
M7 Schipperswoning, Havenstraat 29 za 10.00-17.00 uur
Dit rijtje woonhuizen lag vroeger aan de haven en nr. 29 is in oude 
luister hersteld en een bezoek waard. 

M8 De Westlandse Druif, Vlotlaan 535 za en zo 10.00-17.00 uur
In dit themapark over de druiventeelt is een museum met filmpjes en 
oude foto’s. Er is een rondleiding naar de muurkas en de schoor-
steen.

M9 Restanten BP Geerbron, Herenstraat 52  za 10.00-17.00 uur
Voormalige buitenplaats met orangerie en koetshuis. O.a. de familie 
Herckenrath woonde hier. Niet van binnen te bezichtigen.

M10 Kerk De Hoeksteen, Burg. Kampschoerstr. 25 za 10.00-16.00 uur
De kerk is gebouwd in 1935-1936 in Amsterdamse schoolstijl door 
architect Plooy. Een grondige restauratie is in 2017 afgerond.

L1 BP Ockenbrugh, Monsterseweg 4, Loosduinen za 10.00-17.00 uur
Een door Jacob Westerbaen gestichte buitenplaats (± 1650). Wordt 
gerestaureerd.

H1 Café bij ’t Hof, Hofstraat 60 za 10.00-17.00 uur
Dit café is een van oudste horecagelegenheden in het Westland. Het 
pand is in 1707 gebouwd als paardenstal van de naastgelegen hof 
herberg, waar vroeger toeristen en buitenlui onderdak vonden.

H2 BP Paleis Honselaarsdijk, Hofstraat 29  za 14.00-17.00 uur
Van het voormalige Huis Honselaarsdijk dat rond 1640 is gebouwd is 
nu alleen nog het bijgebouw de Nederhof over.
Op het plein voor de Nederhof is van 14.00 uur tot 17.00 uur een 
verteller aanwezig. Niet van binnen te bezichtigen.
In de Dijkstraat hangen alleen zaterdag foto’s zoals het er daar 
vroeger uit zag. 

H3 OLV van Goeden Raad, Dijkstraat 23 za 10.00-17.00 uur
Deze grote basilicale kerk met toren is gebouwd in 1928. Om 11.00 
en 14.00 uur vertelt pastor Dits over spreekwoorden en gezegdes uit 
de Bijbel. De toren kan beklommen worden.

H4 Regenboogkerk, Endeldijk 5 za 10.00-17.00 uur
Deze kerk (voorheen Rehobothkerk) is gebouwd in 1923 en is in 
2016 gerestaureerd. De kerk heeft een prachtig interieur. Orgel-
concerten worden gegeven op het Öhmsorgel, een van de beste 
concertorgels van het Westland.

H5 Buitenplaats Broekvliet, Dijkweg 76  za 10.00-17.00 uur
Het huis uit de 18e eeuw was onderdeel van buitenplaats Broekvliet, 
waartoe ook een boerderij behoorde. Niet van binnen te bezichtigen.

N1 Oude Kerk, Wilhelminaplein 5 za 10.00-18.00 uur en zo 10.00-17.00 uur
Deze kerk mag gerekend worden tot de belangrijkste middeleeuwse 
kerken van Zuid-Holland. De Nationale Zomerbloemententoonstelling 
wordt ditzelfde weekend in de kerk gehouden en heeft als thema 
‘Nazomeren’. Gratis toegankelijk. 
Bij de uitgang van de kerk bieden leden van de historische 
vereniging een boekje aan waarmee u een historische wandeling 
door Naaldwijk kunt maken. 

N3 Het Heilige Geesthofje, Heilige Geesthofje 1-12 za 10.00-16.00 uur
In 1627 werd door Frederik Hendrik een stichtingsakte afgegeven 
voor de bouw van 20 armenhuisjes, een ziekenzaal en de kapel.

N4 Sint-Adrianus kerk, Molenstraat 29 za 11.00-16.00 uur
De kerk bevat mooie muurschilderingen. 

