
WELKOM 
IN HOEK VAN 
HOLLAND

 

Beleef de Rotterdamse haven met de 
Fast Ferry
Pak voor een leuk uitje vlakbij Rotterdam de  
Fast Ferry vanuit Hoek van Holland.
Tijdens je vaartocht zie je de grootste zeeschepen 
en kun je goed zeehonden spotten.
Bij de halte ‘Landtong’ ligt een natuurgebied met 
grote grazers, bijzondere vogels en planten.

De fiets mag gratis mee
Bezoek FutureLand of het nieuwe strand van  
de Tweede Maasvlakte op de fiets vanaf haltes
Antarcticaweg Maasvlakte en Transferium  
Maasvlakte, of volg één van de fietsroutes op  
de Maasvlakte en Landtong.

Dienstregeling
We vertrekken uit Hoek van Holland Berghaven 
en varen binnen 20 minuten naar de Maasvlakte.
Afhankelijk van de dienstregeling stoppen we ook 
bij Transferium Maasvlakte en bij de Landtong.
Een rondvaart duurt ongeveer één uur. De eerste 
vaart is om 6:00 uur en de laatste om 19:00 uur.
Actuele vaartijden vind je op ret.nl/fastferry.

Tarieven
Dagretour voltarief € 6,00 en reductietarief  
€ 4,00 (4 t/m 11 jaar en 65+ jaar).
Kinderen tot 4 jaar varen gratis mee.

ret.nl/fastferry

Onze aangepaste reisWe zijn aan het werk Goed om te weten

Ontdek de Rotterdamse haven en natuur vanaf het water

Zeehonden spotten met de Fast Ferry

Discover the port of Rotterdam with the Fast Ferry. See 
seals, visit FutureLand, the new beach of Maasvlakte 2, or 
nature reserve ‘De Landtong’. A retour ticket costs 0 6.00, 
you can take your bike for free. The Fast Ferry departs from 
Hoek van Holland Berghaven every hour from 6:00h,  
the last departure is at 19:00h. See ret.nl/fastferry for an 
up-to-date time table. 
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Hoek van Holland is een bijzondere 
kustplaats. Het gebied is onderdeel van 
Rotterdam en het staat bekend om het 
mooie strand, de Noorderpier en de Nieuwe 
Waterweg met de Maeslantkering. Maar er 
is nog veel meer te zien en te beleven in 
deze bruisende badplaats. Er worden leuke 
evenementen georganiseerd in het dorp 
maar ook op het strand. De musea, kunst 
en cultuur zorgen voor een verrassend 
hoogstaand aanbod. Daarnaast zijn er 
veel beachclubs en horecagelegenheden 
waardoor er een gezellig uitgaansleven is. 
Hoek van Holland is ook het ideale startpunt 
voor een dagje Rotterdam. 

Heel veel plezier met het ontdekken van 
Hoek van Holland en deel je ervaringen met 
#hoekvanholland en #rotterdambeach.

De medewerkers van Rotterdam Tourist Information 
Hoek van Holland staan van maandag t/m zaterdag (en 
in het hoogseizoen ook op zondag) van 10.00 tot 16.00 
uur voor je klaar met informatie en inspiratie. Daarnaast 
zijn in de Tourist Information ook wandel- en fietsroutes, 
tickets en bijzondere souvenirs te koop. Meer informatie 
en inspiratie kun je vinden op de vernieuwde website 
www.hoekvanholland.nl.

1  Rotterdam Tourist 
Information 
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 281 
3151 AK Hoek van 
Holland
  
www.hoekvanholland.nl 
hoekvanholland@rotter-
damtouristinformation.nl
 
T +31 (0)174 51 95 70

  

WIST JE DAT?
Achterin deze brochure 
zit een handig kaartje 
van Hoek van Holland 
waarmee je overal 
makkelijk je weg kunt 
vinden.
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2     Boulevard 
Vanaf de Koningin Emmaboulevard kun je 
genieten van een dynamisch uitzicht over 
de omgeving. Per jaar varen er aan Hoek van 
Holland zo’n 80.000 schepen voorbij (in- en 
uitgaand). Van zeilschepen, de grootste 
cruiseschepen, kleine vrachtschepen tot 
mammoettankers en zelfs booreilanden. 
De sfeer op de boulevard wordt onder meer 
bepaald door de bijzondere kunstwerken en 
de vuurtoren ‘het Hoge Licht’.

3   Noorderpier 
Een bezoek aan de boulevard is uitstekend 
te combineren met ‘pierewaaien’ op 
de Noorderpier. De uitloper van het 
Noorderhoofd is 4,5 km lang en is deels 
toegankelijk voor wandelaars en vissers. 
Zorg wel dat je rekening houdt met 
gevaarlijke golven die op de Pier kunnen 
slaan. Betreden van de Noorderpier is op 
eigen risico.

 STRAND 
Het strand van Hoek van Holland is 250 
meter breed en 3,5 km lang. Erachter liggen 
de duinen met vrij toegankelijke fiets- en 
wandelpaden. De typische duinflora zie je 
het beste tijdens een stevige wandel- of 
fietstocht door de van Dixhoorndriehoek 24 . 
Het strand is op te delen in drie gebieden:

4

WIST JE DAT?
Hoek van Holland heeft 
één van de breedste 
stranden van Nederland. 
Aan het strand schijnt 
veel de zon.
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DOEN!
Ontdek de highlights 
van Hoek van Holland 
met de gratis app van 
Izi Travel. De digitale 
tour langs vele Hoekse 
bezienswaardigheden. 
De app volgt geen vaste 
route.

OP NAAR DE 
ZEE! 
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4   Het ‘grote’ strand 
Het zuidelijke deel betreft de omgeving bij de 
Badweg en de Zeekant. Hier staan de meeste 
strandpaviljoens. In deze omgeving vinden 
ook de meeste strandevenementen plaats. 
Alle voorzieningen zijn aanwezig: douches, 
(invalide) toiletten, parkeerplaatsen, 
strandrolstoelen, EHBO-post, strandwacht, 
speelgelegenheden voor kinderen en een 
fietsenstalling. Aan het Zeeplein aan het 
einde van de Badweg zijn leuke winkeltjes 
en andere voorzieningen gevestigd. Fietsers 
en wandelaars kunnen even uitrusten en 
genieten van het fraaie uitzicht op strand, 
zee en monding van de Nieuwe Waterweg.

