt voor iedereen: jongeren, volwassenen, senioren, 
families en mensen met een fysieke beperking. Golf kan gespeeld worden wanneer 
je wilt, met wie je wilt, waar je wilt en hoe je wilt, in wedstrijdverband of recreatief. 

Iedereen kan individueel oefenen, met veel of weinig ambitie. 
Ook in onze regio is golf een steeds bekendere sport geworden. 

Op Voorne-Puttenen en Goeree-Overflakkee zijn er twee banen, Kleiburg en 
Catharinenburg. 

GOLF



94 95

TOT RUST KOMEN
Samen met het hele gezin herinneringen maken in een 
sfeervol vakantiehuis. Dit kan al vanaf 1 nacht. Je bent op 
Resort Citta Romana op iedere dag van de week welkom. 
Het Resort is omringd door groen, strand en water, maar ook 
een 30 minuten van de populaire stad Rotterdam vandaan. 
Je kunt heerlijk ontspannen in de sauna, massagestudio, 
beautysalon of in het verwarmde zwembad. 
www.cittaromana.com

VERWENNERIJ 
Toe aan een heerlijk verwenweekend? Check in voor een 
ontspannen verblijf in één van de nieuwe suites en kom tot 
rust in de mooie wellness van hotel ’t Wapen van Marion in 
Oostvoorne. Geniet van het wellnesscentrum van het hotel 
van een Turks stoombad, een hete lucht sauna, een infrarood 
sauna of massagefaciliteiten. Er zijn ook een binnenzwem-
bad en een bubbelbad aanwezig. 
www.wapenvanmarion.nl

OP DE BOERDERIJ
Ruimte, rust en gastvrijheid, dit vind je op de landelijk gele-
gen, sfeervol ingerichte woonboerderij uit 1900 net buiten 
het centrum van Hellevoetsluis. Bed & Breakfast Hellevoet-
sluis biedt vijf comfortabele kamers en twee pipowagens.  
De landelijk en rustieke sfeer van zowel de accommodatie 

als van de omgeving, garanderen een prettig onderkomen, 
goede nachtrust en dagelijks heerlijk ontbijt. 
www.bedandbreakfasthellevoetsluis.nl

PIPOLETTE
Kamperen in een pipowagen is een ervaring die je niet snel 
zal vergeten! Alleen al bij het zien van de Pipolette op cam-
ping ‘t Weergors krijg je een  vakantiegevoel. De Pipolette is 
nog heel comfortabel ook. Kamperen in de Pipolette is kam-
peren in nostalgische stijl met veel comfort. Op het overdek-
te bordes beleef je deze bijzondere accommodatie optimaal. 
De twee knusse bedstedes hebben elk een 2-persoonsbed. 
De Pipolette is een ideaal vakantieverblijf met ruimte voor 4 
personen. www.weergors.nl 

AVONTUREN BELEVEN
Met je ouders uit kamperen is natuurlijk al een groot avon-
tuur, maar wat is er mooier dan ook nog een speelparadijs 
tot je beschikking te hebben. Op Camping de Quack kun 
je terecht in het Adventuredome, een plek waar je je ogen 
uitkijkt. Lasergamen, klimmen, klauteren, glijden, glow in the 
dark mini golf en ook nog eens een enorme buitenspeeltuin. 
Slapen kun je natuurlijk in de verschillende chalets of op je 
eigen kampeerplek (eigen sanitairvoorzieningen mogelijk). 
www.dequack.nl

BIJZONDER OVERNACHTEN
Op zoek naar een bijzondere overnachting? Hier vind je speciale, romantische en 

bijzondere overnachtingen op Voorne-Putten.  Onvergetelijk, origineel en weer eens 
héél iets anders dan anders!

WATERPRET
Klim op de waterglijbaan en roets in volle vaart het Brielse 
Meer in! Op Camping de Krabbeplaat kunnen waterratten 
hun hart ophalen. Op de camping en in de omgeving vind je 
alles om te genieten van de groene en waterrijke omgeving: 
waterglijbaan, waterspringkussen, roeien, zeilen, kanoën of 
waterskiën. Met de mooie vestingstad Brielle om de hoek is 
het goed toeven op deze gezellige familiecamping. 
www.krabbeplaat.nl

IN ’T GROEN
Verscholen in het prachtige Voornse duinlandschap kom 
je helemaal tot rust op Camping Ketjil. Weg van de drukte 
van alle dag, genieten van de prachtige omgeving met het 
strand op loopafstand. Grote kans dat je oog in oog komt 
te staan met één van de reeën die in de buurt rondstappen.  
De camping is een ideale uitvalsplek voor het maken van 
mooie wandel- en fietstochten door de afwisselende 
omgeving. 
www.campingketjil.nl

HET STOERSTE HOTEL IN DE DUINEN
Door de rust en alom aanwezige natuur waan je je ver van 
de buitenwereld. De stijl van een Noord Amerikaanse lodge, 
geur van dennenbomen, gastvrijheid én goede keuken 
maken Badhotel Rockanje tot een aangename plek om een 
paar dagen heerlijk uit te waaien. www.badhotel.nl

Alle accommodaties op Voorne-Putten vind je op 
www.opvoorneputten.nl

BRASSERIE HOTEL DE NYMPH
De historische vestingstad Brielle kent vele monumenten. 
In het centrum, in één van de oudste panden van Brielle, is 
hotel de Nymph gevestigd. De Nymph is een echte aanrader 
qua hotel, maar ook als Brasserie.
Geschiedenis
Brasserie hotel de Nymph is gevestigd in een rijksmonu-
ment uit het jaar 1585. Uniek is dat twee van de vijf oudste 
plafonds van Nederland in het pand te bewonderen zijn. 
Daarnaast wordt het ook wel het Tromphuis genoemd. Naar 
verluid is Maarten Harpertzn Tromp er geboren en getogen.
Hotel
Het hotel beschikt over negen luxe suites, met elk een eigen 
karakter. Je komt er heerlijk tot rust en kunt genieten van het 
ontbijt, lunch of diner in de tuin of in de knusse tuinkamer. 
De Brielse historie, de gezelligheid, de persoonlijke service 
en de gastvrijheid staan garant voor een aangenaam verblijf.

Brasserie
De kaart van de brasserie biedt diverse mogelijkheden voor 
lunch en diner. Overdag kunt u terecht voor een lekkere kop 
koffie, een heerlijk plateau “Frankrijk op tafel” bij een goed 
glas wijn of geniet van één van de vele lunchgerechten. In 
de avond kun je lekker dineren en heb je volop keuze uit de 
Frans georiënteerde kaart, die per seizoen aangepast wordt 
met lekkere seizoen producten.
Shared Dining
Erg populair en ook een echte aanrader is “menu de Chef” 
met heerlijke kleine gerechten om samen van te genieten. 
Kunt u dus geen keuze maken uit de gerechten, laat dan de 
Chef u verrassen  met dit heerlijke menu met heerlijke kleine 
gerechten van de kaart. Geniet groots in het klein!!
Voorstraat 45 – Brielle - 0181 415230 
www.hotelbrielle.nl



OPGESLOTEN 
IN EEN UNIEKE KAMER

60 minuten de tijd.....kun jij ontsnappen?
Wij hebben diverse arrangementen beschikbaar.

Reserveer nu jouw avontuur: 

www.escaperoomthecube.nl
Struytse Hoeck 5 | 3224 HA | Hellevoetsluis

06-41781378

TIVOLI THEATER
HELLEVOETSLUIS 

Sfeervol modern theater 
Zalen airconditioned

Gevarieerde 
programma’s

Iedere zaterdag, 
zondag en 
woensdag 

kindermatinees

Rijksstraatweg 42 - 0181 327500
www.tivolitheater.nl

WAAR  EEN AVONDJE FILM 
NOG ECHT GEZELLIG IS

Kamplaan 4-6 • 3233 XD Oostvoorne • 0181 482318 • www.eetcafe-de-zon.nl

Voorstraat 126 - 3231 BK Brielle
0031(0)181416 684 - info@restaurantpetros.nl

www.restaurantpetros.nl 

Restaurant Petros

Typisch Grieks in hartje BrielleTypisch Grieks in hartje Brielle

Sinds 1995 zet Grieks restaurant Petros het beste van 
Griekenland op tafel: Tzatziki, Giros, grill specialiteiten, Mousaka 

en de heerlijkste Baklava. Alle gerechten worden vers en naar 
authentiek Grieks recept bereid.

