Hoek van Holland - Nieuwe Waterweg Staelduinse Bos
Auteur: Cock Hazeu
Open landschap tussen havens en Westland
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 aan de Stationsweg. Neem
voor de Hoekse Vishandel het pad RA. Trap omhoog en LA. Volgende trap naar beneden
en RD lopen (aan je R-hand zie je een AH). Op de hoek (Rabo-bank) RA straat inlopen.
Deze straat (= Prins Hendrikstraat) doorlopen tot no. 177B. Daar LA (Lichttorenstraat), 1e
straat RA (Scheepvaartplein, gaat over in de 2e Scheepvaartstraat
- met de functionalistische woningbouw van de vermaarde vooroorlogse architect J.J.P.
Oud). Aan eind RA (Huydecoperstraat). Aan eind LA (Prins Hendrikstraat). Aan het einde
van deze straat voor een hoog flatgebouw (De Houtmanstraat) RA doodlopende weg
omhoog volgen. Boven op dijk LA fietspad (Delflandsedijk) volgen. Aan het eind van het
fietspad RA, spoor oversteken, direct LA parallel aan het spoor gaan lopen (=
Slachthuisweg). RA over parkeerplaats DSM en LA langs Nieuwe Waterweg gaan lopen.
Je ziet voor je al de Maeslantkering liggen en loopt daar langs. Verderop kom je bij het
Oranjekanaal en het gemaal Westland. -5 km gewandeld
- Let op!: Als je de ingekorte variant wil wandelen (14,7 km), ga dan na het gemaal LA
over het viaduct het spoor over en vervolg dit pad tot je bij een parkeerplaatsje komt.
Daar pak je weer de routebeschrijving van de uitgebreide variant op.
21 km-variant: Bij gemaal R langs 'olifantenpaadje' naar beneden en vervolg verder het
fietspad langs de Nieuwe Waterweg. -na 8 km - Na ruim 3 km eerste pad LA (bij ANWBbord 12897-1) en dus van de Waterweg af. Weg buigt naar rechts omhoog parallel aan
het spoor. Je kijkt nu tegen Maassluis aan. LA spoor over en direct na spoorovergang
parallel aan het spoor 'terug' gaan lopen (aan je R-hand de Oranjeplassen). Je kunt
'beneden' over het graspad langs de Plas lopen. Aan het eind houten brug over. Je komt
langs een picknickplaats. Het pad buigt naar R en daarna naar L. Aan het eind op een Tsplitsing LA (je loopt nog steeds parallel aan het spoor). Met asfaltweg meebuigen naar R
en naar L. Overal zie je hier paarden in de wei. De weg die je loopt, is de Polderhaakweg.
Na poosje eerste afslag RA (Polderhaakdwarsweg) nemen -12,7 km-.
De korte versie van deze wandeling komt uit op het parkeerplaatsje aan het
Oranjekanaal. RA en 1e weg LA = Polderhaakdwarsweg. Vanaf hier vallen de uitgebreide
en de ingekorte varianten van deze wandeling weer samen.
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Bruggetje over. Aan het eind op T-splitsing LA. Pad draait naar rechts. Voor rotonde LA
verkeersweg (N223) oversteken. Brug over (aan je R-hand Rioolgemaal Staelduinen). RD
over het fietspad (Bonnenlaan). Waar je vlak voor je aan je L-hand zendmasten in het
weiland ziet staan, sla je RA een fietspad in. Even later asfaltweg RD. Je loopt nu over de
Staelduinlaan. -15 km - Na het GEB-huisje aan je L-hand ga je LA door de poort het
Staelduinse Bos in. Door het hele Bos volg je de wit-rode markering, die hier trouwens
samen valt met een knooppuntenroute (= rode pijltjes). Na een tijdje kun je even afslaan
naar het Bezoekerscentrum en terug. Nog een vogelkijkpunt en een uitzichttorentje. Even
loop je langs de rand van het Bos en dan het Bos weer in. Vervolg de route. Na nog een
paar bunkers, kom je aan de rand van het Bos -18 km-. Pad vervolgen. Aan het eind RA
(laantje met wilgen). Dit pad komt uit op de Haakweg; hier RA fietspad op. Aan eind LA
Haakweg oversteken; vervolg het rode asfaltpad (= fietspad Nieuwlandsedijk). Aan het
eind van de dijk loop je aan tegen de Hilwoning. Rechts naast de poort zit een smalle
doorgang voor wandelaars. Je loopt een klein stukje over het erf (er geldt hier recht van
overpad). Naast de woning door weer een nauw poortje het erf weer af. Direct LA.
Bij een gemaaltje L omhoog; vervolg R het pad over de dijk en blijf dit volgen. Voor een
open plek (met even verderop een betonnen bankje aan je rechterhand) LA. Bij zwart
metalen bankje 1e pad RA. Dan 1e pad LA en fietspad oversteken. Daarna 1e pad RA.
Je loopt af op een paar hoge flatgebouwen. RD over bruggetje en dan het tweede pad
LA. Je loopt door tussen laagbouw aan je linkerhand en hoogbouw aan je rechterhand.
Weg oversteken. LA langs grasveld aan je linkerhand. Aan het eind op T-splitsing van het
tegelpad RA. Aan het eind bij parkeerterreintje links aanhouden en asfaltweg
(Harwichweg) oversteken. Vervolg het voetgangerspad (langs PV Markeer aan je Rhand). Neem het 1e pad LA; een gravelpad langs lichtmasten en tennisbanen. Aan het
eind steek je een parkeerplaatsje over en ga je LA; voetpad naast fietspad. Verderop op
asfaltweg RA (Harwichweg). Je loopt langs flatgebouwen aan je linkerhand. Aan het eind
LA; je loopt nu parallel met de Langeweg. Voor je zie je het station liggen; het begin - en
eindpunt van deze wandeling.

Praktische informatie
OPENBAAR VERVOER EN PARKEREN
Station Hoek van Holland-Haven wordt in het najaar van 2018 vervangen door een RETstation, en daarmee aangesloten 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, o.a. aan het aan de
Nieuwe Waterweg gelegen Noorderhoofd en aan de Koningin Emmaboulevard.
Horeca
Bij de start van de wandeling is er horeca bij het Station Hoek van Holland-Haven en iets
verderop in de Prins Hendrikstraat. Onderweg is er beperkte horeca bij het Keringhuis bij
de Maeslantkering (na zo'n 4 km).
Bijzonderheden
Honden mogen mee, behoudens op het erf van de Hilwoning in Hoek van Holland. Met
hond moet je linksom om de Hilwoning heen lopen en daarna de route weer oppakken.
Lengte van de wandeling
Ruim 21 kilometer (uitgebreide variant) of 14,7 km (ingekorte variant)
Het Gegarandeerd Onregelmatig-wandelboekje Wandelen langs de Atlantikwall in ZuidHolland (mei 2017) geeft uitvoeriger informatie over het militair erfgoed in het Staelduinse
Bos.

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