5   Het ‘Hoekse’ strand 
Het strand bij de Rechtestraat is een walhalla 
voor watersporters. Lessen nemen, outfits 
en materiaal huren kan bij De Surfschool en 
Surfschool Hoek van Holland. 
Ook Windsurfvereniging Hoek van Holland en 
de Kitesurfschool zitten op dit stuk strand en 
naast twee strandpaviljoens vind je hier ook 
de Centrale Post van de Strandwacht. 
Qua voorzieningen tref je op dit strand 
douches, toiletten en een fietsenstalling.

6   Het noordelijke strand 
Het noordelijke deel van het strand vind je 
bij Slag Stuifkenszand en strekt zich uit tot 
’s- Gravenzande (Slag Vlugtenburg). 
Op dit rustige strand kun je heerlijk 
wandelen. Je vindt hier tussen strandpaal 
116 en 117 ook het naturistenstrand. 
In het duinengebied is naaktrecreatie 
niet toegestaan.

3

WIST JE DAT?
Hoek van Holland 
heeft het keurmerk 
Quality Coast en mag 
zich een duurzame 
en milieuvriendelijke 
badplaats noemen. 
Ook heeft Hoek van 
Holland de Blauwe Vlag 
toegekend gekregen; 
een keurmerk voor veilig 
en schoon zwemwater, 
goede stranden en 
schone en veilige 
jachthavens.
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7   Maeslantkering en het Keringhuis 
Het Keringhuis, Publiekscentrum Water, 
ligt op een unieke plek aan de Nieuwe 
Waterweg en direct naast de sensationele 
Maeslantkering. Bij een dreigende 
overstroming vanuit zee sluiten de twee 
enorme witte deuren van de Maeslantkering 
de Nieuwe Waterweg af. Zo wordt Zuid-
Holland beschermd tegen het hoge water 
vanuit zee. Jong en oud maken in Het 
Keringhuis op een interactieve manier 
kennis met de verschillende scenario’s met 
betrekking tot wateroverlast. Het restaurant 
met terras biedt een uniek uitzicht op de 
Maeslantkering en de Nieuwe Waterweg.

8   Fast Ferry 
De Fast Ferry van de RET vertrekt vanuit 
Hoek van Holland Berghaven en vaart naar 
de haltes Antarcticaweg Maasvlakte 25  en 
Pistoolhaven Europoort 26 . Afhankelijk van 
de dienstregeling stopt de Fast Ferry ook 
bij haltes Transferium Maasvlakte 27  en 
Scheurhaven Landtong 28 . Onderweg zie je 
grote zeeschepen in de Nieuwe Waterweg 
op weg naar Rotterdam of vanuit Rotterdam 
onderweg naar verre bestemmingen. 
Ontdek de mooie plekjes bij de diverse 
veerstoppen en bezoek FutureLand. 
Fietsen mogen gratis mee op de Fast Ferry.

  Tijdens de zomerdienst is de eerste 
vaart vanaf Hoek van Holland Berghaven dagelijks 
om 06:00 uur, vervolgens vaart de Fast Ferry elk uur. 
De laatste vaart vanuit Hoek van Holland vertrekt 
om 19:00 uur en is om 19:46 terug in Hoek 
van Holland.

Berghaven

www.ret.nl/fastferry

Maeslantkeringweg 139

www.keringhuis.nl

7

WIST JE DAT?
Bij de halte Scheurhaven 
Landtong 28  ligt een 
ruig, duinachtig gebied 
met vogels, bloemen 
en planten. Je kunt er 
soms ook zeehonden 
ontdekken.

WIST JE DAT?
De Nieuwe Waterweg 
is één van de drukst 
bevaren wateren ter 
wereld. De Maes-
lantkering in de 
Nieuwe Waterweg 
is het sluitstuk van 
de Deltawerken en 
beschermt de regio 
tegen overstromingen.
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9   FutureLand 
Een bezoek aan het gratis informatiecentrum 
FutureLand vertelt je niet alleen alles over de 
ontwikkeling van de haven, op Maasvlakte 
2 zie je de grootste containerschepen en 
modernste containerterminals met eigen 
ogen. FutureLand is geschikt voor jong en 
oud, havenliefhebbers en gamers, gezinnen 
en groepen. In de interactieve omgeving 
is altijd wat te beleven. Maak een VR-trip 
door het nieuwe havengebied of boek een 
rondvaart door de modernste haven van 
Europa. Ervaar zelf hoe het is als kranen, 
schepen en havens groot, groter, grootst zijn. 

  Pak de Fast Ferry naar Maasvlakte 2. 
Vanaf de halte Antarcticaweg Maasvlakte ben je 
op de fiets in ongeveer 20 minuten bij FutureLand. 
Fietsen mogen gratis mee.

10   Fort 1881 
Fort aan den Hoek van Holland is in 1881 
gebouwd als onderdeel van de Nederlandse 
kustverdediging en had als doel de Nieuwe 
Waterweg te beschermen. In het prachtige 
gebouw kun je een reis maken door het 
verleden en geven de diverse kamers een 
beeld van het leven en de werkzaamheden 
in het fort. Er is nooit gevochten, maar 
het fort speelde een cruciale rol in de 
Tweede Wereldoorlog. In de eigentijdse 
tentoonstelling zijn beeldfragmenten te 
zien uit de periode van de Duitse bezetting 
van 1940 tot 1945. Ook wordt er een film 
getoond over de Atlantikwall en over de 
laatste kabinetsvergadering, voordat men 
vertrok naar Engeland. 

Europaweg 902

www.futureland.nl

Stationsweg 80-82

www.fort1881.nl

9

WIST JE DAT?
In Fort 1881 is een 
film te zien over de 
aanleg van de Nieuwe 
Waterweg en het 
ontstaan van Hoek van 
Holland.
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Noorderhoofd 

www.atlantikwall-museum.nl

Strandweg 21

www.forthvh.nl

DOEN!
Combineer je bezoek 
aan het Atlantikwall-
Museum met 
‘pierewaaien’ op de 
Noorderpier 3 .

