
Heeft u zin om er eens lekker op uit te gaan in augustus? Een mooie route rijden in uw 
brommobiel en ondertussen genieten van de prachtige omgeving? Wij hebben een mooie 

zomerroute voor u uitgestippeld. De route begint in Vlaardingen en eindigt in Hoek van Holland. 
Komt u vanuit Rotterdam? Stel dan eerst de route in naar het beginpunt in Vlaardingen.

Tiendweg West 14  |  2941 EP Lekkerkerk  
info@brommobiel.nl  |  +31 180 - 66 15 51

TIPS OF SUGGESTIES VOOR DE ROUTE?
LAAT HET ONS WETEN!

1. U start de route aan de rand van Vlaardingen op de Maassluissedijk. U rijdt hier langs het Volksbos. Deze 
weg loopt over in de Vlaardingsedijk. Let op: hier moet u het spoor oversteken, kijk dus goed om u heen. 

2. Na het spoor komt u op de Pr. Julianalaan. Hier volgt een kruising met stoplichten, sla hier linksaf naar 
Laan 1940-45. Neem bij de Y-splitsing de rechterbaan. 

3. Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u rechtdoor de Industrieweg op. Ga met de bocht mee naar de 
Mozartlaan. 

4. U nadert een rotonde. Neem hier de tweede afslag en vervolg uw route op de Westlandseweg. Dit is een 
lange weg. Op deze weg treft u een aantal stoplichten en drie rotondes. De weg loopt over in de Maasdijk. 

5. Ziet u een U15 bord? Bij dit punt slaat u linksaf en gaat u met de bocht mee. Kort hierna volgt weer een 
bocht. Sla in deze bocht rechtsaf en ga verder op de Maasdijk. Dit is een lange weg waar u alsmaar 
rechtdoor gaat. Let hier op dat u steeds links blijft aanhouden aangezien de  provinciale weg op de loer ligt. 

6. De Maasdijk loopt met een bocht naar links over in de Pettendijk. Deze weg loopt parallel langs de 
provinciale weg.  

7. U nadert een rotonde. Neem bij de rotonde de tweede afslag en ga daarna met een flauwe bocht 
naar rechts naar de Bonnenlaan. Ga aan het einde met de bocht mee naar rechts. U komt nu op de 
Staelduinlaan. Deze weg rijdt u helemaal uit totdat u op een T-splitsing komt. Sla hier linksaf, u komt weer 
op de Maasdijk.  

8. Ga op de Maasdijk alsmaar rechtdoor. U rijdt nu parallel aan de N220. Vervolgens rijdt u op de Dirk vd 
Burgweg parallel aan de N211. Waar de parallelbaan overgaat in een fietspad neemt u de hoofdrijbaan 
van de  Dirk vd Burgweg. Op deze weg gaat u alsmaar rechtdoor totdat u een rotonde met kleurrijke 
strandstoelen nadert. U bent er bijna! 

9. Sla bij deze rotonde rechtsaf naar de Strandweg. U kunt deze weg gemakkelijk herkennen door het bord 
met Strand te volgen. Hier gaat u alsmaar rechtdoor. 

10. De strandweg loopt over in de Pr. Paulineweg en eindigt in de Badweg. Aan het einde slaat u linksaf. Hier 
is een parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren. 

11. De bestemming is bereikt: u bent aangekomen bij Hoek van Holland Strand.

EEN DAGJE NAAR HET STRAND MET DE BROMMOBIEL: 
ZOMERROUTE VAN VLAARDINGEN NAAR HOEK VAN HOLLAND

DE ROUTE


