Hoek van Holland - 's Gravenzande
Auteur: Cock Hazeu
Langs de Hollandse kust
Deze wandeling is één van de elf wandelingen in het Delflandgebied, ontwikkeld door
Cock Hazeu. Ze verschijnen per 1 juni 2019 in de reeks wandelgidsen van Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig. De gids is te bestellen bij de boekhandel of online via
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

Routebeschrijving
De wandeling start bij RET-station Hoek van Holland Haven op de hoek van de
Stationsweg en de Harwichweg. Je steekt de overweg over en passeert een
parkeerplaats aan je rechterhand. Daarna neem je de eerste weg RA, Harwichweg. Na
ongeveer 100 meter steek je naar links de weg over en wandel je over een tegelpad de
Hoekse Bosjes in. Neem vóór de vijver het eerste pad RA (rood paaltje). Aan het eind LA
(rood paaltje). Het pad gaat omhoog. Aan het eind voor een grasveld RA (rood paaltje).
Het pad gaat met een bocht naar links en gaat over in asfalt. Ter hoogte van een
parkeerplaats aan je linkerhand ga je RA een trappetje af. Onderaan LA, fietspad met
voetpad, Kerkhofweg. Je passeert het kerkhof aan je linkerhand.
Je komt uit bij de Dirk van den Burgweg en steekt deze over. Trappetje op en RD de
Hoekse Bosjes in. Na een stenen zuil RA. Op een splitsing met een poëtische
paddenstoel RD. Even verderop een fietspad oversteken. Daarna een pad naar links en
een pad naar rechts negeren. Dan nog een afslag naar links negeren en dan het eerste
pad LA (rood paaltje). Je gaat een bruggetje over en dan bij een wandelbankje LA. De
witte villa 'Kleinzand' hou je aan je rechterhand. Ter hoogte van de villa ga je LA een
trappetje op en wandel je via een klinkerweggetje door het duin (je kan even rechts
omhoog de serie bunkers bekijken en weer teruglopen). Aan het eind van het pad de
brede asfaltweg met parkeervakken oversteken. Je gaat het trapje naar beneden af en je
komt hier in het Vineta-duin (bord) en daarna wandel je door de Dixhoorndriehoek.
Je loopt over een vlonderpad dat overgaat in een zandpad. Je komt uit op een
asfaltfietspad en houdt dat naar links aan. Op een T-splitsing van fietspaden ga je RD
over een zandpad een duin op. LET OP: Boven op het duin aangekomen na 25 meter ga
je bij een rood paaltje met witrode markering haaks RA een beetje een onduidelijk
zandpad op over de kam van een duin (je verlaat de rode paaltjesroute). Dit mulle
zandpad komt uit op een rood klinkerfietspad. Daar ga je nagenoeg rechtdoor een
gravelpad op. Rechts voor je het torentje van Radar Münze (dat niet direct aan de
wandelroute ligt).
Dat gravelpad komt verderop uit op een asfaltfietspad. Daar ga je even naar rechts en
kom je op een kruising van fietspaden. Daar neem je het smalle zandpad scherp linksaf
(witrode markering). Dit zandpad komt verderop uit op een asfaltfietspad richting Slag