WIST JE DAT?
De bunker Bremen is 
speciaal ontwikkeld 
voor opslag van zware 
granaten voor het Duitse 
luchtafweergeschut, 
volledig genaamd: 
Munitionsauffüllraum für 
schwere Flakbatterie.

11   Atlantikwall-Museum 
Hoek van Holland maakte deel uit van de 
Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie 
die zich langs de kust uitstrekte van 
Noorwegen tot aan Spanje. Een van de 
overblijfselen van de linie is de bunker 
aan het Noorderhoofd. Deze ‘tafelbunker’ 
uit 1943 is een geschutsbunker van het 
bouwtype 611. Deze locatie in Hoek van 
Holland was belangrijk vanwege de toegang 
tot de Rotterdamse haven en het achterland. 
Het kanon dat in de bunker stond kon tijdens 
een eventuele invasie het strand en een 
deel van het water onder vuur nemen. De 
bunker is tegenwoordig een museum met een 
bijzondere tentoonstelling waar je alles kunt 
leren over wat er nog rest van de machtige 
verdedigingslinie.

  Het Atlantikwall-Museum is gelegen aan 
de autovrije Noorderpier 3 . Het museum is vanaf de 
parkeerplaats te voet te bereiken (± 200 meter).

12    Bunker Bremen: Nederlands Militair 
kustverdedigingsmuseum 

Bunker Bremen kent vele levens. Ooit door de 
Duitse bezetters gebouwd als munitiebunker 
als onderdeel van de Atlantikwall herbergt 
de Bremen nu een deel van het Nederlands 
Militair Kustverdedigingsmuseum. In de 
Bremen komen diverse verhaallijnen aan de 
orde die relevant zijn voor de omgeving en 
waar nog vele sporen van aanwezig zijn: de 
Eerste Wereldoorlog, Interbellum, de Tweede 
Wereldoorlog en de Koude oorlog. Deze 
verhalen worden ondersteund met origineel 
archiefmateriaal en bijzondere artefacten.
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13    Kustverlichtingsmuseum Hoek van 
Holland 

Het Kustverlichtingsmuseum Hoek van 
Holland is gevestigd in de oude vuurtoren 
‘Het hoge licht’. De 30 meter hoge vuurtoren 
is gebouwd in 1893 en bestaat uit zes 
verdiepingen. Tot 1974 heeft de vuurtoren 
als kustverlichting dienst gedaan. Nu is er 
een permanente tentoonstelling en komt de 
geschiedenis van vuurtorens tot leven door 
modellen van vuurtorens, lampenwisselaars, 
propaangaslantaarns, radiobaken, 
fotomateriaal, tekeningen en boeien. Vanaf 
het hoogste punt van de vuurtoren heb je een 
schitterend uitzicht over Hoek van Holland en 
de Nieuwe Waterweg.

14    Redding- en Veerdienstmuseum Jan Lels 
Het Redding- en Veerdienstmuseum zijn 
beide gevestigd in een uit 1943 daterende 
munitiebunker aan de Badweg. Het museum 
Jan Lels beheert een indrukwekkend 
aantal objecten, boekwerken, schilderijen, 
foto’s en andere tastbare voorwerpen. 
Deze herinneringen illustreren de rijke 
heroïsche en soms trieste historie van 
het reddingwezen in het Noordzeegebied 
vanaf Scheveningen tot aan de Belgische 
kust. In het museum wordt tevens de 
geschiedenis getoond van de voormalige 
Stoomvaartmaatschappij Zeeland, die meer 
dan 100 jaar de veerdienst tussen Nederland 
en Engeland heeft onderhouden. Je vindt 
er ook een omvangrijk aantal objecten die 
de geschiedenis van de Veerdienst, die 
eveneens zo intens is verbonden met de 
Hoekse samenleving, tastbaar maken.

Willem van Houtenstraat 102

www.kustverlichtingsmuseum-

hoekvanholland.nl

Badweg 1a

www.janlels.nl

WIST JE DAT?
Tijdens de zomermaan-
den is de tijdelijke 
expositie ‘Lost Sounds’ 
te zien in het Kustver-
lichtingsmuseum. Het 
thema verwijst naar 
de verdwijnende mist-
hoorns.

WIST JE DAT?
De Redder 29 - of het 
Reddersmonument - aan 
de Stationsweg werd 
in 1931 geplaatst ter 
nagedachtenis van de 
omgekomen opvarenden 
van reddingboten.
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15    Museum RockArt 
Museum RockArt is de schatkamer van de 
Nederlandse popmuziek. Je vindt er alles 
over de Nederlandse popmuziekgeschiedenis 
vanaf de jaren vijftig tot nu. Ontdek de inte-
ressante collectie met muziekinstrumenten, 
prijzen, geluiddragers zoals LP’s en singles, 
maar ook flipperkasten en de originele Radio 
Veronica studio’s uit de jaren ’60. Deze ‘trip 
down memory lane’ is een echte aanrader 
voor muziekliefhebbers!

16   Woningen Oud 
Aan de 2e Scheepvaartstraat vind je een 
bijzonder strak, wit gepleisterd complex uit 
1927. De 40 woningen zijn ontworpen door 
de Rotterdamse stadsarchitect Jacobus Jo-
hannes Pieter Oud (1890-1963). Het complex 
van Oud is onderdeel van een reeks witte 
woningbouwprojecten voor arbeiders, zoals 
het Witte Dorp en de Kiefhoek in Rotterdam.

17    Nieuwlandse Molen 
De Nieuwlandse Molen is oorspronkelijk als 
binnenkruier en als grondzeiler gebouwd. 
Tot 1947 was de molen uitgerust met een 
scheprad, daarna werd een schroefpomp met 
elektrische hulpaandrijving geïnstalleerd. 
In 1962 is een vijzel bijgeplaatst. In 1988 
is het windrecht afgekocht en werd de 
Nieuwlandse Molen met 5,6 meter verhoogd. 
De Nieuwlandse molen is onder andere te 
bezichtigen tijdens de Nationale Molendag, 
de Westlandse Molendag en de Open 
Monumentendag.

