
Het nummer van de activiteit correspondeert met het 
nummer op de kaart aan de andere kant. 

Achter elk bedrijf staan één of meerdere letters. 
x = Verkoop van verse streekproducten/artikelen
g = Excursies, rondleidingen, cursussen en workshops
m = Kamperen (bij de boer)
q = Overnachten (bij de boer)
o = Museum
v = Tuin (onderhoud)
i = Galerie
r = Paarden
h = Fietsverhuur/solexen V
t = Recreëren
d = Boot (verhuur)

1. Standerdmolen ’t Vliegend Hert   xg
’t Vliegend Hert is herbouwd in 1986 en is een replica 
van zijn voorganger uit 1645. Met drie zolders is deze 
molen enorm groot in zijn soort. De molen maalt regel-
matig tarwe, rogge, spelt en zeeuws vlegel tarwe tot meel. 
Gediplomeerde molenaars en vrijwilligers houden de 
molen in bedrijf. In de molenwinkel zijn diverse soorten 
meel en bakmixen te koop.

Molen open: vr 10 - 17 uur, 1e en 3e za v/d maand 10 - 16 uur
Winkel open: vr 13 - 17 uur, 1e en 3e za v/d maand 10 - 13 uur
Bezichtiging is mogelijk tijdens draaidagen. Rondleiding 
voor groepen op afspraak.

Standerdmolen ’t Vliegend Hert - Molenstraat - Brielle
info@vliegendhert.org  - www.vliegendhert.org

facebook: korenmolen 't Vliegend Hert

2. Camping de Meeuw mt
De Meeuw is een sfeervolle camping met speelvelden en 
strandjes, direct aan het Brielse Meer, op loopafstand van 
het geuzenstadje Den Briel. De camping ligt op en rond 
een uit 1850 stammend vestingwerk, de vroegere fort-
gracht dient als jachthaven met 165 beschutte ligplaatsen. 
Er zijn trekkershutten en cottages te huur. 

Open: van april tot november.

Camping De Meeuw - Batterijweg 1 - 3231 AA Brielle
0181 - 412777 - info@demeeuw.nl - www.demeeuw.nl

3. Familiecamping De Krabbeplaat mt
De Krabbeplaat is een Green Key 4-sterren familiecamp-
ing in de bosrijke omgeving van het uitgestrekte recre-
atiegebied aan het Brielse Meer en ligt op een steenworp 
afstand van de zee. De camping met zijn kinderboerderij 
en boomgaard met ruigtes is een gewilde nestelplek voor 
vlinders, egels, bunzings en wezels en vormt een broedge-
bied voor vogels.

Open: van april tot oktober.

Familiecamping De Krabbeplaat
Oude Veerdam 4 - 3231 NC Brielle 

0181 - 412363 / 412093
info@krabbeplaat.nl - www.krabbeplaat.com

4. Beleveniseiland De Brielsche aap    xgvt
Vlak voor de toegangspoort tot de oude vestingstad 
Brielle, verscholen achter een oude verdedigingswal en 
hoge bomen, ligt het eiland Ravelijn, beter bekend als de 
Brielsche aap. 
Over de brug vind je een unieke combinatie van goed 
eten & drinken, natuur, kunst, cultuur en entertainment. 
Centraal in het mini-stadspark liggen een prachtig restau-
rant met terras, winkeltje, openluchttheater, oude druiven-
kas en een speeltuin.

Open: wo, do, zo 11 - 22 uur en vr, za 11 - 23 uur. 

Beleveniseiland de Brielsche aap
Kaaisingel 2 - 3231 KB Brielle - 0181 - 442563 

debrielscheaap@gmail.com -  www.debrielscheaap.nl

5. Reina Chalets  
    Specialist in chalets & stacaravans! mt
• Chalets, stacaravans & mobilhomes
• Chalets direct uit voorraad leverbaar
• Veranda’s, tuinhuizen, opstapjes en onder afzettingen
• Chalets naar wens te bouwen!
Kom de chalets op uw gemak beleven op ons showterrein 

Open: di t/m do 10 - 16 uur (gelieve op afspraak), vr & 
za: 10 - 16 uur.

Reina Chalets B.V. - Konneweg 6b - 3234 KG Tinte
0181 - 727030 - www.reinachalets.nl - info@reinachalets.nl

6. Briels Blotevoetenpad, 
    Klokshuys & Landwinkel Klok   xgt
Beleef de boomgaard!  Direct aan de Brielse stadsgrens. Maak 
een mooie wandeling in de prachtige boomgaarden waar 
appels, peren, pruimen en kersen groeien. Struin op blote 
voeten door modder, over boomstammen, door natuurlijke 
tunnels en over touwbruggen. Vervolgens is het heerlijk 
toeven in het mooie nieuwe Pannenkoekenrestaurant 
Klokshuys, met koffie, lunch, diner of borrel. In de schuur 
ernaast is de grootste Landwinkel van Nederland gevestigd, 
met al het heerlijke verse fruit uit onze boomgaard, en een 
zeer ruim assortiment streekproducten, zoals boerenzuivel, 
kaas, delicatessen en originele cadeau pakketten. 

Open: Klokshuys wo t/m zo 11 - 20 uur.
Landwinkel di t/m vr 9 - 17.30 uur, za 9 - 16 uur.

Groene Kruisweg 8a - 3237 KC Brielle (Vierpolders)
www.klokshuys.nl - 0181 - 301025 

www.landwinkelklok.nl - 0181 - 760220 

7. Watersportcentrum Brielle en Geuzenveerdt
Bij Watersportcentrum Brielle kun je waterskiën, wake-
boarden en banaanvaren. Wij verhuren motor- of roei-
boten, SUP-boards, kano’s of kajaks. Ook leuk voor kin-
derfeestjes en teambuilding. Vanaf het gezellige terras 
heb je schitterend uitzicht over het Brielse Meer. Naast 
Watersportcentrum Brielle is de halte van het fiets-/voet-
veer naar Brielle. Kijk voor de vaardagen (9.30-18.00 uur) 
op www.geuzenveer.nl. Reserveren kunt u op
watersportcentrumbrielle.nl/verhuur

Watersportcentrum Brielle
Brielse Veerweg 3 - 3231 NA Brielle

06 - 18213220
info@watersportcentrumbrielle.nl
www.watersportcentrumbrielle.nl 

Facebook

8. Oranjerie, pannenkoekenhuis 
    & galerie De Vuijle Vaetdoek   ix
Huize De Vuijle Vaetdoek, het best bewaarde geheim 
op Voorne, staat sinds 1759 op de kaart. Het heeft een 
kiwi-pergola-terras, de Oranjerie is informeel gezellig 
met cake, vers fruit, eigen slagroom, Jonkvrouwe Anda 
Appeltaart, Piazza’ Ore, latte macchiato koffie en vele 
theesoorten. Superlekker zijn ook de pannenkoek, soep 
en tosti op schilderspalet. De Galerie toont hedendaagse 
kunst en handmade Zweedse Vazen. Bijzonder zijn de 
party’s tot 80 personen, afternoon tea, BBQ en de sushi 
workshop, alles zelf bereid met streekproducten.

Open: tot 15 mei do t/m zo 10 tot 18 uur, na 15 mei ook op wo. 
Gezelschappen op afspraak; reserveren ook in de avonduren..

De Vuijle Vaetdoek
Rijksstraatweg 30 - 3237 LR Vierpolders - 06 - 22476391

devuijlevaetdoek@outlook.com
www.devuijlevaetdoek.nl

9. De Vogelhof   vgxq
De Vogelhof Theetuin is een knusse tuin met tropische vo-
gels, kippen en pauwen. Op de vele zitjes kunt u genieten 
van zelfgebakken appel-bramencake of boterkoek met 
koffie, thee of fris. Voor de kinderen zijn er speeltoestel-
len en kleurplaten. In het winkeltje kunt u brocante en 
zelfgeteelde groente en fruit kopen. De Vogelhof is een 
vertrekpunt voor een 25 km fietstocht (met knapzak ruim 
vooraf reserveren). B&B kan in onze Kipcaravan! 

Open: half mei t/m begin oktober wo t/m za 11 - 17 uur 
en als de vlag uithangt. Groepen op afspraak. 