Onze keuken is van 
dinsdag tot en met zondag 

geopend van 17:00 tot 22:00 uur

Foto: Arrash Nikkhah

ONTDEK HET NACHTLEVEN OP 

VOORNE-PUTTEN
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BEN JIJ SLIMMER DAN HET CASINO?
In Spijkenisse kun je proberen om van het casino te winnen. 
The Jagger Casino opende zijn deuren op 27 september 
2016. Het casino zit pal naast Theater de Stoep in het stads-
centrum. Je kunt zo vanuit een voorstelling in Theater de 
Stoep door naar de roulettetafel. Zo zijn er honderdveertig 
speelautomaten en tweehonderd verschillende speelplek-
ken. Het casino is vernoemd naar de Britse ingenieur Joseph 
Jagger, hij was in het jaar 1873 het casino Beaux-Arts te slim 
af. Hij ontdekte dat één van de zes roulettetafels niet goed 
functioneerde. Sommige getallen hadden daardoor een 
grotere kans om te vallen. Joseph Jagger zette flink in op 

die getallen. Na vier dagen had hij bijna zes miljoen dollar 
gewonnen. Het casino probeerde Jagger te stoppen door 
de roulettetafels om te wisselen, maar hij herkende zijn ge-
lukswiel aan de krassen en zag dat deze omgewisseld waren. 
Toch versloeg het casino hem uiteindelijk. Ze kochten nieu-
we roulettewielen waarbij de getallen elke avond verdraaid 
konden worden. 
Bij een bezoek aan The Jagger zul je zien dat aan alles 
gedacht is. Niet alleen de beste kansspelen, jackpots en ori-
ginele prijzen maar er is veel meer dan dat. Je zult je welkom 
voelen!
www.thejaggercasino.nl

Je hoeft je geen moment te vervelen met alle uitgaansmogelijkheden op Voorne-Putten. Je vindt er 
gezellige bruine kroegen, een casino, hippe strandpaviljoens, trendy bars en muziekcafés. Ga je liever 

naar de film of naar het theater? Neem dan eens een kijkje in Theater de Stoep, het Brestheater, 
Theater Twee Hondjes of één van de twee bioscopen.
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BEN JIJ OOK EEN THEATER 
LIEFHEBBER?
Dat komt mooi uit! 
Op Voorne-Putten hebben we maar liefst drie gastvrije 
theaters waar je terecht kunt om jouw 
favoriete  voorstelling te bekijken. 

THEATER DE STOEP
In Spijkenisse staat Theater de Stoep, een 
bijzonder theater in vele opzichten. 
Het is een bijzonder mooi gebouw dat warmte 
uitstraalt en die warmte ontvang je ook vooral door de 
passievolle en positieve medewerkers van het theater. 
Het theater biedt jaarlijks een gevarieerd aanbod met 
cabaret, muziek, dans, jeugdtheater en toneel. Rond-
om de voorstellingen in Theater de Stoep 
kun je genieten van een hapje en een drankje in het 
theatercafé of in de verschillende foyers.
www.theaterdestoep.nl 

TWEE HONDJES
Na een intensieve verbouwing afgelopen jaar is Thea-
ter Twee Hondjes, binnen de vesting van Hellevoetsluis, 
weer helemaal klaar voor een nieuw theaterseizoen. Je 
kunt in het mooie en gezellige Theater Twee hondjes 
genieten van toneelstukken, dansgezelschappen en 
cabaretiers van internationale bekendheid.
www.theatertweehondjes.nl 

BRESTHEATER
In het Brielse theater aan het Gooteplein zijn dit jaar 
vele fijne voorstellingen te bezoeken. Naast toneel, 
zang en dans voorstellingen zijn er natuurlijk ook 
veel goede cabaretiers naar Brielle gelokt. 
Een avond vol goede muziek, heerlijk lachen of 
intens genieten en na afloop lekker napraten met 
een drankje in de sfeervolle foyer maakt 
de avond compleet. 
www.brestheater.nl

FILMAVOND
Zin om weg te zwijmelen bij een liefdesverhaal? 
Of kijk je toch liever naar een horrorfilm? 
Dit kan bij de bioscopen Arcaplex en Tivoli Theater.
Arcaplex is de bioscoop van Spijkenisse, met een 
ruim en gevarieerd aanbod films voor jong en oud 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. 
De bioscoop organiseert regelmatig evenementen 
en speciale voorpremières. www.arcaplex.nl 
Tivoli Theater is een knusse en gezellige bioscoop 
gelegen aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. In 
de sfeervolle en kleinschalige bioscoop kun je een 
ontspannen voorstelling beleven. 
www.tivolitheater.nl 

STRANDPAVILJOENS
Heerlijk genieten van de zonsondergang aan het strand en 
de dag of week afsluiten met een lekker hapje en drankje. 
Dan kun je bij verschillende strandpaviljoens op Voorne-
Putten terecht.

Havana Beach Club in Rockanje beschikt over alle ingredi-
enten voor een gezellig samenzijn en is de perfecte plek om 
samen met je vrienden van het strand te genieten. Loungen 
op het strand onder het genot van een heerlijk diner of een 
hapje en drankje. Bij Havana Beach Club kun je ook terecht  
voor geweldige strandfeesten. Je kunt het programma 
terugvinden op de website. www.havana.nl 

De Brunotti Beachclub staat voor beachlife en de daarbij 
behorende activiteiten zoals windsurfen, kitesurfen, golfsur-
fen en longboard skateboarden. Na een actieve dag op 
het water kun je er terecht voor ontbijt, lunch, diner of een 
drankje in een ongedwongen sfeer. Veel van de gerechten 
worden bereidt in Josper, de houtskooloven, wat een unieke 
smaak, textuur en sappigheid geeft. De beachclub heeft een 
prachtig uitzicht over het Oostvoornse meer en laat je ultiem 
genieten. www.brunottibeachclub.com

KROEGEN EN CLUBS
Breng je liever een bezoek aan een bruine kroeg of een club? 
Alles is mogelijk zo kun je in Brielle naar ‘t Kont van het Paard. 
Dit is een gezellig bruin eetcafé waar ze zelf bier brouwen. 
Of ga je liever naar Club The Mix in Brielle waar veel bekende 
DJ’s draaien? Houd je meer van live muziek? Ga dan naar Gers 
in Spijkenisse, hier komt iedere zaterdagavond een artiest of Dj. 
Zin om op kroegentocht te gaan? Ga dan naar de Kerkstraat in 
Hellevoetsluis, hier zitten verschillende kroegen en clubs waar je 
een dansje kunt maken. Vergeet vooral niet om naar Barbiertje 
te gaan het gezelligste muziekcafé in Hellevoetsluis waar je 
kunt genieten van livemuziek van de leukste bands. Wil je rustig 
ergens wat te gaan drinken met een lekkere night-bite. Dan kun 
je bij Drinkz in Spijkenisse terecht.

ONTSNAP BINNEN 60 MINUTEN 
Laat je met je vrienden of familie opsluiten in een mysterieuze 
kamer met maar één uitgang. Jullie hebben precies zestig mi-
nuten de tijd om uit de kamer te ontsnappen door het zoeken 
naar verborgen aanwijzingen en het oplossen van raadsels. Je 
zult creatief, slim en doordacht moeten zijn, alles hangt af van 
het samenwerken met je team! Escape Room The Cube is een 
geweldig uitje, waar je nog lang over zult napraten!
www.escaperoomthecube.nl 
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EVENEMENTEN 
OP VOORNE-PUTTEN

De watergeuzen Brielle
 zien veroveren, de 

motorraces in Rockanje of 
dansen in Tinte op het 

zomerfeest. 
Het HIER OP Voorne-Putten 

magazine selecteerde 
een paar van de leukste

 evenementen.