Zekkenstraat 42

www.rockart.nl

Nieuwlandse molenpad 52

www.westlandsemolens.nl

DOEN!
Stap op de fiets en 
kies uit één van de 
vele fietsroutes, 
verkrijgbaar bij de 
Tourist Information. 
Een aantal routes komt 
in de omgeving van de 
Nieuwlandse Molen.
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2e Scheepvaartstraat

www.architectuurgids.nl
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 Wandelen in Hoek van Holland 
In Hoek van Holland kun je heerlijk wandelen 
en genieten van fraaie vergezichten, de 
geur van de duinen en het geluid van 
de golven en de wind. Flaneren op de 
boulevard en struinen door bossen en 
duinen. Natuurwandelingen voeren langs de 
kenmerkende landschappen van Hoek van 
Holland, zoals het Roomse Duin, de Hoekse 
Bosjes, het Vinetaduin en het brede strand.

Een aanrader is de wandeling vanuit het 
dorp naar de Berghaven, over de Koningin 
Emmaboulevard naar de Noorderpier. De Pier 
steekt 4,5 kilometer in zee; de eerste twee 
kilometer zijn toegankelijk voor wandelaars 
en vissers. Vanaf de Pier kun je over ‘de strip’ 
naar de paviljoens op het strand. Terug naar 
het centrum kan over de Badweg of door 
de duinen en de Hoekse Bosjes. Geniet in 
nog geen twee uur van het uitzicht over de 
Nieuwe Waterweg en de zee.

  Ontdek tijdens twee gevarieerde 
wandelroutes bunkers, loopgraven en ondergrondse 
gangen van de verdedigingslinie Atlantikwall (www.
atlantikwallroute.com). De routes (6 en 7) staan in 
gids ‘Wandelen langs de Atlantikwall in Zuid Holland’. 
Deze gids is te koop bij de Tourist Information. 
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WIST JE DAT?
De ‘Oranjebonnen’ 30 ,
polders tussen Hoek van 
Holland, Maassluis en 
het Westland, zijn de 
afgelopen tijd veranderd 
in een groen en open 
gebied. Het is een ideale 
omgeving voor fietsers, 
wandelaars, skaters en 
paardenliefhebbers.

19
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De bossen, de duinen, het strand en de zee, 
lenen zich uitstekend voor een verkenning 
te voet. Bij de Rotterdam Tourist Information 
Hoek van Holland aan de Prins Hendrikstraat 
281 zijn o.a. onderstaande wandelroutes 
verkrijgbaar.

 Wandelroute: Zeeheldenroute 
Afstand: 3 km (retour 6 km)
Een wandeltocht door bos en duin 
aangegeven door markante paddenstoelen 
en paaltjes met een rode kop. Op de 
paddenstoelen staat een verhaal geschreven, 
dat herinnert aan vroegere zeevaarders. 
De route start bij de Tourist Information en 
eindigt op een duintop met uitzicht op zee.

 Wandelroute: Historische Route Hoek van 
 Holland 
Afstand: 7,5 km
Deze historische rondwandeling neemt je 
mee door het mooie dorp en de omgeving 
van Hoek van Holland. Langs de route ontdek 
je diverse interessante bezienswaardigheden 
zoals het Fort, de Pier en de Troposcatter. 
De route start en eindigt bij de Tourist 
Information aan Prins Hendrikstraat.

 Wandelroute: Ommetje Vineta 
Afstand: 8,5 km
Deze wandelroute, om het Vinetaduin, is 
aangegeven op route- panelen en- paaltjes 
met een hagedis. De tocht leidt langs 
prachtige plekjes met bijzondere natuur en is 
vanwege de rijke oorlogshistorie interessant 
voor jong en oud. De route start en eindigt 
bij de Tourist Information.

WIST JE DAT?
De troposcatter in het 
Vinetaduin 31  is een 
voormalig Amerikaans 
radio-relaystation 
met vier grote 
schotelantennes. De 
zender werd gebruikt 
om berichten door te 
sturen van West-
Duitsland, via het 
Verenigd Koninkrijk naar 
de Verenigde Staten.
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 Fietsen in Hoek van Holland en omgeving 
Hoek van Holland is uitstekend te verkennen 
met de fiets. Veel accommodaties, attracties 
en bezienswaardigheden zijn bereikbaar 
via speciale fiets- en wandelpaden. Het 
dorp leent zich ook prima als startplaats 
voor, of tussenstop tijdens, korte en lange 
fietstochten. Zo is Hoek van Holland 
pleisterplaats van de Noordzeeroute (LF1) 
en de Maas- en Vestingroute (LF12) en is het 
ook de start- of finishplaats van twee grote 
internationale fietsroutes: 

 Rijnfietsroute 
De Rijnfietsroute (EuroVelo 15) is één van de 
meest populaire internationale fietsroutes. 
De route begint bij de bron van de Rijn 
in Zwitserland en voert via Duitsland en 
Frankrijk tot in Hoek van Holland. Onderweg 
ervaar je de rijke geschiedenis van Europa, 
de culinaire specialiteiten en het gevarieerde 
landschap. www.rijnfietsroute.eu 

 Maasfietsroute 
Van het plateau van Langres tot aan Hoek 
van Holland kun je de Maas ontdekken zoals 
je nog nooit eerder gezien hebt. Je fietst door 
drie landen (Frankrijk, België en Nederland), 
ontdekt tientallen bijzondere steden en 
dorpen. www.maasfietsroute.eu

  In Nederland is er voor fietsers een 
netwerk ontwikkeld bestaande uit fietsknooppunten. 
Een bordje met een nummer stuurt je in de richting 
van het volgende knooppunt. Je kunt zo meer 
genieten van de omgeving.

DOEN!
Huur je fietsen bij Kleijn 
Tweewielers (www.
kleijntweewielers.nl) 
of Peter van Leeuwen 
(www.petervanleeu-
wentweewielers.nl). 
Beide gevestigd aan de 
Prins Hendrikstraat.
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  De volgende knooppunten-routes starten 
bij Tourist Information Hoek van Holland 1  waar deze 
routes verkrijgbaar zijn.

 Fietsroute: Duin en Tuin 
Afstand: 20 km
Deze route voert je door de duinen langs 
de Hollandse kust, door Monster en het 
tuinbouwgebied van het Westland. 
Het laatste stuk van de route brengt je 
bij Het Staelduinse Bos 32 .