De Vogelhof - Tuindersweg 1 - 3237 MB Vierpolders 
0181 - 417298 - peternelle_koreneef@hotmail.com 

www.bed-en-breakfast.nl / theetuin-devogelhof.html 

10. Tuincentrum M. van den Berg x
Familiebedrijf Van den Berg teelt vanaf het vroege voorjaar 
violen en éénjarige perkplanten, geraniums, surfinia’s en 
andere bloeiende planten om tuin of terras op te fleuren. 
Tevens is er een groot assortiment kamer- en tuinplanten, 
bomen, bloemen, zaden, potterie, sfeerartikelen en andere 
tuinmaterialen te koop. Ook kunt u terecht voor het 
maken van bloemwerk.

Open: ma t/m vr 8.30 - 17.30 uur, za 8.30 - 17 uur. 

Tuincentrum M. van den Berg
Hogeweg 8 - 3237 LD Vierpolders - 0181 - 412179 

info@tuincentrumvandenberg.nl
www.tuincentrumvandenberg.nl

11. Fruitkwekerij Johan en Karin   x
Fruitkwekerij Johan en Karin verkoopt zelf geteelde pro-
ducten zoals appels, peren, pruimen en druiven gedurende 
het oogstseizoen. Het assortiment wordt aangevuld met 
biologisch-dynamische trostomaten, komkommers, papri-
ka’s en aubergines. Daarnaast zijn in de winkel ook vele 
andere verse groente te koop evenals honing, jam en 
vruchtensap. 

Open: juli t/m maart: vr 9 - 17 uur, za 9 - 16 uur.

Fruitkwekerij Johan en Karin
Tussenweg 2a - 3237 LS Vierpolders - 0181 - 417131
j.briggeman@planet.nl - www.goedkopeappels.nl

12. De Vlierstee - Natuurvoeding   x
De Vlierstee verkoopt een volledig assortiment biologische 
(-dynamische) producten. U vindt hier brood, zuivel, verse 
groente en fruit en natuurvoedingsproducten, suiker- en 
melkvrije artikelen en verzorgingsproducten. De Vlierstee 
levert ook het groenteabonnement van Vita-tas en heeft 
een eigen bezorgservice. 

Open: di, wo, do 9 - 17.30 uur, vr 9 - 20 uur, za 9 - 17 uur.

De Vlierstee - Hogeweg 7 - 3237 LD Vierpolders 
0181 - 461997 - vlierstee@planet.nl - www.vlierstee.nl

13. Op bezoek bij de Brielse Boer           xg
De Brielse Boer biedt schoolklassen, bedrijven en burgers 
een bijzonder kijkje achter de schermen van een he-
dendaags, duurzaam akkerbouwbedrijf. In een inspirerende 
groene omgeving met bloemrijke akkerranden, bijenkasten 
en een dak vol zonnepanelen is er van alles te beleven. De 
ene keer wroet je met je handen door de klei op zoek naar 
een aardappel. De andere keer luister je naar een inspire-
rende spreker. De indrukwekkende monumentale schuur is 
ingericht als event-, vergader- en trainingslocatie.. 

Open: jaarrond op afspraak.

Boerderij De Onderneming
Maasdijk 18 - 3238 LB Zwartewaal - 06 - 11757734

info@brielseboer.nl - www.brielseboer.nl

14. Wijngaard Domein De Vier Ambachten  xg
De Vier Ambachten produceert cider, diverse stille, 
mousserende en portachtige wijnen en verwerkt eigen 
fruit tot jam en gelei. In sept. en okt. zijn ook verse 
tafeldruiven, vijgen en appels verkrijgbaar. Wij leveren 
druiven- en vijgenplanten. Voor groepen zijn rondlei-
dingen, wijnproeverijen, work-shops, lunches, barbecue 
en steengrillen mogelijk. U kunt overnachten in grote 
wijntonnen of trekkershutten. Bezoek ook onze theetuin/
terras. Domein de vier ambachten is tevens zorgboerderij 
voor dagbesteding.

Open: di t/m za 10 - 16 uur. Groepen: rondleiding en 
proeverij op afspraak. 
In de zomer ook zondag open.

Domein de Vier Ambachten
Biertsedijk oost 8 - 3212 LX Simonshaven/Biert
06 - 39020114 / 06 - 13814809 / zorgboerderij 

06 - 40662912 - info@domein-de-vier-ambachten.nl
www.domein-de-vier-ambachten.nl

15. Met de fluisterboot 
     naar de mooiste plekken dg
Geruisloos varen door prachtige natuur, dat kan met 
maar liefst twee milieuvriendelijke elektrische fluisterbo-
ten. Het hele jaar door vaart de ‘Bernisse’ overdekt (en 
verwarmd) over de Bernisse en naar Brielle. Schipper en 
gids vertellen al varend over de historie van het gebied, 
het landschap en de dieren die er leven.  Vanuit het oud-
ste deel van Spijkenisse vaart open boot de ‘IJsvogel’ van 
april t/m oktober over de oude boezem met zijn bruine 
kiekendieven, ijsvogels, muurvarens en kattenstaarten. 

Halverwege wordt gestopt bij wijndomein de Vier 
Ambachten voor een drankje.

Afvaarten: De IJsvogel - Fluisterhuis, gemaal De Leeuw van 
Putten. Noordeinde 93, Spijkenisse.
De Bernisse - botenhuis achter de grote parkeerplaats, 
Oude Veerdam 12a, Zuidland.

Stichting Fluisterboot Voorne-Putten
info, afvaarttijden en reserveren: 

www.rondvaart.info/index.php/rondvaart-agenda

16. Museumwinkeltje MAK   ox
Oude tijden herleven in museum/groentewinkel MAK in 
Spijkenisse. In het historische winkeltje van de intussen 
overleden gezusters Mak laat een groep vrijwilligers zien 
hoe de Spijkenissers vroeger leefden en wat ze aan ‘ver-
geten’ groente aten.   

Open: museum: 1e en 3e zaterdag van de maand, van 13 - 
16:30 uur. Groepen op afspraak. 

Museumwinkel
Voorstraat 26 - 3201 BB Spijkenisse - 0181 - 620746
info@groentewinkelmak.nlwww.groentewinkelmak.nl

17. Zorgboerderij Moed en Vertrouwen 
     Groente en fruit    x
Moed en Vertrouwen is een biologisch-dynamisch ge-
mengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. Op de boer-
derij werken mensen met een verstandelijke handicap en 
ex-psychiatrische patiënten als ‘hulpboer’. De vers geteelde 
biologische groente, fruit en aardappels zijn te koop. Het 
aanbod is afhankelijk van het seizoen. 

Winkel open: ma, wo, do en vr van 9 - 16 uur. 
Mei/okt elke dinsdag op de markt in Spijkenisse.

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen
Berenplaat 15 - 3207 LB Spijkenisse

0186 - 615489 - moed-en-vertrouwen@hetnet.nl
www.moedenvertrouwen.nl

18. Korenmolens Zuidland en Abbenbroek   xg
De Arend in Zuidland is een stellingmolen, gebouwd 
in 1844 met doorrit voor paard en wagen. De pas ge-
restaureerde molen is nog volop in bedrijf en maalt 
bij voldoende wind. Beneden in de molenwinkel zijn 
graan- en meelproducten, cake- en koekjesmixen te 
koop. Groepsbezoek en rondleidingen zijn mogelijk op 
afspraak, tel. 06 - 48056394 (tijdens openingstijden) of 
06 - 81419165 (molenaar Arie van Loo).

Open: april t/m september za 9.30 - 16 uur, oktober t/m 

maart 9.30 - 15 uur, op andere dagen als de molen draait.
Adres: Molendijk 35, 3214 VG Zuidland
Mail: info@dearend-zuidland.nl - www.dearend-zuidland.nl

De Hoop in Abbenbroek is een ‘grondzeiler’, gebouwd in 
1843. Na een grondige restauratie is de molen weer maal-
vaardig. Molenaar René Kleijn (06 - 25093014) ontvangt u 
graag voor uitleg en rondleiding (geen verkoop). 

Open: za 10 - 16 uur, op andere dagen als de molen draait.
Adres: Gemeenlandsedijk Zuid 25, 3216 AH Abbenbroek
Mail: info@molensnissewaard.nl - www.molensnissewaard.nl
Beide molens zijn ondergebracht in Stichting Molenbehoud 
Nissewaard.

