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Markering via de fietsknooppunten:
72 - 67 - 68 - 63 - 61 - 56 60 - 62 - 66 - 39 - 41 - 74 - 72
Bij knooppunt 62 maakt u gebruik van het
veerpontje ‘De Trekschuit’ (zelf handmatig bedienen).
In gebruik van april t/m oktober.
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Midden-Delflandroute, 33 km

Markering via de fietsknooppunten:
72 - 67 - 68 - 63 - 61 - 56 - 60 - 33 34 - 39 - 38 - 40 - 42 - 75 - 76 - 72
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Rondje Broekpolder, 8 km

Markering: houten paaltjes met blauwe rand
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www.toproutenetwerk.nl
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Op bovenstaande website vindt u ook meer
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Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
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Wat is een TOP?

Delft

Zuid-Holland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich echter op 0,86 meter boven NAP
(Normaal Amsterdams Peil)
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Welkom in Vlaardingen
Vlaardingen is een stad van contrasten: natuur en industrie,
plezierjachten en beroepsvaart, ecologie en wonen.
Welkom in de Hof van Delfland! Vanaf deze plek

Voor ontspanningen recreatie richt Vlaardingen het gezicht

kunt u dit gebied verkennen en beleven - te voet,

naar het unieke, boeiende natuur- en recreatiegebied Midden-

op de fiets of misschien wel in een bootje of kano.

Vlaardingen is een stad aan de Nieuwe Maas met groene
‘parels’ in het landschap. De stad is rijkelijk voorzien van
parken, lanen en groenoases. Een netwerk van fietspaden
verbindt de stad en wijken met het ommeland. Voor wie wil
wandelen, kanovaren, vissen, paardrijden, golfen of gewoon
luieren, is Vlaardingen een prima uitvalsbasis om er eens
helemaaltussen uit te zijn. De groene ‘parels’ hebben er
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De haven van Vlaardingen (1,6 km)

Foto: Natuurmonumenten

Foto: gemeente Vlaardinegen

Delfland.
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Liefhebbers van water kunnen in Vlaardingen hun hart ophalen. Vlaardingen is
een havenstad aan de Nieuwe Maas met diverse havens. Aan de Westhavenkade
en Oosthavenkade staan nog vele monumentale panden. In de Oude Haven liggen
historische schepen en pleziervaartuigen en op de gezellige terrassen aan de
Westhavenkadeheeft u prachtiguitzicht op de vele boten.
Adres: Westhavenkade en Oosthavenkade Vlaardingen.

De Hof van Delfland is een netwerk van groengebieden
en landschappen midden tussen de levendige steden
Den Haag, Delft, Zoetermeer en Rotterdam. Kern van
het gebied is het beschermde veenweidelandschap

De Vlietlanden (2,7 km)

van Midden-Delfland en Oude Leede. U kunt in Hof

In het vaarseizoen kunt u op woensdag, zaterdag en zondag een rondvaart maken
door het oer-Hollandse veengebied de Vlietlanden. U kunt ook een rondje fietsen en
in de zomer overvaren met het pontje De Kwakel (tussen fietsknooppunt 66 en 71).
Kaartverkoop rondvaart: sportcomplex Polderpoort, Watersportweg 11 Vlaardingen.
De Kwakel: mei t/m sept. dagelijks van 11.00 tot 17.50 uur, apr. en okt. alleen in het
weekend.

van Delfland genieten van bossen, parken, waterrijke
gebieden, historische dorpjes, heerlijke streekproducten en de gastvrijheid van onze ondernemers. Wat

ondermeer voor gezorgd dat Vlaardingen werd uitgeroepen

is úw favoriete plekje in de Hof van Delfland?

tot groenste stad van Nederland (2009) en groen goud won in
de Europese Entente Florale (2010).

In de verrassende stad Vlaardingen is er voor jong en oud
altijdiets te beleven. In de Hoogstraat, in het stadshart,

Foto: Angelique van Woerkom
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Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland.

De Broekpolder

De Broekpolder is een natuurgebied waar u goed kunt wandelen, fietsen en paardrijden. Er is een uitgezette wandelroute die u alle mooie plekjes laat zien. Het klauterwoud is een speelparadijs voor kinderen waar zij kunnen ravottenin de natuur
(gereed in 2012). Bij sportcomplex De Polderpoort kunt u even uitrusten onder het
genot van een drankje, lunch of diner.
Adres: sportcomplex Polderpoort, Watersportweg 11 Vlaardingen (elke dag geopend).
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Surfplas en Zuidbuurt (2,7 km)

In de zomer biedt recreatiegebied de Surfplas volop plezier voor strandliefhebbers.
Aan de plas vindt u café-restaurant Paviljoen de Krabbeplas. Vanaf de Krabbeplas
kunt u uw tocht voorzetten naar de Zuidbuurt. Vanuit de Zuidbuurt zijn er verschillende fiets- en wandelpaden met uitzicht op vele historische boerderijen.
Adres: Paviljoen de Krabbeplas, Surfpad 50 Vlaardingen (elke dag geopend).
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van de terrassen.
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havenplaats of de Markt kunt u heerlijk uitrusten op één

Mede mogelijk gemaakt door:

Foto: Angelique van Woerkom

treft u verschillende bijzondere winkeltjes. Aan de West