 1 APRIL VIERING  
 1 april 

‘Op 1 april verloor Alva zijn Bril,’ deze zin 
verwijst naar 1 april 1572 waarbij de 

watergeuzen de vestingstad “Den Briel” 
veroverden op de Spanjaarden. Brielle 

werd op die dag de eerste vrije stad 
van de Nederlanden. Elk jaar brengen 

de inwoners van Brielle je terug naar 
dat jaar. De binnenstad is dan het 

toneel waar deze historische 
gebeurtenis wordt nagespeeld. 

www.1aprilvereniging.nl

 KOM IN DE KAS
 1 april

De boeren en tuinders van 
Voorne-Putten laten zien en ervaren 
hoe boeiend de agrarische sector is. 

www.komindekas.nl

ROCKANJE LIVE 
19 t/m 22 april 

Vier dagen lang staat heel Rockanje in het teken van gezel-
ligheid, muziek, plezier, lekker eten, drinken, dansen.. Kortom, 
FEEST!… Met een kidsdag, een barbecue en de traditionele 
Hollandse avond.
www.rockanjelive.nl 

BEELDENTUIN RAVESTEYN
20 mei t/m 11 juni 

Op het vijf hectare grote landgoed Ravesteyn staan 
kunstwerken van uitzonderlijk hoge kwaliteit tussen de prach-
tige bloemen en planten in de Engelse landschapstuin. Een 
unieke combinatie wordt zo gecreëerd! 
www.beeldentuinravesteyn.nl 

BEVRIJDINGSFESTIVAL
4 t/m 7 mei 

Vier de bevrijding mee in Brielle. 
Waan je in vervlogen tijden, bezoek de verschillende 
kampementen en bekijk de parade van legervoertuigen. Luister 
naar de verhalen over de oorlog en leer door de oorlog de 
vrede kennen. 
www.bevrijdingsfestivalbrielle.nl 

VOORNE IN STELLING
3 juni 

Op deze dag staan de verdedigingswerken van Voorne in de 
schijnwerpers. Bekijk hoe belangrijk Voorne defensief gezien 
was. In de diverse plaatsen zijn activiteiten te vinden, zoals in 
Oostvoorne, Rockanje, Brielle en Hellevoetsluis.
www.fronttaal.info 
www.voornewiki.nl 
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ROCKANJE CLASSIC
20 en 21 mei

Dit weekend wordt het in Nederland enige nog originele stratencircuit 
uit de vroegere NK Motorraces in ere hersteld. In het prachtige duinge-
bied worden demo races gereden met historische motoren, zoals uit de 
jaren ‘50-’60. Een uniek spektakel voor jong en oud, kortom een 
familieweekend dat je niet mag missen! 
www.rockanjeclassic.nl 

TRUCK EN TRACTORPULLING 
10 juni 

De eredivisie van de tractorpulling zal deze dag aantreden in Ouden-
hoorn op het pullingfestijn van het jaar! Meer dan honderd tractoren, 
auto’s en vijfentwintig trucks zullen de strijd met elkaar aangaan. Naast 
de strijdende teams zijn er op het terrein marktkraampjes, een springkus-
sen en diverse cateringstands.
www.stpo.nl

BUYTENLUST FESTIVAL
17 juni 

Gezellig festival dat zich afspeelt rond de Hofwei in Oostvoorne. Naast 
een uitgebreide biomarkt en livestyle- en brocante markt zijn er old-
timers en American trucks te bewonderen. Op de Hofwei kan heerlijk 
gegeten en gedronken worden bij de gezellige foodtrucks en voor de 
kids is er een leuke kleedjesmarkt. Het geheel wordt omlijst met muziek 
en straattheater.
www.evenementenoostvoorne.nl

VESTINGCODE HELLEVOETSLUIS 
17 juni 

Geniet deze dag van diverse korte gratis non-stop theaterstukjes. Diverse 
regionale zang, theater en muziekgroepen zorgen voor aangenaam 
vermaak op meer dan achtentwintig plekken op verrassende locaties in 
de Vesting van Hellevoetsluis.
.facebook.com/vestingcode 
www.voornewiki.nl 

BRIELLE ACHTER DE VOORDEUR
24 juni 

Deze middag bruist de Brielse binnenstad van verrassend locatietheater, 
een aaneenschakeling van ontroerende, grappige en swingende acts op 
bijzonder locaties of gewoon zomaar ergens op straat of op een balkon. 
De optredens duren kort, meestal niet langer dan 10-20 minuten, zodat 
je al wandelend door de binnenstad van de bijzondere optredens kunt 
genieten. 
www.cultuurwebbrielle.nl/brielle-achter-de-voordeur/

VLIEGERFESTIVAL
25 juni

Een evenement voor het gehele gezin aan de Maasboulevard in Spijke-
nisse. Een adembenemend schouwspel met vliegers in fantastische kleu-
ren. Vliegeraars uit heel Nederland presenteren zich in de vliegershows. 
Maar er is uiteraard ook voldoende ruimte om zelf te vliegeren en er zijn 
tal van andere activiteiten voor het hele gezin.
www.vliegerfestivalpromotion.nl

WORLD PREDATOR CLASSIC 
19 juni t/m 24 juni 

Hét internationale multi-vissoorten hengelsportevenement World 
Predator Classic gaat om drie hengelsport disciplines, straatvissen, 

kajak vissen en bootvissen. Het visevenement wordt geopend met 
een botenparade en een vlaggenparade, waarbij de deelnemende 

landen hun vlaggen door Hellevoetsluis dragen en waarna de kanon-
nen zullen klinken. 

www.worldpredatorclassic.com 

TINTE ZOMERFEEST
6,7,8 juli 

Geniet overdag van muziek, brandweerwedstrijden, een kinderpro-
gramma of een waterspektakel om ’s avonds door te gaan met een 

groots muziekprogramma en straattheater. 
De drie dagen feest worden op zondag afgesloten met een kerk-

dienst. 
www.tinte.nl 

MOLENDAG VPR
15 juli 

Op de derde zaterdag in juli zijn alle molens op Voorne-Putten te 
bezichtigen. We hopen op voldoende wind zodat je de molens ook 

draaiend kunt bewonderen en een goede indruk kunt krijgen wat 
erbij komt kijken om een molen te laten draaien. 

www.molendag.info

DUTCH CLASSIC YACHT REGATTA
26 t/m 30 juli 

Tijdens dit evenement zullen meer dan 125 indrukwekkende klas-
sieke schepen de strijd met elkaar aangaan op het Haringvliet, in 

verschillende klassen. Dit jaar zal het evenement voor alweer de15e 
keer in Hellevoetsluis worden georganiseerd. De openingswedstrijd is 

traditiegetrouw de funrace van Willemstad naar Hellevoetsluis.
www.dcyr.nl

BRIELLE BLUES
30 juli 

Brielle Blues is inmiddels nationaal en internationaal een begrip voor 
de Bluesliefhebber geworden. Op drie grote podia verspreid in de 

oude binnenstad zijn er van ’s middags tot ’s avonds live optredens 
van Bluesmuzikanten, dit zorgt altijd voor een gezellige sfeer in een 

goede entourage.  Na de buiten optredens gaat Brielle Blues gewoon 
door tijdens een kroegentocht met live optredens in de diverse 

horecagelegenheden. 
www.brielleblues.nl 

WIELLERRONDE OOSTVOORNE
3 augustus 

De wielerronde in Oostvoorne is een wielerevenement dat tot een 
van de bekendere - en in ieder geval de gezelligste - van Nederland 

behoort. De organisatie zorgt ook deze 32e editie weer voor een 
mooie rennersveld. Dat wordt genieten in een goede sfeer! 

www.profrondeoostvoorne.com  
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Een gezellig avondje uit, een creatieve workshop,  
lekker borrelen of gewoon je persoonlijke feest...