19. Natuurkampeerterrein De Kersengaard  mtd
Ver weg van alle drukte, in het weidse polderlandschap 
tussen recreatiegebied De Bernisse en de nieuwe natuur 
van de Beninger Slikken ligt natuurkampeerterrein De 
Kersengaard. Het grasveld langs het water, met zijn hoog-
stam fruitbomen en struikgewas, telt 25 ruim bemeten 
kampeerplaatsen. Er zijn bootjes en speeltoestellen voor 
de jeugd.    

Open: van april tot november. 

Natuurkampeerterrein De Kersengaard
Ramshilseweg 4 - 3214 LL Zuidland - 06 - 20364680

info@janbeukelman.nl - www.de-kersengaard.nl

20. Vers van het land naar de klant    x
In de winkel, aan huis, bij het vollegronds groentebedrijf, 
verkoopt Tom Noordermeer met zijn team een uitgebreid 
assortiment groente van eigen grond. Aangevuld met vele 
andere soorten groente en fruit. Daarnaast zijn er diverse 
streekproducten, kaas, zuivel en delicatessen te koop. Ook 
verkopen zij varkensvlees en rundvlees van eigen bodem.  

Open: di t/m za 9 - 17 uur, vr tot 20 uur. 

Vers van het land naar de klant
Oude Waaldijk 9 - 3216 LK Abbenbroek

06 - 22407806
peenvantom@gmail.com

21. Camping Zonnehoeve    mq
Waar kun je nog de appelbloesem ruiken, pluk je je boeket 
uit de bloementuin en oogst je je avondmaal vers uit de 
moestuin? Beleef het op onze ecologische natuurcamping!
Onze 50 ruime kampeerplekken hebben uitzicht op het 
groen en liggen omringd door verschillende fruit- en 
notenbomen. Faciliteiten: nieuw sanitair, voedselbos, moes-
tuin, eet-avonden, gratis WIFI, veel fiets- en wandelmogeli-
jkheden.   

Open: van 1 april t/m 31 oktober.

Camping Zonnehoeve
Tussenweg 9 - 3227 CH Oudenhoorn - 0181 - 461790

welkom@campingzonnehoeve.nl
www.campingzonnehoeve.nl 

22. Melkveebedrijf van Leeuwen   xgt
Jaarrond verse melk tappen en een (h)eerlijke portie kaas 
of  ijs uit de automaat. Rondleidingen, boerderijeducatie, 
koe knuffelen, adopteer een koe, en koeien melken. Het 
kan allemaal bij Iris & Simon op de boerderij in Heenvliet. 
Van april t/m oktober verkopen we boerenijs gemaakt 
met melk van onze eigen koeien. Zaal de Rozenheim is 
te huur voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, 
feestjes en partijen. De glaswand biedt een prachtig 
uitzicht op de koeien. Een echte boerderijbeleving!

Melktap en automaten open: dagelijks van 7 - 19 uur.

Boerderij van Leeuwen
Drieëndijk 15 - 3218 LB Heenvliet 
06 - 30402729 of 06 - 28503599
info@melkveebedrijfvanleeuwen.nl
www.melkveebedrijfvanleeuwen.nl 

23. Mammoet in Historyland   go
Hoog boven de bezoekers uit torent het 3.50 m hoge 
skelet van een mammoet in het museum van historicus 
Arie van den Ban. Opgebouwd uit botten die in de 
Noordzee werden gevonden. De gigantische oer olifant - 
die 4000 jaar geleden uitstierf - vormt het pronkstuk van 
de bijzondere collectie in en rond de voormalige boerderij 
aan de Ravenseweg in Hellevoetsluis. Daar staat ook het 
skelet van een enorme steppenwisent, een uitgestorven 
grazer uit de ijstijd.  Kinderen kunnen er in de huid krui-
pen van een archeoloog en in het opgraafveld vondsten 
uit het verleden doen. 

Stichting Historyland
Ravenseweg 11c - 3223 LM Hellevoetsluis

0181 - 744171
info@historyland.nl - www.historyland.nl

24. Boerderij Assenberg  x
Boerderij Assenberg is een veehouderij met runderen van 
het Belgisch-witblauwe ras met een stal aan de Polderweg 
in Oostvoorne. De dieren liggen op stro, worden gevoerd 
met producten van het eigen bedrijf en hebben volop de 
beschikking over licht, lucht en ruimte. In het voorjaar 
gaan ze de wei in. Dit alles zorgt voor een uitstekend 
dierenwelzijn. Westvoornes Weidevlees wordt verkocht via 
verkoop aan huis, vers vacuüm verpakt en ook diepge-
vroren. De winkel aan de Burg. Letteweg is elke zaterdag 
geopend van 10 tot 15 uur. 

Boerderij Assenberg Stal
Polderweg 2B - 3233 LR Oostvoorne

Winkel: Burg. Letteweg 48 - 3233 AG Oostvoorne  
06 - 36115650

www.westvoornesweidevlees.nl

25. Op avontuur bij Outdoor Brielle  thd
Een bedrijfsfeest, vrijgezellendag, lekker stoer kinderfeest 
of gewoon een gezellig dagje uit? Wie van actie houdt 
heeft keus te over bij Outdoor Brielle. Paintballen, laser-
game, highland games, boogschieten en kanoën vormen 
nog maar een fractie van al het avontuurlijke dat het 
evenementenpark biedt. En wie het eiland eens op een 
comfortabele en originele manier wil verkennen heeft er 
keus uit vele tandems en ligfietsen.   

Open: De hele week (op afspraak): 9 tot 22 uur. 

Outdoor Brielle
Kanaaldijk West 2 - 3238 LM Zwartewaal

06 - 53199662
info@outdoorbrielle.nl - www.outdoorbrielle.nl

26. Bed & Breakfast Landleven   qh
In het mooie, landelijke gebied tussen Hellevoetsluis, Brielle 
en Rockanje ligt ‘4 tulpen’ B&B Landleven. Het is com-
fortabel overnachten en ontbijten in de woonboerderij 
van Ab en Marian de Moor. Strand, recreatiegebieden en 
historische stadskernen liggen op fietsafstand. Er zijn fietsen 
te huur en de grote tuin biedt zitjes en speeltoestellen.   
  
Open: Het hele jaar door

B&B Landleven - Langeweg 2 - 3222 LD Hellevoetsluis 
0181 - 329064 / 06 - 52384131 

info@bedandbreakfastlandleven.nl
www.bedandbreakfastlandleven.nl

27. Kinderboerderij De Kerkestee g
In De Kerkestee wonen verschillende boerderijdieren, zoals 
koeien, schapen, geiten, pony’s, varkens, ezels en kippen. 
Maar ook hangbuikzwijntjes, cavia’s, chinchilla’s en ver-
schillende vogelsoorten. De familie breidt regelmatig uit 
door de geboorte van jonge dieren. Het voederen van de 
dieren is toegestaan tenzij anders is vermeld. Honden niet 
toegestaan.

Open: dagelijks van 9.30 - 16.30 uur.

Kinderboerderij de Kerkestee
Plattendijk 1 - Hellevoetsluis - 0181 - 311484 
info@dekerkestee.nl - www.dekerkestee.nl

28. Zeil- en trouwschip Linquenda II  dgt
Wie een bijzondere feest-, vergader of trouwlocatie 
zoekt, kan terecht op de Linquenda II. De fraaie, in 1914 
gebouwde, zeilklipper vaart tochten met groepen tot 
35 personen. Er zijn geheel verzorgde dag-, middag- of 
avondtochten, met catering, naar o.a. Tiengemeten en ‘t 
Droogdok. Asverstrooiing  is ook mogelijk. Een bijzonder 
afscheid. Het schip vaart ’s zomers ook als veerdienst tussen 
Hellevoetsluis, Middelharnis, Tiengemeten en Stellendam. 