versiedatum: 04-04-2019

Vlugtenburg. Daar ga je even naar rechts en dan weer naar links bij een slagboom een
geasfalteerd voetpad op. Aan je rechterhand is een vakantiepark. Op de dijk kun je al de
contouren van de hoogbouw van Den Haag zien. Bij Slag Beukel (Verlengde Strandweg)
heb je zo'n 7 kilometer gewandeld en ben je ongeveer halverwege de wandeling. Ga hier
naar links het strand op. Hier kun je een horecastop maken bij Beachclub Breez.
Verderop zijn nog meer horecagelegenheden. Je wandelt nu zo'n vijf kilometer in
zuidelijke richting langs de vloedlijn, richting de Hoek van Hollandse pier.
Tussen strandpalen 116,12 en 116,62 is een stuk naaktstrand, maar daar zul je in de
winter weinig van merken... Voorbij het naaktstrand tot Hoek van Holland zie je links
tegen de duinrand houten recreatiehuisjes die daar tegenwoordig zijn. Aangekomen bij
de pier kun je die op en neer wandelen, met aan je linkerhand de Nieuwe Waterweg en
aan de overzijde van de Waterweg de Tweede Maasvlakte.
Op de pier zijn altijd wandelaars, vissers en meeuwen. Vervolg de route langs de
Waterweg richting Hoek van Holland. Aan je linkerhand kom je divers militair erfgoed
tegen, o.a. de zogenaamde Tafelbunker: een voormalige Duitse geschutsbunker, waarin
nu het Atlantikwall Museum is gevestigd, in stand gehouden door de Stichting 'Vesting
Hoek van Holland' (zie: www.atlantikwall-museum.nl voor informatie over openingstijden
van het museum, de verzameling, en rondleidingen).
Je komt langs een cafetaria en houdt rechts aan langs de Haven Verkeers Centrale van
de Port of Rotterdam (het Rotterdamse Havenbedrijf) en twee restaurants aan de
Waterweg. Aan het eind ga je met de weg mee naar links, Cruquiusweg. Daarna eerste
straat rechts, Havenweg. Ten slotte kom je uit bij je autoparkeerplaats of weer bij het
RET-station.

Praktische informatie
BEGIN- EN EINDPUNT
Bij het RET-station Hoek van Holland-Haven
OPENBAAR VERVOER EN PARKEREN
Station Hoek van Holland-Haven wordt najaar 2018 vervangen door een RET-station, en
daarmee aangesloten is op het Rotterdamse RET-metronetwerk ('metrolijn B').
Bij Den Haag CS kun je een tram nemen (bijvoorbeeld Randstadrail 4) en bij halte
Leyenburg uitstappen. Op halte Leyenburg stap je over op HTM-bus 35 naar StationHoek van Holland-Haven.
Er is volop parkeergelegenheid aan de westkant van het station, aan het aan de Nieuwe
Waterweg gelegen Noorderhoofd en aan de Koningin Emmaboulevard.
Op hoogzomerse dagen is het druk op de weg naar en van Hoek van Holland!
Horeca
Bij de start van de wandeling, bij het Station Hoek van Holland-Haven is horeca.
Halverwege de wandeling ga je via Slag Beukel naar het strand. Daar is Beachclub
Breez. Verderop aan het strand richting Hoek van Holland zijn nog diverse andere
strandhorecagelegenheden.
Bijzonderheden
Gedurende het zomerseizoen (van 1 mei tot en met 30 september) mogen honden aan
een deel van de kust niet worden meegenomen.
Uiteraard kan de hele wandeling ook in omgekeerde richting worden gelopen. Het
voordeel van de uitgezette route is dat makkelijk te herkennen is waar je vanuit het
duingebied de doorsteek maakt naar de kust.

Het Gegarandeerd Onregelmatig-wandelboekje Wandelen langs de Atlantikwall in ZuidHolland (mei 2017) geeft nog veel uitvoeriger informatie over de oude
kustverdedigingswerken in Hoek van Holland en elders in Zuid-Holland.
Lengte van de wandeling
Circa 15 kilometer. Wie het 'op en neer' op de pier overslaat, spaart zich 1,4 kilometer uit.
De wandeling gaat in 's Gravenzande via strandslag Beukel van het duingebied naar het
strand. Dat kan ook een slag verderop: Slag Arendsduin. Dan doe je een kleine 2
kilometer extra.

Deze wandeling maakt deel uit van de wandelgids 'Wandelen in Delfland'. Deze gids
bevat tien groene wandelingen in het Delflandgebied en een stadswandeling. De
wandelgids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen via
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