Bij BarBiertje is het mogelijk!
De beste live muziek • Verrassende evenementen

Spannende toernooien • Creatieve workshops
Geschikte feestruimtes • Uniek en zonnig terras

Heb je iets te vieren? Stuur ons een mailtje...
info@barbiertje.com

Muziekcafé BarBiertje
Kerkstraat 26, De Vesting, Hellevoetsluis

Tel: 0181-313450 • Mail: info@barbiertje.com • Facebook.com/cafebarbiertje

BEACHCLUB NATURAL HIGH

Brouwersdam 22, 3253 MH Ouddorp

Noordzeestrand, Duinpad 16

0031 - 187 72 39 23

events@natural-high.nl | www.natural-high.nl

Beachclub | Surfshop | Kiteschool | Powerkiten | Blokarten 

Kitebuggyen | Clinics | Groepen | Verhuur | Trouwlocatie

BEACHCLUB
NATURAL HIGH

Ieder weekend open van
15 april  t/m 1 oktober

WALLENPOP
5 augustus

Gratis festival in de vesting van Hellevoetsluis. Locatie: Bomvrij Hospitaal! 
De organisatie is vastbesloten om deze editie weer te laten knallen! Een 
festival met een rijke historie met optredens van zowel lokale acts als 
nationaal bekende bands. Zo stonden Kensington, Kane, Racoon, Jett 
Rebel en Di-rect hier al eens op het podium. 
www.wallenpop.nl 

FOKVEEDAG
12 augustus

De fokveedag Hellevoetsluis viert dit jaar zijn zestig jarig jubileum en dit 
betekent dat het evenement een feestelijk tintje zal krijgen en grootser 
wordt aangepakt. Zoals ieder jaar is Fokveedag Hellevoetsluis vooral een 
schoonheidswedstrijd. Voor koeien!. Maar je kunt ook op de streekmarkt 
proeven van al het lekkers dat Voorne-Putten voorbrengt en kinderen 
kunnen zich vermaken door een rondje te rijden op een pony, spelle-
tjes te spelen, konijnen en cavia’s te aaien. Tijdens dit evenement voor 
boeren, burgers en buitenlui kan jong en oud genieten van het mooie 
plattelandsleven op Voorne-Putten.
www.fokveedaghellevoetsluis.nl

VESTINGDAGEN HELLEVOETSLUIS
18,19,20 augustus

Heden en verleden komen deze dagen samen tijdens de vestingdagen 
in Hellevoetsluis. 
In de feesttent zijn diverse optredens en live-acts te bewonderen, je kunt 
je vermaken op de kermis,  het familieplein, of je kunt de antieke vracht-
wagen, oldtimers,  stoommachines of vlootschouw bekijken. 
www.vestingdagenhellevoetsluis.nl 

SPIJKENISSE FESTIVAL
25, 26, 27 augustus 

Het Spijkenisse festival is een driedaags gratis festival waar jong en oud 
kan genieten van bekende, lokale bands en aanstormende talenten en  
DJ’s.
www.spijkenissefestival.nl

LAMPIONOPTOCHT OOSTVOORNE
9 september

Grote lampionnenoptocht die altijd veel enthousiaste deelnemers en pu-
bliek trekt. Versierde wagens, karretjes, groepen of individueel en allemaal 
gedecoreerd volgens thema. Kinderen, maar ook volwassenen, laten 
hun creatieve uitingen zien aan het publiek dat langs de route staat. De 
optocht wordt muzikaal begeleid door vijf muziekkorpsen. Na afloop is 
er een taptoe op de Hofwei. 
www.evenementenoostvoorne.nl 

OPEN MONUMENTENDAG
9 september

Deze dag is in het bijzonder geschikt voor iedereen die het leuk vindt om 
een kijkje te nemen in één van de vele monumenten die Voorne-Putten 
rijk is. Monumenten die normaal voor het publiek gesloten zijn openen 
deze dag speciaal hun deuren. 
www.openmonumentendag.nl 

Kijk voor alle evenementen op 
www.opvoorneputten.nl/evenementen 
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Rotterdam heeft nog veel meer te bieden. Bijna elk weekend 
vindt er een evenement plaats. Niet voor niets is de stad al 
drie keer uitgeroepen tot evenementenstad van het jaar. 
Ook kun je naar hartenlust winkelen in de stad. 

DE MARKTHAL
Een overdekte markthal kom je in meer wereldsteden tegen, 
maar door de combinatie met woningen heeft Rotterdam 
een wereldprimeur. De appartementen zijn in hoefijzervorm 

over de versmarkt gedrapeerd. In de hal bevindt zich de 
markt met zo’n tien vers units, circa vijftien food shops en 
diverse restaurants met daaronder een supermarkt en 
vierlaagse parkeergarage. Wie tussen de marktkramen 
doorloopt en omhoog kijkt, ziet het kunstwerk ‘Horn of 
plenty’ (Hoorn des overvloeds) van Arno Coenen en Iris 
Roskam. Door dit grootste kunstwerk van Nederland wordt 
de Markthal ook wel de Nederlandse versie van de Sixtijnse 
Kapel genoemd. In de Markthal huist bovendien De Tijdtrap: 
een gratis toegankelijke archeologie-tentoonstelling met 
bodemvondsten van de middeleeuwse stad Rotterdam die 
zijn opgegraven tijdens de bouw. De Markthal is zeven 
dagen in de week open tot acht uur ’s avonds. 
www.markthal.nl

ROTTERDAM
Al van veraf zie je de indrukwekkende skyline die de stad een 
grootse aanblik geeft. Rotterdam staat nationaal en interna-
tionaal bekend als architectuurstad, met heel wat voorbeel-
den van vernieuwende bouwkunst. Bezoek bijvoorbeeld de 
beroemde Kubuswoningen, die je in de speciale Kijk-kubus 
zelfs van binnen kunt zien.

Een leuke manier om de architectonische hoogtepunten van 
de stad goed te ontdekken is een rondleiding bij Rotter-
dam ArchiGuides. Deze gespecialiseerde gidsen laten je in 
verschillende routes de mooiste gebouwen zien. Door dit 
grootstedelijk karakter staat Rotterdam bekend als typisch 
mannelijke stad. De binnenstad van Rotterdam is groots 
en wijds opgezet, wat nog eens benadrukt wordt door het 
vele water. De Maas stroomt midden door de stad en vormt 
met de inmiddels beroemde Erasmusbrug het symbool van 
Rotterdam. Aan de oevers van de rivier zijn talloze haventjes 
te vinden, elk met hun eigen karakter. Zo kun je de nostalgi-
sche Veerhaven bezoeken, of juist het modern gerenoveerde 
Lloydkwartier. Verder stroomafwaarts beginnen de handel-
shavens, die samen maken dat Rotterdam zich de grootste 

ONTDEK DE REGIO havenstad van Europa mag noemen. Een vaartocht door 
de havens en de stad is dan ook iets wat je bij een bezoek 
aan Rotterdam niet mag overslaan. Met een rondvaartboot 
van rederij Spido vaar je langs de imposante architectuur 
van ‘Manhattan aan de Maas’. Zo verken je in 75 minuten 
heel Rotterdam aan het water: het centrum van de stad, de 
havens, de dokken, scheepswerven en kades. 
Ook een leuke manier om Rotterdam vanaf het water te be-
kijken is door in te stappen in een watertaxi. Met deze snelle
 

bootjes ben je zo van de ene naar de andere oever van de 
Maas gevaren. Je kunt Rotterdam ook op een spectaculaire 
manier ontdekken met Splashtours. Na een rondrit door de 
stad maakt de speciale amfibiebus een SPLASH in de Maas. 
In Rotterdam is altijd wat te doen. Meer dan zeventien mil-
joen bezoekers weten elk jaar de weg te vinden naar de stad. 
Dé plek waar je alles over de Rotterdamse haven te weten 
komt is het Maritiem Museum. Een dagje Rotterdam is niet 
compleet zonder een bezoek aan de Euromast. Op de hoog-
ste uitkijktoren van Nederland heb je een fantastisch uitzicht 
over heel Rotterdam. Bij helder weer kun je zelfs Antwerpen 
en Den Haag zien liggen. Als er niet teveel wind staat en je 
het aandurft, kun je in de zomer met touwen abseilen van 
de Euromast.
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TRENDY SHOPPEN
Kijk je ogen uit in een van de chique winkels in de Van 
Oldenbarneveltstraat of bezoek de hippe boetiekjes in 
de Witte de Withstraat. Zelfs op zondag kunnen fanatieke 
kooplustigen in Rotterdam terecht: de winkels in het cen-
trum zijn 7 dagen per week geopend. Lastig om te bepalen 
waar je moet zijn? Neem dan het gratis boekje ‘Shoppen in 
Rotterdam’ met acht leuke winkelwandelroutes mee bij de 
VVV Rotterdam Store. 