Linquenda II Zeilcharters
Kanaalweg Westzijde 4 - 3221 LK Hellevoetsluis

Voor alle info: 06 - 46440113
Linquenda2@gmail.com - www.gezelligzeilen.nl

29. Korenmolen De Hoop  g
De stenen stellingmolen De Hoop is gebouwd in 1801. 
Boven de tweede zolder bevinden zich de maalzolder, 
de steenzolder en de luizolder. De maalzolder biedt een 
fantastisch uitzicht over de omgeving. Gediplomeerde mo-
lenaars houden de molen in bedrijf en kunnen van alles 
over de molen vertellen.
Open: van Nationale Molendag in mei t/m Open 
Monumentendag in september op za en zo 12 - 16 uur. 
Ook als de blauwe wimpel uithangt. Het bezoekerscen-
trum is geopend gedurende de maanden juni, juli en au-
gustus. Groepen tot max. 20 pers. rondleiding op afspraak. 
Info mw. E.A. Middelkoop.

Korenmolen De Hoop
Molenstraat 23 - 3221 AH Hellevoetsluis 

0181 - 313240 (Jan Hage, molenaar)
molendehoophellevoetsluis@hetnet.nl

www.molendehoophellevoetsluis.nl

30. Wandelen met alpaca’s   gt
Bij Alpaca-World-Brielle kun je onder begeleiding met 
alpaca’s wandelen en op de foto gaan. De circa twee 
uur durende wandeling voert langs bijzondere plekken 
en is inclusief koffie of thee met een Briels Zandtaartje. 
Onderweg wordt van alles verteld over de alpaca’s en 
komt ook een stukje historie van Brielle aan bod. Ook is 
het mogelijk te komen picknicken in de alpacaweide. Een 
wandeling of een picknick is te boeken via de website. Een 
picknick is uitsluitend op afspraak te boeken.

Alpaca-World-Brielle
Bollaarsdijk 17b - 3231 LA Brielle - 0181 - 415862

info@alpaca-world-brielle.nl - www.Alpaca-World-Brielle.nl

31. Boerderijwinkel Zevenbergen     x
In het wagenhuis bij hun boerderij, die al sinds eind 17e 
eeuw aan de Koekendorpseweg in Zuidland ligt, verko-
pen Yvonne, Gert-Jan en Stein Zevenbergen akkerverse 
groente, fruit en andere streekproducten. Met als extra 
service wekelijks het ‘kratje Koekendorp’, met groente- en 
fruit voor 1 tot 4 personen + recepten. En het fruitkratje 
voor de hele week thuis, mee naar school of het werk. 
Langs hun akkers bloeien ‘s zomers schitterende bloemen-
randen. 

Open: ma 13.30 - 17.30 uur, di t/m vrij 10 - 17.30 uur, za 
9 - 16 uur.

Boerderijwinkel Zevenbergen
Koekendorpseweg 1 - 3214 LE Zuidland

0181 - 452609 / 06 - 11391300
info@boerderijwinkelzevenbergen.nl
www.boerderijwinkelzevenbergen.nl

32. Ramtorenschip De Buffel is een gigant dog
Net voor Droogdok Jan Blanken, aan de Koningskade 2  in 
de Hellevoetse Vesting, ligt het historische ramtorenschip 
De Buffel. Het maar liefst 62,68 m. lange oorlogsschip van 
de marine stamt uit 1868 en lag lang geleden al geruime 
tijd  in Hellevoetsluis, als logementschip voor zo’n 350 ma-
trozen. Nadat het uit de vaart werd genomen meerde het 
af bij het Maritiem Museum Rotterdam in de Leuvehaven 
te Rotterdam. Historicus Arie van den Ban haalde het 
terug naar Hellevoetsluis waar de bepantserde zeereus nu 
een bezienswaardigheid van formaat is. In 2018 was het 
150 jaar geleden dat de Buffel in dienst is gesteld door de 
Nederlandse Marine. 

Open: zie de website www.debuffel.nl

Stichting Museumschip De Buffel 
3220 AA Hellevoetsluis - 

06 - 30494685 - info@debuffel.nll

33. Historisch Droogdok Jan Blanken    gd
In Hellevoetsluis, in het verleden een belangrijke marine-
basis, ligt het cultureel erfgoed Droogdok Jan Blanken. 
Een dubbel droogdok, gebouwd in de Napoleontische tijd 
onder leiding van Jan Blanken, waterbouwkundig inge-
nieur. Het prachtige, in 2005 gerestaureerde droogdok 
met pomphuis is nog altijd in bedrijf. Schepen komen 
binnen om geknipt en geschoren te worden en gidsen 
leiden er bezoekers rond langs en door het dok en door 
het 320 meter lange ondergrondse aquaduct. 

Rondleidingen: van april t/m oktober di t/m vr 11 uur en 
14 uur, za en zo 13 en 15 uur. Op maandag zijn er geen 
rondleidingen vanwege het in/uitdokken van schepen.  
Vooraf reserveren is gewenst.

Droogdok Jan Blanken
Dokweg 5 - 3221 AE Hellevoetsluis

0181 - 310197 of mail: info@droogdok.nl
www.droogdok.nl

34. Camping ’t Weergors  mqh
’t Weergors combineert de sfeer van het vroegere boe-
renbedrijf met de uitstraling van een moderne camping. 
Zonder overdreven luxe, maar met een open oog voor 
het milieu en de natuurlijke omgeving. Wij hebben ruime 
plaatsen voor caravan, tent en camper met stroom, ka-
bel-tv en Wi-fi-internet. Tevens verhuren wij trekkershut-
ten en luxe 6-persoons chalets. 

Camping Caravanpark ’t Weergors
Zuiddijk 2 - 3221 LJ Hellevoetsluis - 0181 - 312430

info@weergors.nl - www.weergors.nl

35. Beleef het verleden in een Briels museum og
Brielle en omgeving hebben een rijk verleden. Dat is te 
zien in Historisch Museum Den Briel in het centrum van 
Brielle, in vuurtoren de Stenen Baak bij het Brielse Meer 
en in het Visserijmuseum Zwartewaal aan de kop van 
de dorpshaven. Beleef 80 jaar oorlog, beklim de eerste 
stenen vuurtoren van Nederland en dompel je onder in 

het visserijleven. Beleef en ontdek nog veel meer in deze 
verrassende musea. En loop, fiets of rijd vanaf juni de 
nieuwe, koninklijke Oranjeroute bij de tentoonstelling Het 
Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten. 

Historisch Museum Den Briel
Markt 1 - 3231 AH Brielle - 0181 - 475475

www.historischmuseumdenbriel.nl
ook te vinden op facebook, twitter en instagram

36. Resort Poort van Zeeland mt
Bij Resort Poort van Zeeland kampeer je op ruime plek-
ken, vlakbij het strand en duinen. Heerlijk wandelen en 
fietsen. Ook is er volop vermaak voor het hele gezin. 
Op het park staat een enorm in- en outdoor Family 
Entertainment Centrum met Kidsplay, laser gaming, glow 
golf en escape-room. Er is dus altijd wel wat te beleven. 
Ook is er een gezellige brasserie waar u heerlijk kunt eten.

Open: kampeerseizoen 1 april tot 31 oktober.

Resort Poort van Zeeland
Parkweg 2 - 3221 LV Hellevoetsluis - 0181 - 312646

www.europarcs.nl 

37. Adventuredome  td
Adventuredome, een 2000 m2 grote in- en outdoor Family 
Entertainment Center, biedt binnen attracties als lasergame 
en glow-in-the-dark golf. Buiten wacht o.a. een piratenschip 
en een stormbaan. Als je uitgespeeld bent kun je er ook 
nog eens heerlijk eten. Voor ieder wat wils.

Open: het hele jaar door, alle dagen. 

Adventuredome
Parkweg 2 - 3221 LV Hellevoetsluis

0181 - 745577 - www.adventuredome.nl

38. Museum en Koffiehuis De Koffieleut   o
De Koffieleut is een museum met vooral oude schoot- en 
hangkoffiemolens, koffiepotten en 
land- en tuinbouw gereedschappen. Mocht u meer van blik-
ken, potten of pannen houden, staan die er ook. Volop oude 
herinneringen ophalen tijdens een heerlijk kopje koffie, thee 
of iets fris. Dit kan zowel buiten als binnen.

Open: april t/m oktober di, do en elke laatste za vd mnd 
13.30 - 17 uur, in juli en augustus ook op maandagmiddag. 
Groepen op afspraak.