Fietsroute: Glazen Stad 
Afstand: 25 km
Ontdek met deze route Hoek van Holland 
om vervolgens richting Het Staelduinse Bos  
te fietsen. De fietsroute leid je daarna door 
het tuinbouwgebied van het Westland bij 
Naaldwijk en ‘s-Gravenzande.

Fietsroute: Langs sporen van de Atlantikwall 
Afstand: 30 km
Hoek van Holland maakte deel uit van de 
Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie die 
zich langs de kust uitstrekte van Noorwegen 
tot aan Spanje. Deze fietsroute laat je 
kennismaken met de vele sporen van de 
Tweede Wereldoorlog die nog aanwezig zijn. 

Fietsroute: Maasvlakte Vesting 
Afstand: 40 km

Pak de Fast Ferry richting halte Antarctica-
weg Maasvlakte. Bezoek hier FutureLand of 
fiets door over de Tweede Maasvlakte langs 
het Oostvoornse- en Brielse meer. De route 
gaat daarna door Brielle, Maassluis en langs 
de Maeslantkering en het Keringhuis.

WIST JE DAT?
Het duingebied van 
Hoek van Holland is 
onderdeel van het Na-
tionaal Park Hollandse 
Duinen. Kijk voor meer 
informatie, wandelingen 
en fietsroutes op www.
nationaalparkhollandse-
duinen.nl.
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18    Zwembad Hoek van Holland 
Zwembad Hoek van Holland is een goed 
verzorgd en gezellig buitenbad vlakbij het 
centrum. Het bad is zeer geschikt voor 
gezinnen met kinderen. Op de grasweide 
rondom het zwembad zijn diverse kleine 
speelobjecten. Ook zijn er comfortabele 
stoelen met parasols beschikbaar. Tijdens 
het seizoen worden er diverse activiteiten 
georganiseerd. Het zwembad is geopend 
van mei tot en met september.

19    Surfen 
In Hoek van Holland kun je perfect leren 
surfen, bodyboarden, paddleboarden, 
skimboarden en kiten. Surfen kun je leren 
vanaf 8 jaar tot 60 jaar. Uiteraard kun je 
ook wetsuits, softtops, longboards en 
bodyboards huren! Je kunt bijna altijd wel 
surfen op de Nederlandse golven.

20    Powerkiten, vliegeren en meer 
Voorgetrokken worden door het zand of in de 
branding of juist het sturen proberen onder 
de knie te krijgen. Het kan allemaal. Onder 
leiding van een instructeur maak je kennis 
met deze spectaculaire activiteit.

21    De Zeetoren 
De Zeetoren, oorspronkelijk een Duitse 
radartoren uit de Tweede Wereldoorlog, is 
een uniek gebouw op een mooie locatie 
in Hoek van Holland. Naast de horeca 
mogelijkheden is de Zeetoren ook een zeer 
geschikte locatie voor veel activiteiten. Van 
een spannende escaperoom tot segwaytours 
en van abseilen tot kruisboogschieten.

De Cordesstraat 160

www.rotterdamzwemt.nl

Rechtestraat 31

www.desurfschool.nl

Rechtestraat 40

www.surfschoolhoekvan-

holland.nl

Mahustraat 170 

www.beshoreevents.nl

Helmweg 7

www.zeetoren.info

WIST JE DAT?
Sluit aan bij een 
struintocht door de Van 
Dixhoorndriehoek 24 . 
Een gids vertelt over het 
ontstaan van het gebied 
met veel zeldzame en 
beschermde planten.

M
aa

rt
en

 v
an

 d
er

 M
ee

r

19



14

22    Kinderboerderij Hoek van Holland 
Een bezoek aan Kinderboerderij Hoek van 
Holland is een leuk uitje met kinderen. Ze 
leren spelenderwijs om te gaan met dieren. 
Kinderen mogen in het voorjaar helpen 
met de fles geven aan de lammetjes. Ook 
kunnen ze helpen met het voeren van de 
kippen, duiven, ander gevogelte en de 
konijnen. Ontmoet ezels, pony’s, geiten en 
dwerggeiten, schapen, pauwen, eenden, 
chinchilla’s, twee hangbuikzwijnen en allerlei 
andere dieren.

23    Speeltuinvereniging Hoek van Holland 
De Speeltuinvereniging Hoek van Holland, 
beter bekend als ‘de Waterspeeltuin’, kun je 
vinden aan de Prins Hendrikstraat 144d. In 
deze speeltuin kunnen kinderen fijn klimmen, 
klauteren en glijden. Bij warm weer kinderen 
afkoelen tijdens het spelen in en met de 
waterelementen. Er worden regelmatig extra 
activiteiten georganiseerd zoals knutselen 
en schminken.

Willem van Houtenstraat 71

www.kinderboerderijhvh.nl

Prins Hendrikstraat 144d

www.speeltuinhoekvan-

holland.nl
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 HOTEL AMERIKA 
Aan de voet van het gezellige dorpsplein ligt 
het bijzondere Hotel Amerika. Het hotel ligt 
midden in het centrum en is uitgerust met 
prachtige suites, elk met een ander thema.

 HOTEL KUIPERDUIN 
Dit karakteristieke hotel is gevestigd in 
de voormalige pastorie en beschikt over  
gezellige tuinkamers en familiesuites.

 MIJN BADHUIS 
Gelegen aan de Berghaven. Dit nieuwe hotel 
beschikt over 10 luxe kamers waaronder een 
familiekamer en een mindervalide kamer. 

 HOTEL NOORDZEE 
Net buiten het centrum ligt Hotel Noordzee, 
op tien minuten loopafstand van het strand,
tegenover een park en nabij het bos. 
Het hotel heeft keurige kamers, waarvan 
een aantal met balkon.

 APPARTEMENT SEINPAD 
Appartement Seinpad met 4 kamers op de 
1ste verdieping is comfortabel en nautisch 
ingericht. De woon- eetkamer en keuken 
bieden uitzicht op de Nieuwe Waterweg, 
het drukste vaargebied van de wereld. 
Gesitueerd aan het Waterwegpark met z’n 
mooie wandelboulevard.