MUSEA ROTTERDAM
Rotterdam kent diverse bijzondere musea met uiteenlopen-
de onderwerpen van historie tot moderne kunst. 
Eén van de oudste musea van Nederland is het Museum 
Boijmans Van Beuningen, in 1849 liet de jurist Boijmans zijn 
kunstverzameling na aan de stad Rotterdam. Het museum 
bezit een collectie schilderijen, sculpturen, gebruiksvoor-
werpen en een collectie tekeningen en prenten. Van Bosch, 
Rembrandt en Van Gogh tot Dalí en Dutch Design. Vanaf 
11 februari tot 28 mei 2017 toont Boijmans het grootste 
internationale overzicht ooit, met topstukken van Miró, René 
Margritte en Max Ernst.
Kunsthal Rotterdam werd geopend in 1992 en sindsdien laat 
de Kunsthal cultuur in meest brede betekenis van het woord 
zien, van elitair tot populair. Er zijn altijd meerdere 
tentoonstellingen tegelijk te bezichtigen. 

FUTURELAND
Nieuwsgierig naar Maasvlakte 2? Meer weten over het bag-
geren op zee, het opspuiten van een nieuw haventerrein of 
het lossen en laden aan de hypermoderne zeekades van de 
grootste haven van Europa? Ga dan naar FutureLand! 
FutureLand is geschikt voor jong en oud, voor landrotten en 
waterratten, voor havenliefhebbers en gamers, voor 
gezinnen en groepen. In de interactieve omgeving van 
FutureLand is altijd wat te beleven. 
Maak met de FutureFlightExperience een geweldige 3D-trip 
door het nieuwe havengebied: scheer langs hoge kranen 
of maak een glijvlucht naar een passerende containerreus. 
Ontdek zelf het land en de haven van de toekomst. 
www.futureland.nl 

MARITIEM MUSEUM
Het Maritiem Museum Rotterdam ligt in de oudste en groot-
ste museumhaven van Nederland waar je op historische 
schepen en kranen beleeft hoe de wereldhaven Rotterdam 
op deze plek begon. Ga mee op reis door het maritieme 
heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen voor 
grote en kleine avonturiers. 
Het volledige musea overzicht in Rotterdam vind je op 
www.rotterdam.info
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ZEELAND
NEELTJE JANS
In Deltapark Neeltje Jans leren bezoekers alles over de 
geschiedenis van de Deltawerken en de kracht van wind en 
water. Stap in de orkaanmachine en voel de kracht van een 
orkaan of maak een rondvaart naar de Deltawerken over 
de Oosterschelde. Soms zie je vanaf de boot zeehonden 
en bruinvissen. Voor kinderen is er een ontzettend leuke 
zeeleeuwenshow en het mooie Bluereef Aquarium Zeeland. 
Maar kinderen kunnen ook heerlijk spelen in de 
waterspeeltuin en er is een grote glijbaan waar je met bootje 
en al vanaf glijdt. 
Nieuw in het park is de Delta Experience over de historische 
achtergrond van het Nederlandse gevecht tegen het water 
op een innovatieve, toegankelijke en levendige manier. 
De Delta Experience is een indrukwekkende 3D animatie in 
een panorama die de bezoeker de allesverwoestende kracht 
van het water laat ervaren. De bezoeker krijgt een indruk 
van wat zich afspeelde in Zeeland in de nacht van 31 januari 
1953. Zie en ervaar hoe de golven van de Noordzee delen 
van Nederland wegvagen. www.neeltjejans.nl

WATERSNOODMUSEUM
In Ouwerkerk staat het indrukwekkende Watersnoodmu-
seum. Het museum bestaat officieel uit de vier Phoenix-
caissons die in november 1953 zijn gebruikt om het gat in de 
dijk bij Ouwerkerk te dichten. De betonnen kolossen zijn via 
enkele ondergrondse en een bovengrondse gang met elkaar 
verbonden. De missie van het museum is: “Herinneren, Leren 
en Vooruitkijken”. Iedere caisson heeft een eigen thema. Zo 
ontdek je feiten over de ramp, meer over de emoties en de 
mensen, de wederopbouw en welke gevaren en 
uitdagingen de toekomst brengt. Buiten caisson vier staat op 
het dijkje een uitkijktoren die uitzicht biedt over de inlagen 
naar de Oosterschelde. Ook zijn er wandelroutes 

Een bijzonder dagje uit? Kom naar FutureLand 

Nederland is groter geworden, Maasvlakte 2 is uit de zee omhoog gerezen. Meer 

weten over het opspuiten van nieuw haventerrein of automatische overslag van 

containers in Europa’s grootste haven? Kom dan naar FutureLand, het gratis 

informatiecentrum over de aanleg van Maasvlakte 2.

Landrot of waterrat?

FutureLand is geschikt voor jong en oud, haven  lief hebbers en gamers, gezinnen en 

groepen. In de inter actieve omgeving is altijd wat te beleven. Maak een 3D-trip door 

het nieuwe havengebied of stap in de Ferry of de Express en ervaar zelf hoe het is als 

kranen, schepen en havens groot, groter, grootst zijn!

FutureLand 

Informatiecentrum Maasvlakte 2   

Europaweg 902

3199 LC Maasvlakte Rotterdam 

Havennummer 8360

Lengte: 4° 0’ 55’’ E 

Breedte: 51° 57’ 35’’ N 

Tel: +31 (0)10 - 252 252 0 

E-mail: info@futureland.nl

Zie voor meer informatie 

futureland.nl  

FutureLand geeft 25% korting op combitickets voor bus en boot met de Voorne-Puttenpas.  
Maximaal 4 personen per pas. Geldig tot 31 december 2017.
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beschikbaar; variërend in de lengte van twee tot 
acht kilometer. 
De omgeving maakt immers ook deel uit van het Natio-
naal Monument. De kreken, het nog aanwezig stukje oude 
zeedijk, de inlagen, de nieuwe Zeedijk en het natuurgebied 
rondom de kreken, allemaal het directe gevolg van de wa-
tersnoodramp van 1 februari 1953. 
www.watersnoodmuseum.nl

ZIERIKZEE
Zierikzee staat, met zijn 568 monumenten, bekend als dé 
monumentenstad van Zeeland. Het opvallendste monu-
ment van Zierikzee is de St. Lievens Monstertoren, ook 
wel de Dikke Toren genoemd. De oude stadspoort geeft 
toegang tot de gezellige binnenstad met de vele winkeltjes 
en gezellige terrasjes. Vanaf de terrassen aan de Nieuwe 
Haven, met uitzicht op het komen én gaan van schepen in 
alle soorten en maten, is het goed toeven. 
www.vvvzeeland.nl

MIDDELBURG
De hoofdstad van Zeeland mag met recht monumenten-
stad genoemd worden. In totaal vind je hier zo’n 1100 grote 
en kleine monumenten die de sfeer van een rijk verleden 
uitademen. De machtige abdij, het indrukwekkende stad-
huis en de prachtige gevels van de koopmanshuizen en 
pakhuizen laten je proeven van dit verleden. Een tijd lang 
was Middelburg, na Amsterdam, de tweede VOC
handelsstad van ons land. Naast historische monumenten 
is moderne architectuur ook ruim aanwezig. Middelburg 
is echt een stad met een eigen karakter. Er zijn intieme 
pleintjes, leuke straatjes, gezellige cafeetjes en naast de grote 
winkelketens vind je er ook bijzondere boetiekjes, galeries en 
kunsthandels. 
www.uitinmiddelburg.nl

GOES
Goes is het bruisende hart van Zeeland. In Goes is het goed 
toeven, een dagje shoppen, terrasjes pakken of een monu-
mentenwandeling maken, het kan allemaal in Goes. Veel 
winkels zijn gevestigd in historische panden direct achter de 
Grote Markt, met een aantal leuke en aparte boetiekjes, maar 
ook de gangbare landelijke winkelketens zijn er te vinden. 
Elke dinsdag en zaterdag is er op de Grote Markt een gezel-
lige en drukbezochte markt met allerlei kraampjes. Maar je 
kunt ook genieten van een hapje en drankje in een van de 
cafés of restaurants op de Grote Markt of de omliggende 
straten. 
www.goesisgoes.nl 

VLISSINGEN
Aan de oevers van de Westerschelde ligt Vlissingen, een stad 
met een maritiem heden en verleden. Breng een bezoek aan 
Vlissingen om lekker uit te waaien aan de langste zeebou-
levard van Nederland, waar je de voorbijvarende schepen 
bijna kunt aanraken! Op de boulevard is genoeg te beleven. 
Aan de ene kant van de boulevard sta je oog in oog met 
zeeheld Michiel de Ruijter, aan de andere kant hoor je de 
klanken van het windorgel. In het midden bieden terassen, 
hotels en restaurants de nodige ontspanning. Om Vlissingen 
en de maritieme geschiedenis van Zeeland beter te leren 
kennen is een bezoek aan het MuZEEum een aanrader. 
www.visitvlissingen.nlGA VOOR MEER INFORMATIE NAAR ONZE  WEBSITE 

WWW.SPIDO.NL OF BEL 010-2759989

Het gehele jaar organiseren we rondvaarten 
en themacruises. In juli en  augustus breiden we 
ons aanbod uit met interessante dagtochten, 
een uitgebreide  havenrondvaart en een 
romantische zomeravondtour. 