De Koffieleut
Lodderlandsedijk 24 - 3235 KK Rockanje

06 - 27007253 
dekoffieleutinfo@gmail.com - www.dekoffieleut.com 

39. Midicamping Van der Burgh   mr
Midicamping Van der Burgh heeft alles wat u van een 
middelgrote (120 plaatsen) landelijke familiecamping kunt 
verwachten en meer… Laat u verrassen door de ruime 
comfortplaatsen met WiFi, mooi sanitair, gezellige speeltuin, 
kinderboerderij, gratis pony rijden voor de kinderen enz. 
We hopen u te mogen ontvangen op onze camping!  Arie, 
Ellen, Ronald en Carly vd Burgh.

Open: het hele jaar. 

Midicamping van der Burgh
Voet of Kraagweg 9 - 3235 LL Rockanje - 0181 - 404179

info@midicamping.nl - www.midicamping.nl

40. Minicamping Wilgenhoek   mq
De Wilgenhoek is een sfeervolle, rustige, vogelrijke kleine 
camping gelegen achter de duinrand van Rockanje, op 
2 km afstand van dorp, strand en duinen. Er zijn 25 
kampeerplaatsen. Ook is er een ruime 5-persoons vakan-
tiewoning te huur, in landelijke sfeer met eigen terras. 
Aangesloten bij de kleine campings van de ANWB en bij 
Vekabo.
Open: van april tot oktober; vakantiewoning hele jaar.

Minicamping Wilgenhoek
Walinxweg 8 - 3235 LP Rockanje - 0181 - 403617

j.j.j.delaat@planet.nl - www.minicamping-wilgenhoek.nl

41. Molecaten Park Kruininger Gors     tqd
Kruininger Gors is het grootste recreatiepark van 
Nederland. Al meer dan vijfenzestig jaar komen gezin-
nen voor hun weekenden en vakanties naar het gezellige 
recreatiedorp. ‘Het Gors’ heeft eigen zandstranden aan 
het Brielse Meer, met ligplaatsen voor kleine boten en 
trailerhelling. Je vindt er een speeltuin, een multicourt, 
restaurant en snackbar.

Open: 1 april - 1 oktober.

Molecaten Park Kruininger Gors
Gorsplein 2 - 3233 XC Oostvoorne - 0181 - 482711
kruiningergors@molecaten.nl - www.molecaten.nl

42. Vers ijs in boerderijsalon Rockanje xg
Verser ijs dan bij veehouderij Poot in Rockanje zul je 
niet snel vinden. In de ijssalon verkopen ze zelfgemaakt 
ijs van eigen koemelk. Bezoekers kunnen er koffie en thee 
drinken, het boerenleven beleven, kennis maken met de 
dieren en uitleg krijgen over wat er bij komt kijken voor-
dat de koe melk geeft. Voor fietsers is er een oplaadpunt 
en er is ook een toilet aanwezig.     

Open: De hele zomer dagelijks, dinsdag gesloten. Actuele 
openingstijden zijn te vinden op de website of op face-
book.

De IJsboerin
Th. Cornelisweg 2 - 3235 LG Rockanje 

06 - 49749537
www.deijsboerin.nl - deijsboerin@gmail.com

43. Zeewegpottenbakkers ig
De Zeewegpottenbakkers vervaardigen zowel kunstob-
jecten als functioneel gebruikskeramiek. Zo maken zij o.a. 
serviesgoed, gevelstenen, geboorteborden, urnen, grafmo-
numenten, tuinkeramiek, potten en vazen. In de galerie is 
naast de eigen collectie keramiek, regelmatig werk te zien 
van andere beeldend kunstenaars. Zondags tussen 14 - 16 
uur is er een demonstratie pottendraaien met tekst en 
uitleg.  

Open: vr en zo 13.30 - 18 uur, za 10 - 18 uur. Ma, wo en 
do indien geopend en op afspraak. Di gesloten.

Zeewegpottenbakkers
Zeeweg 11-13 - 3235 AX Rockanje
0181 - 403427 / 06 - 40074531  

info@pottenbakkers.com
www.zeewegpottenbakkers.nl 

44. De Doornhof - Biologische versproducten x
In de boerderijwinkel worden biologische (vers-)producten 
verkocht, meest in de regio geproduceerd. 

Winkel open: wo t/m za 10 - 18 uur.

De Doornhof
Doornweg 4 - 3235 NJ Rockanje

0181 - 407018
info@dedoornhof.nl - www.dedoornhof.nl

45. Bezoekerscentrum Tenellaplas  gx
Bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands 
Landschap ligt middenin het duingebied van Voorne met 
zijn schitterende uitzichten, broedvogels en wilde planten. 
Een tentoonstelling onthult het ontstaan van die duinen en 
al wat er leeft. 
Voor de jeugd zijn er leuke en leerzame activiteiten. In 
het bezoekerscentrum kunt u terecht voor informatie over 
wandelroutes en excursies. De toegang is gratis. 
Open: De hele zomer + schoolvakanties alle dagen, behalve 
de maandagochtend, open. Daarbuiten zaterdag, zondag en 
woensdagmiddag. Voor de actuele openingstijden zie de 
website: 
www.zuidhollandslandschap.nl/Bezoekerscentrum-Tenellaplas 

Bezoekerscentrum Tenellaplas
Duinstraat 12a - 3235 NK Rockanje - 0181 - 483909

info@zuidhollandslandschap.nl

46. Openluchtmuseum De Duinhuisjes    og
Typische duinboerderijtjes geven een boeiend beeld van 
het leven en werken achter de duinen tussen 1880 en 1940. 
Ook de erven zijn in oorspronkelijke staat en hebben de 
sfeer van het boerenleven buitenshuis. Vrijwillige gidsen 

vertellen over het museum en het vroegere boerenleven. 
Regelmatig zijn er activiteiten waarbij de oude tijden 
herleven.  

Open: van half april tot eind september.

Openluchtmuseum De Duinhuisjes
Duinstraat 18 - 3235 NK Rockanje - 0181 - 301110
info@westelijk-voorne.nl - www.westelijk-voorne.nl

47. Oorlogsmuseum De Biberbunker   og
Verscholen in de duinen van Oostvoorne ligt de 
Biberbunker met zijn drie meter dikke muren van beton. 
Vanuit die Duitse radarcommandopost werden in de 2e 
wereldoorlog geallieerde bommenwerpers onderschept. 
Nu is deze absoluut unieke kolos in gebruik als oorlogs-
museum. De exposities, rondleidingen en film zijn indruk-
wekkend en worden druk bezocht.
Open: mei t/m september. Voor rondleidingen, zowel 
individueel als groep, aanmelden via de site: www.biber-
bunker.nl  Het totale programma duurt ca 2,5 a 3 uur. 
Entreeprijzen: volwassenen 8,00 - kinderen tot 12j. �3,00 
en tot 8 j. gratis. Groepen < 20 personen minimaal 160,00. 
Helaas is de bunker niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Vragen? Mail: info@biberbunker.nl 
Parkeren: op de parkeerplaats direct aan het begin van de 
Zandweg/kruising Duinoordseweg Oostvoorne.

48. Minicamping Roos  m
Wij zijn een kleine, gezellige camping met ongeveer 25 
plaatsen, net buiten Oostvoorne tegen het Overbos aan. 
Direct vanuit de camping kan heerlijk gewandeld en gefietst 
worden in duin en bos. Op de camping is modern sanitair, 
een gezellige recreatieruimte, een jeu-de-boulesbaan en 
overdekte fietsenstalling. Honden zijn er, mits aangelijnd, 
toegestaan. Er is tevens gelegenheid voor caravanstalling. 
Wij zijn lid van de VEKABO. 

Open: van 1 april tot 1 oktober.

Minicamping Roos - Peter en Trude van de Polder 
Heveringseweg 23 - 3233 SB Oostvoorne - 0181 - 483205

info@minicampingroos.nl - www.minicampingroos.nl

49. Maisdoolhof en bloemen plukken
     bij Pluktuin Oostvoorne   vt
Altijd al je eigen plukboeket willen samenstellen? Dat kan 
nu bij Pluktuin Oostvoorne. In een mooie omgeving ligt 
een veld vol met bloemen. Deze staan klaar om geplukt te 
worden, want wat is er nou leuker dan een bos bloemen, die 
je ook nog eens persoonlijk hebt geplukt. Ook is er een mais-
doolhof van 1 hectare groot, met allerlei leuke en leerzame 
opdrachten voor kinderen. Daarnaast kan er in de theetuin 
een kopje koffie of thee met wat lekkers genuttigd worden.