Rietdijkstraat 96

0174 38 81 45

info@hotelamerika.nl

www.hotelamerika.nl

Prins Hendrikstraat 193

0174 38 30 68

info@seepaerd.nl

www.hotelkuiperduin.com

Stationsweg 43

0174 38 38 83

info@mijntorpedoloods.nl

www.mijnbadhuis.nl

Dirk v.d.Burgweg 69

0174 38 22 73

info@hotel-noordzee.com

www.hotel-noordzee.com

Seinpad 21

0174 38 56 52

info@seinpad.nl

www.seinpad.nl

  SLAPEN
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 VAKANTIEAPPARTEMENTEN 
 STUIFKENSZAND 
Deze appartementen worden omzoomd door 
de duinen van Hoek van Holland, vlakbij het 
strand en op loopafstand van het centrum. 
De appartementen hebben twee slaapkamers 
en een terras met ligstoelen.

 B&B 31 
B&B31 is gevestigd in een stijlvol ingerichte 
bungalow en ligt in een prachtige, groene 
omgeving aan de rand van Hoek van Holland. 
De vier smaakvolle ingerichte kamers bieden 
uitzicht op de fraaie vijvertuin.

 BED & BREAKFAST LANGESLAG 
Gelegen in het centrum ligt deze moderne 
en verzorgde Bed & Breakfast. Twee van de 
kamers grenzen aan een mooie tuin en een 
van de kamers heeft een eigen keuken. 

 BED & BREAKFAST UITZICHT 
Gelegen in een nieuwbouwwijk op loop-
afstand (10 minuten) van het strand en 
duinen. Met een ruim ingerichte tweeper-
soonskamer met uitzicht over de duinen en 
het kassengebied van het Westland.

 FAMILIE MARTIN, OVERNACHTING 
Gelegen in het centrum van Hoek van Holland 
heeft de familie Martin twee tweepersoons-
kamers en twee eenpersoonskamers 
beschikbaar voor alleen overnachten.

 CAMPING HOEK VAN HOLLAND 
De camping ligt op loopafstand van het 
strand en een bosgebied. Naast 200 vaste 
plaatsen, zijn er 44 plaatsen met stroom 
en 65 tentplaatsen. Er is een winkelplein, 
speeltuin, wasserette en een trekkershut. 
Met moderne sanitaire faciliteiten.

 LANDAL BEACH VILLA’S 
In alle seizoenen vormen deze luxe strand-
huizen met uitzicht op de Noordzeekust 
de perfecte plek voor een onvergetelijke 
vakantie. 

 CAMPING JAGTVELD 
Een rustige gezinscamping op zo’n 300 
meter van de Noordzee. Mooi gelegen 
aan de rand van een mooi duingebied 
op de grens van Hoek van Holland en 
‘s- Gravenzande. 

Haakweg 31

0174 38 26 77

bedandbreakfast31@

hetnet.nl

Prins Hendrikstraat 190a

06 42 40 22 37

www.bedandbreakfasthoek-

vanholland.com

Dokter Kniplaan 6

0174 38 57 10

uitzicht.hvh@hotmail.com

Planciusstraat 25

0174 38 44 18

eagmmartin@hotmail.com

Wierstraat 100

0174 38 25 50

campinghvh@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/vrije-

tijd/camping-hoek-van-

holland/

Zeekant 125

088 160 6100

hoekvanholland@landal.com

www.landal.nl/

hoekvanholland

Nieuwlandsedijk 41

‘s- Gravenzande

0174 41 34 79

info@jagtveld.nl

www.campingjagtveld.nl

Stuifkenszand 2

0174 38 60 58

info@seepaerd.nl

www.stuifkenszand.com
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Rechtestraat 25

0174 76 90 99

www.lodge25.nl

Rechtestraat 24

06 23 82 81 03

www.globetrotter-hoekvan-

holland.nl

 Strand Rechtestraat 

 LODGE 25 
Een knus strandpaviljoen met een uniek 
strandterras met uitzicht op de haven en 
strandhuisjes.

 GLOBETROTTER STRAND 
Een originele en ouderwetse strandtent met 
houten vloeren, een kleurrijke inrichting en 
een menukaart met diverse snacks.

 Strand Zeekant 

 BEACHCLUB ROYAL 
‘The place to be’ voor de echte zonaanbidder 
met een groot terras met palmen, lounge-
seats en een kinderparadijs.

 STRANDCLUB ROZEE 
Goed eten, mooie wijnen en een 
ongedwongen sfeer zijn de ingrediënten 
voor een ultieme ochtend, dag of avond 
aan het strand.

 2 SEASONS BEACH 
In alle seizoenen een aantrekkelijke 
beachclub met een sfeervol lounge terras. 
Met een speciale zondagsbrunch. 

Van noord naar zuid:

Zeekant 37

0174 38 34 38

www.beachclubroyal.nl

Zeekant 41

06 46 22 68 26

www.strandclubrozee.nl

Zeekant 51

0174 38 33 86

www.2seasonsbeach.com

Rob van der Teen

 STRAND
PAVILJOENS
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Zeekant 69

0174 23 79 21

www.beachclubone.nl

Zeekant 81

0174 38 40 48

www.thebing.nl

Zeekant 89

0174 31 03 55

www.maribubeach.nl

Zeekant 91

0174 38 33 41

www.ff-tijd.nl

Zeekant 103

0174 38 54 46

www.dechibeach.nl

Zeekant 111

0174 38 28 87

www.zeebrieshoekvan-

holland.nl

Zeekant 117

0174 38 44 88

www.strandpaviljoenzee-

bad.nl

 ZON EN ZAND 
Dit strandpaviljoen heeft een uitgebreide 
menukaart. Alles is vers en uit eigen keuken. 
Bij mooi weer gaat de BBQ aan!

 VILLA ON THE BEACH 
Ontspannen in Ibiza-style kan bij Villa on 
the Beach (het broertje van Thalia in het 
centrum van Rotterdam). ‘s Avonds worden 
er sfeervolle feesten georganiseerd.

 STRANDCLUB ZWOEL 
In alle seizoenen is het genieten bij 
Strandclub Zwoel met een heerlijk uitzicht 
op het strand. Eerlijk een duurzaam staat 
voorop.

 BEACHCLUB ONE 
Een luxe strandtent met uitzicht over het 
strand en de zee vanaf het dakterras. 
One serveert gerechten met internationale 
invloeden.