KOM NAAR ROTTERDAM 
EN BEZOEK DE REUZEN 
VAN HET WATER!

0157901.pdf   1 28-10-2015   16:28:36
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GROEN EN WEIDS….
Goeree-Overflakkee is een groen, weids eiland met prach-
tige vergezichten en schitterende Hollandse luchten. Er is 
een uitgebreid wandel- en fietsknooppuntennetwerk dat 
Goeree-Overflakkee verbindt met Schouwend-Duiveland, 
Brabant en Voorne-Putten. Wie er wandelend, fietsend, met 
de segway, elektrische scooter of fluisterboot op 
Goeree-Overflakkee op uittrekt, ontdekt al snel hoe veelzij-
dig het is. Zowel in het oosten als in het westen zijn fraaie 
natuurgebieden, zoals de Kwade Hoek, de Hellegatsplaten 
en de Slikken van Flakkee. Hier leven reeën, wilde 
fjordenpaarden, heckrunderen en talloze vogels. Elke herfst 
en winter strijken er bovendien flamingo’s neer in de 
Grevelingen bij Battenoord, een uniek tafereel om te aan-
schouwen. 

KILOMETERSLANGE STRANDEN
Bij Ouddorp en de Brouwersdam vind je het kilometers-
lange strand. Hier kun je urenlang wandelen, genieten van 
de zonsondergang, een potje beachvolleybal spelen, of 
gewoon lekker luieren. Het strand van Ouddorp is dit jaar 
uitgeroepen tot schoonste strand van Zuid-Holland. De 
dorpskern is gevuld met winkels, restaurants en gezelligheid. 
De badplaats is de ideale uitvalbasis om te genieten van 
het eiland. Bij de Noordzeestranden en in de dorpen kun je 
gratis parkeren

OP AVONTUUR!
Goeree-Overflakkee nodigt uit om op avontuur te gaan. 
Duikers kunnen hun hart ophalen in de Grevelingen, één van 
de schoonste zoutwatermeren van Europa. De Brouwersdam 
is een hotspot voor de actieve watersporter. Liefhebbers van 
watersport hebben een ruime keuze: van suppen tot (kite)
surfen en van golfsurfen met je hond tot kayakken en zelfs 
een sprong van de “waterjump” wagen. Mensen die wat 
minder avontuurlijk zijn ingesteld kunnen een tochtje maken 
met een fluisterboot of met één van de pontjes mee. 

GENOEG TE DOEN EN TE BELEVEN OP

GOEREE-OVERFLAKKEE
Op Goeree-Overflakkee is genoeg te doen en te beleven. Je kunt er flinke strandwandelingen maken, watersporten, 

fietsen, natuurgebieden verkennen, zeehonden bekijken en zelfs flamingo’s spotten. Dit groene, waterrijke eiland 
ligt op de grens van Zuid-Holland en Zeeland en kenmerkt zich door ruimte en de kwaliteit van leven. Op Goeree-

Overflakkee kun je heerlijk wonen én fijn recreëren.

DAGJE UIT ?
Een dagje uit? We hebben een paar leuke tips. In zeehon-
denopvang en expo A Seal in Stellendam kun je zien hoe de 
jonge zeehonden worden verzorgd en leer je meer over de 
zee en het redden van mens en dier. Faunapark Flakkee in 
Nieuwe-Tonge is een dierenpark met uilen, kangaroos, stok-
staartjes en nog veel meer. Speeltuin de Flipjes in Ouddorp 
is leuk voor kleine en grotere kinderen. Bij het RTM Museum 
aan de noordkant van de Brouwersdam kun je stoom-en 
diesellocomotieven, rijtuigen en goederenwagens bekijken 
en op diverse dagen kun je zelf een ritje maken in een oude 
stoomtram. In Middelharnis vind je Winkelcentrum “D’n Diek” 
en in Sommelsdijk het prachtig ingerichte Streekmuseum.

MIDDELHARNIS, SOMMELSDIJK EN GOEDEREEDE
Middelharnis en Sommelsdijk kunnen in één adem worden 
genoemd, want er is sprake van een tweelingdorp. Dat is 
tamelijk uniek in Nederland; vooral omdat het ene een 
vissersdorp en het andere een agrarisch dorp was. 
Middelharnis groeide in het midden van de 15e eeuw uit tot 
een bloeiend vissersdorp. Langs de haven herinneren oude 
pakhuizen en de Menheerse werf uit 1675 aan deze tijd. 
Tegenwoordig is Middelharnis het centrum van 
Goeree-Overflakkee, waar het gezellig winkelen is en in de 
zomer tal van evenementen plaatsvinden. Rond de haven 
vind je gezellige terrasjes en genoeg goede restaurants. Het 
stadje Goedereede is meer dan 700 jaar oud. Vanaf de Toren 
met museum kun je genieten van het mooiste uitzicht.

PROEF DE SMAAK VAN EEN STERK EILAND
Goeree-Overflakkee biedt een scala aan verse producten. 
Van biologische geitenkaas en unieke biologische Nashi 
peren tot duurzaam gevangen kreeft en natuurlijk de we-
reldberoemde Stellendamse garnalen. Ontdek zelf waar de 
producten vandaan komen. Bezoek een van de vele boeren 
tijdens het evenement Kijk bij de Boer is altijd op 2e Paasdag 
17 april 2017. Op geitenboerderij De Mekkerstee wordt kaas 
en ijs gemaakt van de melk die de geitendames geven. Je 
kunt er een kijkje nemen in de stal en natuurlijk smullen van 
een lekker ijsje. Tip:  Van dinsdag t/m zaterdag kun je zien 
om 15.30 uur hoe de geiten worden gemolken (in juli en 
aug. ook op maandag).

RONDLEIDING OP DE VISAFSLAG STELLENDAM
Een belangrijke bedrijfstak is de visserij. In Stellendam ligt de 
vissersvloot. Elke vrijdagmorgen komen de viskotters aan in 
de haven. Hierna wordt de vis schoongemaakt, gesorteerd 
en geveild. Van mei t/m oktober kun je na reservering bij de 
VVV aan een rondleiding op de visafslag deelnemen. Tijdens 
de rondleiding kom je meer te weten over duurzame visserij, 
kun je de viskotters van dichtbij bekijken en krijg je een 
kleine “cursus” garnalen pellen. De rondleiding wordt alleen 
op de vrijdagmorgen gehouden om 08.30 uur. 
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WIL JE BLIJVEN SLAPEN?
Goeree-Overflakkee is echt bijzonder. Dat zie en voel je als je 
op het eiland bent, maar zoals je hebt kunnen lezen: 
Goeree-Overflakkee ontdek je niet in één dag! 
Daarom zijn er volop mogelijkheden voor een weekendje 
weg of vakantie. Verspreid over het eiland zijn er diverse 
familiecampings, camperplaatsen, vakantieparken, hotels, 
bungalowparken, beachlodges en B&B’s.