Open: Neem even een kijkje op de website voor de actuele 
openingstijden. 

Pluktuin Oostvoorne
Bollaarsdijk 6A - 3233 LB Oostvoorne 

www.pluktuinoostvoorne.nl 

50. Beleef Vers Van Voorne  xgvt
Vers Van Voorne teelt op een duurzame wijze, gezonde 
groenten, kruiden, mooie bloemen en planten. Onder het 
motto: Bezoek, Beleef en Bewonder worden jong en oud 
ontvangen op het bedrijf.  Zo kan iedereen beleven wat 
erbij komt kijken om een mooi en gezond product te 
telen. U bent van harte welkom in de belevingstuin met 
zijn mooie bloemen en planten. En in de winkel waar er 
naast de producten uit de eigen kas, ook een uitgebreid 
assortiment uit de regio beschikbaar is. De ideale stop voor 
uw verse boodschappen of gewoon gezellig voor een tus-
senstop met wat lekkers tijdens een rondje over het eiland.  

Winkel open: ma t/m vrij 9 - 17 uur, za 9 - 16 uur

Vers van Voorne
Konneweg 4b - 3234 KG Tinte

06 - 53718795 
info@versvanvoorne.nl - www.versvanvoorne.nl

51. Sevenhills Gardenplants  vx
Sevenhills Gardenplants kweekt ruim 1250 soorten, een 
unieke collectie aan vaste planten, rotsplanten, siergrassen, 
bamboe, kruidenplanten, tuinvarens en bodembedekkers. 
Ook niet alledaagse soorten voor tuin, terras of balkon. 
Ruim 1500 m2 van de 20.000 m2 omvattende
Sevenhills kwekerij is in cottagestijl ingericht voor 
bezoekers.

Open: eind maart tot eind oktober. Check de actuele 
openingstijden op de website.

Henk Zevenbergen
Willemansweg 3 - 3233 KG Oostvoorne

0181 - 486368
sevenhills@gardenplants.nl - www.sevenhillsgardenplants.nl

52. B & B The Old Ranch qvh
In een historisch landhuis en voormalige boerderij tussen 
de Voornse kust en de Brielse Maas ligt 5 tulpen B & B 
The Old Ranch. Naast de uiterst luxueuze aircokamer 
met eigen entree hebben gasten de beschikking over 
ondermeer een sauna, 5 persoons jacuzzi, een groot stuk 
privé tuin en huurfietsen. Dat alles in een schitterende 
omgeving.

Open: Het hele jaar door. 

B & B The Old Ranch
Achterdijk 34 - Vierpolders

06 - 48230930
theoldranch@xs4all.nl - www.theoldranch.nl

53. Minicamping De Bark mr
Minicamping de Bark biedt met zijn eigen paarden, 
weiland, rust en natuur campinggasten de mogelijkheid 
om (in overleg) hun paard mee te brengen. Er zijn max-
imaal 10 kampeerplaatsen. In de landelijke omgeving zijn 
ruiterpaden en fraaie fietspaden voor wie het stalen ros 
prefereert. Strand, duin en recreatiemeren liggen op circa 
twee kilometer afstand. 

Open: het hele jaar.

Minicamping de Bark
Ruigendijk 5a - 3234 LC Tinte

06 - 46326408
ezoethout@planet.nl - www.minicampingdebark.nl

54. Midicamping en eetcafé Gorshoeve mt
Midicamping Gorshoeve met zijn gezellige eetcafé ligt 
in een prachtige omgeving met veel water en stranden. 
Gorshoeve is een rustige, sfeervolle camping met moderne 
voorzieningen zoals verwarmd sanitair en draadloos inter-
net. Het sfeervolle eetcafé is voorzien van een speelhoek, 
biljart en een groot, zonnig terras. Een dagschotel is er al 
vanaf € 8,50. 

Open: van april tot oktober.

Camping Gorshoeve
Kamplaan 4 - 3233 XD Oostvoorne

0181 - 482318
info@camping-gorshoeve.nl - www.camping-gorshoeve.nl

Horecagelegenheden
A. Meiden van de Molen                        
In een luxueuze, 9 meter lange Limousine naar je diner 
in de Spijkenisser molen rijden, kiezen voor een kleine 
eetproeverij of voor het driegangen Meidenmenu. 
De gastvrije ‘Meiden van de Molen’ hebben een verrassend 
origineel aanbod. Zo ligt het theater vlakbij het molen-
restaurant, waardoor de combinatie van een avondje-the-
ater met een etentje-vooraf de avond compleet maakt. 
En ook wel handig: de Meiden zorgen ervoor dat hun 
gasten op tijd in het theater zijn.                      

Open: do en vr vanaf 16 uur, za en zo vanaf 12 uur.

Restaurant Meiden van de Molen
Noordeinde 99 - 3201 AK Spijkenisse

0181 - 629011
info@meidenvandemolen.nl - www.meidenvandemolen.nl

B. Restaurant Beach West  
In natuurgebied Voornes Duin ligt restaurant Beach West. 
Een prachtige plek om te eten, drinken en feest te vieren. 
Beach West organiseert evenementen en bedrijfsuitjes op 
het naburige strand van Rockanje. Sportieve evenementen 
zoals zeskamp, powerkiten, vliegeren en beachvolley, aan-
gevuld met een barbecue of buffet.    

Open: ’s zomers zo t/m do 11 - 21 uur, vr/za 11 - 22 uur. ’s 
winters vr 16 - 21 uur, za/zo 11 - 21 uur.  

Beach West
Tweede Slag 7 - 3235 CR Rockanje  

0181 - 407524 
info@beachwest.nl - www.beachwest.nl

C. Brunotti Beachclub Oostvoorne
Aan de noordoever van het Oostvoornse Meer vindt u de 
Brunotti Beachclub. De beachclub, met zijn hotelkamers, 

blokhutten, sfeervol restaurant met groot terras en acti-
viteitencenter is dé plek voor een sportief dagje uit, een 
vrijgezellenfeestje, bedrijfsfeest of trouwerij. Voor jong en 
oud leuke activiteiten o.a. windsurfen, mountainbiken, 
kitesurfen, suppen, yoga en veel andere strandactiviteiten.   

Open: 7 dagen p/wk - 12 maanden per jaar. 

Brunotti Beachclub
Noordoever Oostvoornse Meer 3 - 3233 NC Oostvoorne

0181 - 820233 
info@brunottibeachclub.com - www.brunottibeachclub.com

D. Restaurant ‘t Karrewiel
Vlakbij ’t Weergors, het Cape Helius strand en de jacht-
haven ligt de monumentale boerderij waarin restaurant 
’t Karrewiel met veel sfeer en comfort de diners opdient. 
Betaalbaar, service en kwaliteit staan er voorop. Ook op 
het terras is het goed toeven met een kop koffie of een 
heerlijke pannenkoek. Voor de kinderen is er een speel-
tuintje.

’t Karrewiel
Zuiddijk 2 - 3221 LJ Hellevoetsluis

0181 - 329000
jggrootenboer@hotmail.nl - www.restaurantkarrewiel.nl

E. Resort Città Romana
Tijdens uw tocht over Voorne-Putten kunt u heerlijk 
vertoeven op het zonnige terras of in het restaurant van 
Città Romana. Een ijscoupe, een kopje koffie, verfrissend 
drankje, lekkere pannenkoek of een uitgebreide maaltijd; 
het is allemaal mogelijk! Op het Resort is een buitenspeel-
tuin aanwezig. Al vanaf één nacht verblijft u in één van 
onze vakantiehuizen.

Città Romana
Parkweg 1 - 3221 LV Hellevoetsluis 

0181 - 334455
info@cittaromana.com - www.cittaromana.com

F. Badhotel Rockanje & Brasserie Lodgers
Dankzij de ligging en de vele faciliteiten voldoen wij aan 
de wensen van zowel de zon- en de natuuraanbidder als 
die van de moderne zakengast. In de brasserie bent u van 
harte welkom voor een cappuccino of koffie met een vers 
stuk appeltaart. Op de lunch- en dinerkaart staan heerlijke 
gerechten die zoveel mogelijk gemaakt zijn met producten 
uit de streek.