 THE BING 
‘Nature meets culture’ bij The Bing. Overdag 
genieten van de zee en het strand, ‘s avonds 
dineren op het sfeervolle terras.

 MARIBU BEACH 
Op het zonnigste terras van Nederland 
serveren ze diverse snacks met bijpassende 
dranken 

 STRANDCLUB FF TIJD 
Ontbijt, lunch, diner of een high tea... bij 
dit familiebedrijf staan ze het hele jaar voor 
je klaar!

 DECHI BEACH 
Geniet van het uitzicht op het strand, de 
zee en de Nieuwe Waterweg in een modern 
strandpaviljoen met een sfeervol interieur. 

 ZEEBAD 
Deze gezellige strandtent met ruim terras 
is gelegen op een rustig gedeelte van het 
strand van Hoek van Holland.

 DE ZEEBRIES 
Je kunt de hele dag terecht bij deze 
veelzijdige beachclub aan de Zeekant.  

Zeekant 53

0174 31 07 30

www.zonenzand.nl

Zeekant 55

0174 62 09 33

www.villaonthebeach.nl

Zeekant 57

0174 31 00 95

www.strandclubzwoel.nl
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 Restaurants 

 RESTAURANT HOTEL AMERIKA 
Dit restaurant heeft een fraaie ‘Amerika-
ambiance’ met een prima wijnkaart en een 
gezellig terras, midden in het dorp 

 ARTUSI-UNO 
Voor koffie, thee, ontbijt, lunch, high-tea of 
gewoon voor een borrel kun je terecht bij 
Artusi-Uno.

 AZZURRO 
Een Italiaans restaurant in het centrum van 
Hoek van Holland. Geschikt voor gezinnen, 
maar ook voor een romantisch diner.

 DE BOULEVARD 
Een gezellig en sfeervol restaurant met 
lekker eten voor weinig geld. Met een veilige 
speelplaats voor kinderen.

 GRUMPIES 
Midden in het duingebied vind je Grumpies, 
een grillrestaurant met een Amerikaans 
thema. Grumpies is gevestigd in De Zeetoren.

 HET JAGERSHUIS 
Een klassiek restaurant waar de eigenaar 
heerlijk kan vertellen over het uitgebreide 
wijnassortiment.

Rietdijkstraat 96

0174 31 06 60

Prins Hendrikstraat 281 b

06 12 53 18 48

 ETEN 
EN DRINKEN

Badweg 8

0174 38 25 95

www.restaurant-

deboulevard.nl

Helmweg 7

06 50 26 25 23

06 26 69 86 85

www.grumpiesrestaurant.nl

Badweg 1

T: 0174 38 22 51

Rietdijkstraat 108

0174 38 62 16
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Kon. Emmaboulevard 1

0174 38 55 55

www.vispaleis.nl

Stationsweg 1

0174 38 60 29

 JUTTER ETEN EN DRINKEN 
Geniet bij Jutter van lunch, borrel of diner 
met een prachtig uitzicht op de Nieuwe 
Waterweg.

 MIJN TORPEDOLOODS 
In de historische Berghaven aan de Nieuwe 
Waterweg vind je het veelzijdige MIJN 
Torpedoloods.

 OCEAN CITY 
Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant 
Ocean City vind je in het centrum van Hoek 
van Holland.

 LA PORTE SALUTE 
Je kunt hier terecht voor een kopje koffie, een 
smakelijke lunch, ontspannen borrel of een 
uitgebreid diner.

 ROMA ANTICA 
Een sfeervol Italiaans familierestaurant waar 
bij mooi weer het kleine terras altijd vol zit.

 RESTAURANT SAAM 
Bij SAAM geloven ze in teamwork. Samen 
genieten in het gezelligste restaurant van het 
dorp.

 UNICUM WATERWEG 
Een restaurant aan de boulevard. Je kunt hier 
ontbijten, lunchen en dineren met zicht op de 
Nieuwe Waterweg.

 HET VISPALEIS 
Geniet van de gezonde visspecialiteiten bij 
Het Vispaleis. Cruiseschepen varen hier op 
honderd meter afstand langs.

 YAMASAKI JAPANS RESTAURANT 
In het voormalig stationsgebouw is tegen-
woordig een Japans ‘all you can eat’ Restau-
rant gevestigd.

 IJssalons 

 BELLAGIO 
IJs met passie gemaakt in de eigen keuken. 
Kies uit 24 lekkere smaken. 

DE HOEKSE IJSSALON
Verwen jezelf in de zomermaanden met een 
heerlijk ijsje van de Hoekse IJssalon. 

Koningin Emmaboulevard 4

06 30 05 96 24

www.jutterhvh.nl

Stationsweg 43

0174 38 38 83

www.mijntorpedoloods.nl

Rietdijkstraat 104

0174 38 25 15

Paviljoensweg 2

0174 38 26 56

www.laportesalute.nl

Prins Hendrikstraat 182 – 184

0174 38 60 77

Prins Hendrikstraat 287

0174 84 80 10

www.restaurant-saam.nl

Kon. Emmaboulevard 5

0174 38 76 35

www.unicumwaterweg.nl

Prins Hendrikstraat 285

0174 84 80 10

www.ijssalon-bellagio.nl

Badweg 85

3151 HA Hoek van Holland
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 Snack / grillrooms 

 AMIR EGYPTISCHE RESTAURANT 
Amir is dé specialist op het gebied van 
grillgerechten. 

 DE EERSTE DE BESTE 
Trek na een heerlijke stranddag? Haal hier 
je versgebakken vis, snacks en patat. 

 HOEKSE VISHANDEL 
Versgebakken vis en rijk belegde broodjes 
in de nabijheid van de Berghaven haal je 
bij de Hoekse Vishandel. 

 INA’S SNACKBAR 
Ina’s serveert verse patat en snacks, maar 
je kunt hier ook terecht voor milkshakes 
en softijs. 

 EETERIJ DE KONING 
Een gezellige snackbar die op dinsdag en 
woensdag ook oud Hollandse stamppot 
op het menu heeft staan.

 BAKKERIJ MARATHON 
Pizza’s, broodjes en nog veel meer. 
Ideaal om te laten bezorgen.