VVV GOEREE-OVERFLAKKEE
In Ouddorp, in de schuur van een prachtige duinboerderij 
uit 1650 (’t Blaeuwe Huus) is de VVV van Goeree-Overflakkee 
gevestigd. De medewerkers verstrekken hier informatie over 
de echte “hotspots” van Goeree-Overflakkee. Verspreid over 
het eiland vind je VVV- inspiratieschermen met informa-
tie over Goeree-Overflakkee. Voor leuke tips, uitgebreid 
kaartmateriaal en tickets voor bijvoorbeeld concerten en 
natuurexcursies kun je contact opnemen met de VVV, via 
0187-681789, info@vvvgoeree-overflakkee.nl of 
www.vvvgoeree-overflakkee.nl.

 1  januari   Jaarlijkse Nieuwjaarsduik, Ouddorp

 15  april   Tulpenwandeltocht, Middelharnis

 17  april (2e Paasdag)   Kijk bij de Boer, Goeree-Overflakkee

 1e  zaterdag van juni   Menheerse Havendag, Middelharnis

 30  juni en 1 juli   Concert at Sea, Brouwersdam

 Div.  vrijdagen in juli & aug.   Diekdagen, Middelharnis

 19  juli en 2 en 16 aug.   Toeristendagen Ouddorp

 18  & 19 aug.   Omloop, Goeree-Overflakkee

 1e  zaterdag van sept.   Ouddorpse Boerenlanddag  

 9  sept.     GO Classic 

 1-9  sept.   Week van de Goereese Vis, Goeree-Overflakkee

 
Wil je meer weten over het eiland Goeree-Overflakkee? Wil je iets leuks ondernemen, op vakantie of een weekendje weg? 
Zoek je een woning of een leuke baan op of in de buurt van Goeree-Overflakkee? 
Kijk dan snel op www.goeree-overflakkee.nl, of like us op Facebook: Eiland Goeree- Overflakkee 
of volg ons op twitter en instagram: @EilandGO.

EVENEMENTENKALENDER 2017
Elk jaar worden er vele sportieve en culturele evenementen georganiseerd op het eiland. Hier alvast een voorproefje:

116 117



EVENEMENTEN 
in de regio

Van de Brouwersdam tot 
aan Rotterdam kun je dit 

jaar weer de nodige mooie 
grootse evenementen be-
zoeken. Trek er lekker met 

de metro, bus, fiets of auto 
op uit! De redactie geeft je 

een aantal leuke tips!

ZOMERCARNAVAL STRAATPARADE 
zaterdag 29 juli 

De grootste caribische parade met 
meer dan twintig nationaliteiten is 

het kleurrijke hoogtepunt van Rotter-
dam! Een stoet van 2,5 kilometer van 

indrukwekkende praalwagens en 
energieke dansers en danseressen 

van verschillende culturen en natio-
naliteiten trekken door het centrum 
van Rotterdam gehuld in de meest 
spectaculaire kostuums met maar 
één missie: Iedereen laten dansen. 

Gooi alle remmen los en laat je gaan 
in de magie van het Zomercarnaval .

www.zomercarnaval.nl  
www.rotterdam.info

WERELDHAVENDAGEN 
1,2 en 3 september 

De Wereldhavendagen laat
 bezoekers op een fascinerende wijze 

beleven wat de Rotterdamse haven 
te bieden heeft. Er zijn 

spectaculaire demonstraties op de 
kade en op het water, 

bezichtigingen van schepen en 
spannende excursies in de haven. 

Voor de jonge bezoekers zijn er 
speciale kinderactiviteiten. Op 

zaterdagavond is er een bijzondere 
vuurwerkshow te zien. 

www.wereldhavendagen.nl, 
www.rotterdam.info

BEVRIJDINGSFESTIVAL 
5 mei

Bij de Euromast, een van Rotterdams meest markante bouw-
werken, vindt ieder jaar Bevrijdingsfestival Rotterdam plaats. 
Uiteraard staat het evenement gepland op 5 mei, de Dag 
van de Vrijheid. Het Rotterdamse Bevrijdingsfestival vormt 
een van de veertien landelijke Bevrijdingsfestivals. Er zal weer 
volop muziek en cultuur worden geboden aan de tiendui-
zenden bezoekers. 
In de provincie Zeeland is de eer weggelegd voor Vlissingen 
om een Bevrijdingsfestival te organiseren. Het Bellamypark 
en de omgeving eromheen, waaronder een aanzienlijk deel 
van de binnenstad, veranderen in een groot festivalterrein 
boordevol gezelligheid.
Wat bijzonder is aan de Bevrijdingsfestivals is dat er diverse 
grote artiesten, waaronder de Ambassadeur van de Vrijheid, 
op meerdere locaties zullen optreden. Hiervoor worden ze 
per helikopter overgevlogen. Maar er zijn niet alleen grote 
namen, ook aanstormend talent zal optreden en er is ruimte 
voor kunst en cultuur. 
www.bevrijdingsfestival.nl

NEDERLANDS JENEVERFESTIVAL SCHIEDAM
10 en 11 juni

De historische stad Schiedam is vooral bekend om zijn jene-
ver en het Nationaal Jenevermuseum aan de Lange Haven. 
Niet verwonderlijk is het dat ook ieder jaar een zogenaamd 
Jenerverfestival wordt georganiseerd. Het thema dit jaar 
is ‘Tasty’ en alles draait om smaak en zintuigen en zal op 

zaterdag 10 en zondag 11 juni plaatsvinden. De zaterdag 
staat in het teken van gin en sluit aan bij de World Gin Day. 
Op zondag draait het geheel om de jenever én jenevercock-
tails. Uiteraard zal dan ook weer de jenevercocktailwedstrijd 
traditiegetrouw plaatsvinden.
 www.jeneverfestival.nl

VL-LOGGERFESTIVAL
23 en 24 juni 

Ook in Vlaardingen kunnen ze feesten organiseren en dat 
bewijzen ze ieder jaar weer met, volgens de Vlaardingers, 
het leukste havenfeest van de regio Rijnmond, het Logger-
festival. Van de Westhavenplaats tot de Maasboulevard, van 
markt tot muziek en van schip tot helikopter! Het festival is 
op 23 en 24 juni en het alle informatie en vind je op 
www.vl-loggerfesival.nl
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SPUIDAGEN
30 juni en 1 juli 

De Spuidagen zijn een maritiem feest rondom de haven het  
centrum van Oud-Beijerland, wat je volgens de inwoners van de 
Hoeksche Waard zeker niet mag missen. Ieder jaar komen hier dui-
zenden bezoekers op af en dat is niet voor niets. Een vol programma 
met entertainment, muziek en een gezellige braderie maken deze 
dagen voor de bezoekers top! De aftrap is vrijdagavond vanaf uur 
met muziek en een grote barbecue op de Bierkade. Vooraf aanmel-
den voor de barbecue is wel noodzakelijk. Op zaterdag is er naast 
de braderie en muzikale optredens ook nog het NK Schoproeien om 
14.00 uur. www.vvvhoekschewaard.nl

CONCERT AT SEA
vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli

Het Muziekfeest aan de kust, met Bløf en gasten, op aan de 
Brouwersdam! Met een groep vrienden naar het Zeeuwse strand 
en vooraan staan bij je favoriete artiest, op de dam liggen met een 
drankje en lekker eten. Concert at Sea is meer dan een gewoon 
muziekfestival. Er gebeurt elk jaar wel iets bijzonders. Er rijden, lopen 
en vliegen straattheateracts over het terrein en er is een uitgebreid 
assortiment aan eten en drinken. De sfeer op het terrein is gezellig 
en ontspannen een geeft je het gevoel op vakantie te zijn. Natuurlijk 
treedt Bløf op maar de volledige line-up kun je vinden op 
www.concertatsea.nl

VISSERIJDAGEN
13, 14 en 15 juli 

Een evenement voor jong en oud dat al ruim vijftig jaar duizenden 
bezoekers trekt en daarmee zowel Bruinisse als heel 
Schouwen-Duiveland op de kaart zet. Een groots dorpsfeest en een 
echte publiekstrekker dat begint met de traditionele aankomst van 
Miss Visserij. Er is altijd een grote braderie, diverse optredens, de 
kermis, maar natuurlijk ook het vuurwerk als afsluiter. 
www.visserijdagen-bruinisse.nl

DE OMLOOP VAN GOEREE-OVERFLAKKEE
18 en 19 augustus.