Open: brasserie dagelijks vanaf 7 uur.

Badhotel Rockanje & Brasserie Lodgers
Tweede Slag 1 - 3235 CR Rockanje

0181 - 401755
www.badhotel.nl

G. Paviljoen De Duinrand
Paviljoen De Duinrand is een unieke locatie voor vergade-
ringen, recepties, bruiloften en feesten van klein tot groot 
tot 225 personen (inclusief gratis parkeergelegenheid). 
Tussen de bijeenkomsten door kunnen wij ook voor een 
active break zorgen rond het Oostvoornse meer met o.a. 
laser shooten, biken, raften, solex rijden en diverse work-
shops.

Open: do/vr 12 - 20 uur, za/zo 10 - 20 uur. 

Paviljoen De Duinrand
Zuidoever Oostvoornse Meer

 Strandweg 4 - 3233 CW Oostvoorne
0181 - 482540

info@paviljoendeduinrand.nl - www.paviljoendeduinrand.nl 

H. Restaurant aan Zee Oostvoorne
Een duurzame, unieke locatie, midden in de duinen van 
Oostvoorne, dat is restaurant Aan Zee Oostvoorne. De 
uitkijktoren, een baken in het landschap, geeft een fan-
tastisch uitzicht en is een belevenis op zich. Restaurant 
Aan Zee wint de energie uit zon, wind en aardwarmte. 
De ambachtelijke gerechten worden bereid op hout. Het 
bijzondere gebouw heeft een glazen wand, met aanslui-
tend een ruim terras. Binnen is een grote open haard, 
met rondom een bank voor een heerlijk hapje of drankje. 
U kunt terecht voor vers gebak, heerlijke lunch- en di-
nergerechten. Maar ook voor bruiloften en feesten leent 
deze accommodatie zich perfect. 

Open: wo t/m zo vanaf 10 uur voor lunch en diner (graag 
vooraf reserveren).

Restaurant Aan Zee
Strandweg 1 - 3233 CW Oostvoorne

0181 - 820990
info@aanzeeoostvoorne.nl - www.aanzeeoostvoorne.nl

I. ‘t Wapen van Marion
’t Wapen van Marion is uniek gelegen vlakbij de duinen 
van Voorne. Het hotel heeft een brasserie, gezellige lounge 
met open haard, een à la carte restaurant, terras en een 
intieme bar. Tevens zijn er een tennisbaan, grote speeltuin, 
binnenzwembad, binnenspeelhoek en verhuurt het hotel 
mountainbikes, elektrische scooters, fietsen en een sloep.
Iedere zondag is er een champagneontbijt en ’s middags 
een high tea (reserveren gewenst).

Open: café dagelijks vanaf 7 uur ’s morgens, restaurant 
vanaf 12 uur.

’t Wapen van Marion
Zeeweg 60 - 3233 CV Oostvoorne

0181 - 489399
info@wapenvanmarion.nl - www.wapenvanmarion.nl

J. De Pannekoekenbakker
Uit eten of je feest vieren bij de Pannekoekenbakker is 
ook voor kinderen altijd een feest! Na de maaltijd amu-
seren ze zich in de speelhoek, lunapark en speeltuin, of 
kijken een filmpje, terwijl de volwassenen lekker tafelen. 
Er is ruime keuze uit hartige en zoete pannenkoeken, met 
gratis speelgoed als extra toetje voor de kinderen. Tevens 
hebben we soepen, salades, poffertjes en desserts op het 
menu staan.  

Open: van juli tot 8 september dagelijks v.a. 12 uur, daar-
buiten: wo, za, zo 12 - 20.30 uur, do en vr 16 - 20.30 uur. 

De Pannekoekenbakker
Stompaardsedijk 2 - 3212 LV Zuidland 

0181 - 506030
Zuidland@pannekoekenbakker.nl 

www.pannekoekenbakker.nl/Zuidland

Plattelandstoeristische activiteiten op Voorne-Putten
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Verkoop en proeven streekproducten 
Excursies, rondleidingen en workshops

Kamperen bij de boer
Musea en Galeries

Molens
Paarden

Solexen/fi etsen
Recreëren

Varen

Plattelandstoerisme op het 
groene eiland Voorne-Putten

Natuurlijk Voorne-Putten!!
Plattelandstoerisme op het groene eiland Voorne-Putten

De nummering van de bedrijven - in de rode driehoekjes ▲ -  volgt 
min of meer de bewegwijzerde fi etsroutes op Voorne-Putten. Voor 
meer informatie over de bedrijven: zie andere zijde
1. Standerdmolen ´t Vliegend Hert - Brielle
2. Vakantiepark De Meeuw - Brielle
3. Camping De Krabbeplaat - Brielle
4. De Brielsche Aap - Brielle
5. Reina Chalets - Tinte 
6. Klok Landwinkel - Vierpolders
7. Watersportcentrum en Geuzenveer - Brielle 
8. Galerie & Oranjerie De Vuijle Vaetdoek - Vierpolders
9. De Vogelhof - Vierpolders
10. Tuincentrum M. van den Berg - Vierpolders
11. Fruitkwekerij Johan en Karin - Vierpolders
12. Natuurvoedingswinkel De Vlierstee - Vierpolders
13. Brielse Boer - Brielle
14. Wijngaard Domein De Vier Ambachten -
 Biert/Simonshaven
15. Fluisterboten Voorne-Putten - Zuidland en Spijkenisse
16. Museumwinkeltje Mak - Spijkenisse
17. Zorgboerderij Moed en Vertrouwen - Spijkenisse
18. Molens de Arend en de Hoop - Zuidland/Abbenbroek 
19. Natuurkampeerterrein De Kersengaard - Zuidland 
20. Vers van het land naar de klant - Abbenbroek
21. Camping Zonnehoeve - Oudenhoorn
22. Melkveebedrijf van Leeuwen - Heenvliet
23. Museum Historyland - Hellevoetsluis 
24. Boerderij Assenberg - Oostvoorne
25. Op avontuur bij Outdoor Brielle - Zwartewaal 
26. Bed & Breakfast Landleven - Hellevoetsluis 
27. Kinderboerderij De Kerkestee - Hellevoetsluis
28. Zeilschip Linquenda II Trouwlocatie Veerdienst -
 Hellevoetsluis
29. Korenmolen De Hoop - Hellevoetsluis
30. Alpaca World - Brielle 
31. Landwinkel Zuidland - Zuidland
32. Ramtorenschip De Buffel - Hellevoetsluis 
33. Historisch Droogdok - Hellevoetsluis
34. Camping ’t Weergors - Hellevoetsluis
35. Beleef verleden bij Briels museum - Brielle  
36. Resort Poort van Zeeland - Hellevoetsluis  
37. Adventuredome - Hellevoetsluis
38. Museum en koffi ehuis de Koffi eleut - Rockanje
39. Midicamping van der Burgh - Rockanje
40. Minicamping Wilgenhoek - Rockanje
41. Molecaten vakantiepark Kruininger Gors - Oostvoorne
42. Boerderij ijssalon - Rockanje 
43. Zeewegpottenbakkers - Rockanje
44. Biologische versproducten De Doornhof - Rockanje
45. Bezoekerscentrum Tenellaplas - Rockanje
46. Openluchtmuseum De Duinhuisjes - Rockanje
47. Oorlogsmuseum de Biberbunker - Oostvoorne
48. Minicamping Roos - Oostvoorne
49.  Maisdoolhof en Pluktuin - Oostvoorne
50. Vers van Voorne - Tinte
51. Sevenhills Gardenplants - Oostvoorne 
52. B & B The Old Farm - Vierpolders
53. Minicamping De Bark - Tinte
54. Midicamping/eetcafé Gorshoeve - Oostvoorne
55. Molecaten vakantieparken - Rockanje 
56. Gebieden Zuid-Hollands Landschap

Tweede Slag 1 - Rockanje
Tel: 0181 - 401755 

Zuytland Buiten
Wevelsweg 9 - 
Simonshaven

Boswachter Ted Sluijter
 Tel: 06 - 51514336

www.natuurmonumenten.