 OLLA BELLA 
Gespecialiseerd in pizza’s, maar Olla Bella 
bezorgt ook pasta’s en andere gerechten.

 PEPER EN ZAND 
Lekkere trek? In de zomermaanden kun 
je hier terecht voor diverse snacks.

Concordiastraat 36

0174 31 08 61

Rechtestraat 55

0174 38 54 55

Stationsweg 5

0174 38 51 66

Strandweg 559

0174 38 64 29

Prins Hendrikstraat 249

0174 38 49 83

www.eeterijdekoning.nl

Prins Hendrikstraat 258a

0174 38 25 11

Prins Hendrikstraat 231

0174 84 70 98

Badweg 87

0174 28 44 87
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 SNACKBAR DE PIER 
Voor een echte Hollandse zak patat moet 
je bij De Pier zijn!

 SHOARMA / PIZZA SABRA 
Sabra is specialist op het gebied van pizza 
en shoarma. De Sabra Express bezorgt de 
gerechten bij je thuis.

 DE TWEE GEZUSTERS 
Lunchroom de 2 gezusters is een cafetaria 
en ijssalon op het gezellige plein aan de 
Badweg.

 SNACKBAR WILLEMPIE 
Bij Petit Restaurant Willempie draait het 
om snelle bediening, lekker eten en een 
goede prijs

 Café’s 

 CAFÉ ’T FUST 
Als je op zoek bent naar een gezellig 
dorps café dan moet je hier zijn.

 CAFÉ HARWICH 
Een café met een rijke geschiedenis. 
Café Harwich staat ook bekend als 
‘de Aardappel’.

 CAFÉ PRINS HENDRIK 
Op de hoek van de belangrijkste winkelstraat 
vind je het gezellige Café Prins Hendrik.

 CAFÉ DE Q 
Cafe Q is een gezellige dorpskroeg 
voor jong en oud!

 COFFEESHOP DE STORM 
De nummer 1 coffeeshop in Hoek 
van Holland.

 TIMELESS 
Het gezelligste feestcafé van Hoek 
van Holland, voor jong en oud.

Prins Hendrikstraat 233

0174 84 11 78

Rietdijkstraat 106/A

0174 38 24 59

Prins Hendrikstraat 267

0174 38 72 61

Harmoniestraat 1

0174 38 82 30

Prins Hendrikstraat 217/A

0174 31 02 45

Prins Hendrikstraat 247

0174 38 63 89

Badweg 93

06 51 03 98 45

Huydecoperstraat 23a

0174 38 54 50

Koningin 

Emmaboulevard 11

0174 38 47 97

Rietdijkstraat 66

0174 38 52 72
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Rotterdam is een jonge, dynamische wereld-
stad die zichzelf in hoog tempo blijft ver-
nieuwen. Fonkelende wolkenkrabbers, een 
indrukwekkende haven, hippe restaurants en 
food markets, gerenommeerde musea en ge-
weldige festivals zijn het directe resultaat van 
de can do mentaliteit van de Rotterdammers.
 
De havenstad is onlosmakelijk verbonden 
met het water. Van de Nieuwe Maas die 
dwars door de stad stroomt tot de vele 
(historische) binnenhavens zoals Delfshaven. 
Hou je van architectuur, dan is ’n bezoek aan 
Rotterdam ook een must. Er is ongelofelijk 
veel leuks te doen, voor jong en oud.
 
 Rotterdam Welcome Card 
Haal je Rotterdam Welcome Card bij de 
Tourist Information Hoek van Holland. 
Met deze kaart ontvang je minimaal 25% 
korting bij 50 attracties. De kaart is inclusief 
onbeperkt reizen (kies uit 1, 2 of 3 dagen) 
met het openbaar vervoer (metro, tram en 
bus) van de RET.
 
 Rotterdam Tourist Information 
Ga naar Tourist Information Coolsingel 
voor informatie en tips over Rotterdam. 
Bezoek ook Rotterdam Discovery met een 
presentatie over het verleden, het heden én 
de toekomst van Rotterdam (gratis toegang).

DOEN!
Bezoek de Kijk-Kubus 
om te ervaren hoe het 
is om te wonen in een 
kubuswoning.

Rotterdam Tourist 
Information
Coolsingel 114
Rotterdam
www.rotterdam.info

 DAGJE 
ROTTERDAM
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Beleef de Rotterdamse haven met de 
Fast Ferry
Pak voor een leuk uitje vlakbij Rotterdam de  
Fast Ferry vanuit Hoek van Holland.
Tijdens je vaartocht zie je de grootste zeeschepen 
en kun je goed zeehonden spotten.
Bij de halte ‘Landtong’ ligt een natuurgebied met 
grote grazers, bijzondere vogels en planten.

De fiets mag gratis mee
Bezoek FutureLand of het nieuwe strand van  
de Tweede Maasvlakte op de fiets vanaf haltes
Antarcticaweg Maasvlakte en Transferium  
Maasvlakte, of volg één van de fietsroutes op  
de Maasvlakte en Landtong.

Dienstregeling
We vertrekken uit Hoek van Holland Berghaven 
en varen binnen 20 minuten naar de Maasvlakte.
Afhankelijk van de dienstregeling stoppen we ook 
bij Transferium Maasvlakte en bij de Landtong.
Een rondvaart duurt ongeveer één uur. De eerste 
vaart is om 6:00 uur en de laatste om 19:00 uur.
Actuele vaartijden vind je op ret.nl/fastferry.

Tarieven
Dagretour voltarief € 6,00 en reductietarief  
€ 4,00 (4 t/m 11 jaar en 65+ jaar).
Kinderen tot 4 jaar varen gratis mee.

ret.nl/fastferry

Onze aangepaste reisWe zijn aan het werk Goed om te weten

Ontdek de Rotterdamse haven en natuur vanaf het water

Zeehonden spotten met de Fast Ferry

Discover the port of Rotterdam with the Fast Ferry. See 
seals, visit FutureLand, the new beach of Maasvlakte 2, or 
nature reserve ‘De Landtong’. A retour ticket costs 0 6.00, 
you can take your bike for free. The Fast Ferry departs from 
Hoek van Holland Berghaven every hour from 6:00h,  
the last departure is at 19:00h. See ret.nl/fastferry for an 
up-to-date time table. 