De omloop is een prestatiewandeltocht van honderdtien kilometer, 
af te leggen binnen vierentwintig  uur. Start en finish in Middelharnis 
op het Diekhuusplein. Ooit begon de omloop als een grap, met een 
tiental deelnemers, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een spek-
takel waaraan zo’n duizend wandelaars meedoen. De route gaat over 
buitendijken, het strand van Goeree-Overflakkee en 
gedeeltelijk door unieke natuurgebieden die de rest van het jaar 
voor het publiek zijn gesloten. Ongeveer duizend mensen zijn een 
etmaal op de been om de verrichtingen van de wandelaars gade te 
slaan, hen te ondersteunen en aan te moedigen, maar vooral om de 
sfeer van dit gebeuren te proeven. 
www.dewandeltocht.nl

OOGSTDAG
zaterdag 2 september

Op het eiland Tiengemeten wordt op zaterdag net als vroeger de het 
binnenhalen van de oogst gevierd. In en rondom de historische hoeves 

van het Landbouwmuseum, het Rien Poortvlietmuseum, het bezoekers-
centrum van Natuurmonumenten en zorgboerderij de Idahoeve is van 

alles te beleven voor het hele gezin. Beleef de oogst zoals in vroeger 
tijden zoals graan dorsen en aardappels rooien. Je kunt een rit maken 

met paard en wagen of tractor over het eiland en broodbakken in een 
takkenoven. Ook is er een echte boerenmarkt met streekproducten. 

www.landbouwmuseumtiengemeten.nl

WEEK VAN DE GOEREESE VIS
1 t/m 9 september

De week van de Goereese Vis is een jaarlijks evenement in het teken van 
culinair en cultureel genieten van vis op je bord tot visserij gerelateerde 

activiteiten op Goeree-Overflakkee voor het hele gezin. Ontdek de 
duurzame visserij, de vissersvloot en de visafslag in Stellendam. 

Ontmoet de vissers en proef de lokale lekkernijen uit de zee. Deelnemende 
restaurant op Goeree-Overflakkee serveren een Goerees Vismenu. 

www.weekvandegoereesevis.nl

GO-CLASSIC
9 september

Deze mooie wielertoertocht vindt grotendeels plaats op het eiland 
Goeree-Overflakkee. De naam van de tocht verwijst naar de afkorting van 

het eiland Goeree-Overflakkee, maar de naam staat ook voor actie, 
snelheid en dynamiek. Het doel van de GO-Classic is om geld in te 

zamelen voor de Leontien Foundation opgericht door Leontien van 
Moorsel maar ook een aantal lokale goede doelen. 

Je kunt deelnemen aan één van de drie uitgezette ritten met 
afstanden van 70, 115 en 150 kilometer. 

www.go-classic.nl

FURIEADE
6  en 7 oktober 

De Furieade is een feestelijk maritiem festijn dat zich altijd in het eerste 
weekend van oktober afspeelt rond de historische binnenhaven en 

binnenstad van Maassluis. Ieder jaar wordt er een nieuw programma 
gemaakt, maar terugkerend is de mooie Vlootschouw met als 

middelpunt natuurlijk de stoomzeesleper De Furie op vrijdagavond. 
Op zaterdag staat Maassluis bol van de gezelligheid met onder andere 

een braderie, muziek, een kermis en als afsluiter natuurlijk de
 vuurwerkshow. Het volledige programma vind je op 

www.furieade.nl

DAM-X OP DE BROUWERSDAM
11 tot en met 15 oktober,

DAM-X is hét watersport evenement van Nederland. Je kunt genieten 
van het spectaculaire Europese Kampioenschap Freestyle windsurfen, de 

EFPT Final. Maak kennis met je watersporthelden door het schouwspel 
op het water! Maar de Brouwersdam staat heel het weekend in het teken 

van zien, doen en beleven! Je kunt kennismaken met watersport door 
deel te nemen aan diverse boardsport clinics en de gezellige windsurf 

slalom funrace van het jaar, de DAM-X funrace. 
 www.brouwersdam.nl
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De mooiste dag
van je leven
All-in bruiloftsfeest.

U kunt onbezorgd dineren,
feesten, romantisch overnachten,
ontbijten en wij zorgen voor de rest.

€ 3.850,*-All-in

Parkweg 1 - 3221 LV Hellevoetsluis
0181 334444
info@cittaromana.com 
www.cittaromana.com

 * vraag naar de voorwaarden.
Laanweg 6
3208 LC Spijkenisse
0181 - 474 140
www.easyjobcleaning.nl

EEN EIGEN KRANT
UITGEVEN OP
VOORNE-PUTTEN?
Met onze uitgeverij brengen wij wekelijks 14 huis-aan-huis bladen uit met een
gezamenlijke oplage van zo’n 400.000 exemplaren. Voor u is het mogelijk om 
hiervan mee te profiteren door zelf uw eigen krant uit te geven. 
Wij verzorgen voor u de vormgeving, de druk en de 
verspreiding. Uw eigen  krant wordt keurig mee verspreid met onze eigen 
huis-aan-huis bladen. Zo komt u ook bij alle JA-NEE stickers in de bus. 
Het verspreiden van een eigen krant is op deze wijze zeer voordelig en kan 
op  Voorne-Putten al vanaf € 0,08 per krant van 8 pagina’s.
Voor meer info:
E: verkoop@groothellevoet.nl
T: 0181-316979

 Delokaleverbinder.nl is onderdeel van Telstar, Het Krantje, Groot Hellevoet en Talvi Uitgeverij.

DELOKALEVERBINDER.NL

 HOLLAND
INDOOR SPORT

outdoor
indoor!

 HOLLAND
INDOOR SPORT

hisport.nl 
fun@hisport.nl

SKIËN | SNOWBOARDEN
KLIMMEN | SURVIVAL
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Moriaanseweg Oost 66
3223 AK Hellevoetsluis
www.eaudeparfum.nu

Shay & Blue, Casamorati, Xerjoff,
Il Profumo, Jacks Beautyline, 

Mineralogie en Caption



OP AVONTUUR BIJ 
DELTAPARK
NEELTJE JANS

DELTA
EXPERIENCE!
ERVAAR ZELF DE 
ENORME KRACHT 
VAN HET WATER 

Lever deze kortingsbon in bij de kassa van Deltapark 

Neeltje Jans & ontvang € 4,- korting per persoon!*

KORTING 
PER 
PERSOON*€ 4,-

Max. 4 personen per kortingsbon en 
niet i.c.m. andere acties of kortingen. 
Niet geldig voor tarief 2-3 jarigen. 
Actie geldig t/m 01-11-2017.

* Max. 4 personen per kortingsbon en 
niet i.c.m. andere acties of kortingen. 
Max. 4 personen per kortingsbon en 
niet i.c.m. andere acties of kortingen. 
Niet geldig voor tarief 2-3 jarigen. 
Actie geldig t/m 01-11-2017.

DNJ17HIER

DELTAPARK NEELTJE JANS;
FUN VOOR DE HELE FAMILIE! 

Wil je meer weten over de Deltawerken, ben 

je natuur- en dierenliefhebber of wil je iets 

leuks en spannends doen, dan kom je 

naar Deltapark Neeltje Jans. Het hele 

jaar waterfun, interessante exposi-

ties, zeehonden- en zeeleeuwen-

shows en de onderwaterwereld 

in het Blue Reef Aquarium!

WWW.NEELTJEJANS.NLWWW.NEELTJEJANS.NL

DELTA
EXPERIENCE!
ERVAAR ZELF 
ENORME KRACHT 
VAN HET WATER 

DELTAPARK NEELTJE JANS;
FUN VOOR DE HELE FAMILIE!

Wil je meer weten over de Deltawerken, ben 

je natuur- en dierenliefhebber of wil je iets 

leuks en spannends doen, dan kom je 

naar Deltapark Neeltje Jans. Het hele 

jaar waterfun, interessante exposi-

ties, zeehonden- en zeeleeuwen-

shows en de onderwaterwereld 

in het Blue Reef Aquarium!in het Blue Reef Aquarium!

WATERFUN,
ZEELEEUWEN, 
ZEEHONDEN, 
HAAIEN &
EXPOSITIES!
HAAIEN &
EXPOSITIES!

WATERFUN,

NJ Adv HIER Magazine 151116_210x297mm.indd   1 15-11-16   13:22