Zuiddijk 2
Hellevoetsluis

Tel: 0181 - 329000

Strandweg 1 
Oostvoorne

Tel: 0181 - 820990

Kaaisingel 2 
Brielle 

Tel: 0181 - 442563 

Bollaarsdijk 17 B 
Brielle 

Tel: 0181 - 415862

De Vlierstee

Hogeweg 7
Vierpolders

Tel: 0181 - 461997

Molendijk 10
Oudenhoorn

Tel: 0181 - 461541

Hogeweg 8
Vierpolders

Tel: 0181 - 412179

Rijksstraatweg 30
Vierpolders

Tel: 0181 - 414853

Zeeweg 60
Oostvoorne

Tel: 0181 - 489399

Dorpsweg 47
Oudenhoorn

Tel: 0181 - 461429

Voorne route
Hoornse gorzenroute
Bernisse-wijngaardroute
Molenfi etsroute 1
Molenfi etsroute 2

Fietsknooppunten routes

Fiets- of wandelroutes:
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Kreken

Parkweg 1 - Hellevoetsluis
Tel: 0181 - 391052

Oude Veerdam 12a, Zuidland
Noordeinde 93, Spijkenisse

Tel: 06 - 39020114

www.designxpressions.nl

Steun Natuurlijk Voorne-Putten!!

De deelnemers op deze kaart hebben zich georganiseerd in de 
Vereniging voor plattelandsvernieuwing Natuurlijk Voorne-
Putten!! Deze vereniging heeft tot doel het karakteristieke 
agrarische cultuurlandschap van Voorne-Putten te behouden 
en te versterken. Deze doelstelling wil men o.a. bereiken met 
het bieden van kleinschalige toeristische activiteiten en het 
bevorderen van boerennatuur. 
Waardeert u de manier waarop de boeren en tuinders van 
Voorne-Putten streekeigen voedsel en bloemen produceren? 
Waardeert u hun bijdrage aan de instandhouding van het 
agrarische cultuurlandschap en aan de ontwikkeling van nat-
uur? U kunt hen steunen door lid te worden. Voor minimaal 
€ 25 per jaar steunt u het platteland van Voorne-Putten. Als 
lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten en 
ontwikkelingen van de vereniging.

Voor meer informatie: 
E-mail: secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl 
www.natuurlijkvoorneputten.nl

© Vereniging voor Plattelandsvernieuwing 
Natuurlijk Voorne-Putten!!

april 2022 - oplage 30.000 

Samenstelling Groene Kaart:
Baukje Bruinsma / Evelyn de Ruijter

Vormgeving: Design Xpressions, Hellevoetsluis

Horecagelegenheden
A.  Meiden van de Molen - Spijkenisse  
B.  Restaurant Beach West - Rockanje  
C.  Brunotti Beachclub - Oostvoorne
D.  Restaurant ‘t Karrewiel - Hellevoetsluis 
E. Resort Città Romana - Hellevoetsluis 
F. Badhotel Rockanje & Brasserie Lodgers - Rockanje
G. Paviljoen De Duinrand - Oostvoorne
H. Restaurant Aan Zee - Oostvoorne
I.   Hotel ‘t Wapen van Marion - Oostvoorne
J.   De Pannekoekenbakker - Zuidland 

nr.

Noordeinde 99
Spijkenisse

Tel: 0181 - 629011

Maasdijk 18 
Zwartewaal

Tel: 06 - 11757734

Het Woud 19
Brielle

Tel: 0181 - 403111

Brielse Veerweg 
Brielle 

Tel: 06 -28069884 

Oude Veerdam 4 
Brielle

Tel: 0181 - 412363

Konneweg 4b 
Tinte

Tel: 06 - 53718795

Molecaten Parken Rockanje
Rondeweibos - Schapengorsedijk 19 

Waterbos - Duinrand 11
Van Iterson - van Kleijburgweg 3 

Parkweg 2
Hellevoetsluis

Tel: 0181 - 312646

Parkweg 2
Hellevoetsluis

Tel: 0181 - 745577 

Wandelknooppunten
Het complete wandelroutenetwerk over het eiland vindt 
u op internet met de code: Wandelroutenetwerk Voorne-
Putten-Rozenburg - Heerlijk Buiten.

Boswachter Mirjam Eikelenboom 
Tel. 010 272 2222 

www.zuidhollandslandschap.nl 

Molendijk 108 - Oudenhoorn
Tel: 0181 - 466888

2
 0
2
2

j

Natuurlijk oorne-Putten!!

Eiland Voorne-Putten
Tot veler verrassing ligt er achter de grootste haven ter wereld 
een groen eiland verborgen als een oase van rust. Een groter 
contrast is nauwelijks denkbaar. Dat is natuurlijk het Zuid-
Hollandse eiland Voorne-Putten!! 
Voorne-Putten kent veel natuur, zoals het Voornes Duin, het 
Quackjeswater en de Beninger Slikken. Maar ze biedt ook 
Noordzeestrand, zilveren duinen en verrassend veel historische 
vestingsteden en vissersdorpjes. Het is alsof u het decor van 
een oud kinderboek binnenstapt.
Voorne-Putten is zó anders dat u zich ver van huis waant en 
het is toch dichtbij. Wie even weg wil van het massatoerisme 
of van de drukte in de stad gaat Natuurlijk naar Voorne-
Putten!

Koeien en kassen
Voorne-Putten is stukje bij beetje gewonnen op de zee. Dat 
bewijzen de talrijke dijken die het landschap doorsnijden. 
Tussen de dijken is de landbouw tot ontwikkeling gekomen. 
Zo ontstond een open en weids landschap, dat in de loop der 
eeuwen is ontgonnen, ontwikkeld en beheerd door boeren. 
Dat is tot op de dag van vandaag nog zo. 
Voorne-Putten is een groen eiland met rust en ruimte, met 
koeien en kassen en granen en grassen.

Proeven van de streek
Er zijn volop kleinschalige plattelandstoeristische mogeli-
jkheden op Voorne-Putten. Voor wie de werkelijke smaak van 
agrarische producten wil proeven zijn verse groenten, fruit en 
zuivelproducten te koop in diverse boerderijwinkels. 

Ook kunt u genieten van de landelijke sfeer tijdens een over-
nachting op een boerencamping. Op verschillende agrarische 
bedrijven zijn workshops of rondleidingen mogelijk.

Oer-Hollandse uitstapjes
De sfeer van vroeger wordt uitgeademd in de molens, de musea 
en de oude dorpjes. Op veel van deze plekken zijn bijzondere 
verhalen te horen over het vroegere leven op het platteland. 
Daar zijn nu oude kreken in ere hersteld en vindt u Vlindertuin 
Brielle. 

Bloeiende akkerranden en bollenvelden
Dankzij de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-
Putten zijn overal op het eiland bloeiende akkerranden te 
vinden. Die zijn niet alleen fraai, maar zorgen ook voor een 
verbetering van het milieu en het dierenleven.

Bij Oudenhoorn staan op voormalige aardappelakkers van 
Farm Frites ‘s zomers ook de bollenvelden van Krijn en Kamiel 
van den Berg schitterend in bloei. Een publiekstrekker van 
formaat.    

Let op: Niet alle bedrijven zijn doorlopend geopend!! 
Controleert u vooraf de openingstijden. Groepen worden ver-
zocht om te reserveren. De openingstijden die op deze kaart 
zijn genoemd kunnen wijzigen. Raadplegen van de betreffende 
website of even bellen kan teleurstellingen voorkomen.  

Voor meer informatie over Natuurlijk Voorne-Putten: 
www.natuurlijkvoorneputten.nl

Natuurlijk oorne-Putten!!

Vereniging voor plattelandsvernieuwing

www.gezelligzeilen.
nl

Hellevoetsluis

Voet of Kraagweg 9
Rockanje

Tel: 0181 - 404179

Tweede Slag 7
Rockanje

Tel: 06 - 48950004

Zuiddijk 2
Hellevoetsluis

Tel: 0181 - 312430

Curieweg 1 
Spijkenisse

Tel. 0181 - 625 222

Konneweg 6b
Tinte

Tel. 0181 - 727030