N5 Kerkhof, Dijkweg t.o. 11 za 10.00-17.00 uur
Deze oude katholieke begraafplaats ligt verscholen in het groen. Er 
liggen imposante grafmonumenten van priesters en nonnen. 

N6  Huize Bijdorp, Dijkweg 11 za 10.00-17.00 uur
Deze voormalige notariswoning en rusthuis van de NH kerk heeft 
een mooie tuin met prieel uit 1907. De tuin is te bezoeken.

Plekken van plezier G1 Lambertuskerkje, Maasdijk 189 za en zo 13.00-17.00 uur
De kerk werd in 1872 gebouwd door jhr. Augustinus van Rijckevorsel  
voor zijn pachters. In de bostuin is het heerlijk uitrusten tijdens uw  
wandel- of fietsroute.

G3 Dorpskerk/ Grafkelder Langestraat 34 za 10.00-16.00 uur
De eerste kerk op deze plek was een bedevaartsoord in de dertiende 
eeuw. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1816. Er zijn twee rond-leidin-
gen rond de kerk om 11.00 uur en om 14.00 uur. Nic van der  
Meer presenteert zijn schaalmodellen van Oude Koetsen, die hij zelf 
heeft gemaakt.Ook geeft hij een demonstratie hoe de onderdelen van  
de koetsen worden vervaardigd. Van 15.00 tot 16.00 uur orgelspel door  
een organist De familie Van Vredenburch woonde op de verdwenen 
buitenplaats Vreeburg.

G4 Museumpje, Langestraat 5 za 10.00-17.00 uur
Het museumpje laat oude vondsten zien, die door de eigenaar bij  
opgravingen zijn verzameld. Tevens kunnen bezoekers hunzelf  
gevonden vondsten laten beoordelen en taxeren.

G5 Trapgevelhuisje, Marktplein 10 za 10.00-17.00 uur
In het geheel gerestaureerde pand is een expositie van de kinder- 
boekenschrijver Leonard van Roggeveen, die in ‘s-Gravenzande in  
het trapgevelhuisje heeft gewoond.

G6 Uniekerk, Langestraat 181 za 10.00-16.00 uur
Deze onopvallende kerk uit 1903 heeft een verrassend mooi interieur. 
Het Don Kozakken Ensemble treedt om 13.30 en 14.30 uur op. Verder 
afwisselend orgelspel van Huib den Boer en optreden van de Westland 
Brass. 

G7 Korenmolen, Naaldwijkseweg 117 za 10.00-16.00
Deze stellingmolen heeft een unieke zinken bovenbouw. Hij is in 1908 
gebouwd en tot 1989 in gebruik geweest. De molen kan bezichtigd  
worden. De wieken van de molen zijn weer in oude luister hersteld.

G8 D’oude Koestal, Peppellaan 4  za 13:00-16:00 en zo 11.00-16.00 uur 
Deze voormalige stal is gebouwd rond 1800 vóór dat het Staelduinse 
Bos werd aangelegd. Er zin historische kaarten van de omgeving van het 
bos te zien en verder zullen er historische informatie en spullen worden 
gepresenteerd. Natuurlijk is er de mooie kruidentuin, die toegankelijk is.
Er is ook een fietstocht in ’s-Gravenzande die met de IZI.travel app 
op uw mobiele telefoon gefietst kan worden. 

M1 Grote Kerk / Graftombe Kerkplein 1 za 10.00-18.00 uur
Het kerkgebouw was in vroeger tijden gewijd aan de Heilige Machutus  
en vormde de moederkerk van de omliggende parochies.

M2 Buitenplaats Overheijde, Choorstraat 16  za 10.00-17.00 uur
Voormalige buitenplaats (gesticht ± 1770) met herenhuis, koetshuis, 
stalling en boerenwoning. Niet van binnen te bezichtigen.

M3 St. Machutus kerk, Choorstraat 103 za 10.00-17.00 uur
Deze kruiskerk is in 1831 gebouwd. Later werd het vergroot en er werd 
een fraai orgel geplaatst. In de tuin staat een Lourdes grot. 

M4 Molen De Vier Winden, Haagweg 2 za 10.00-17.00 uur
De huidige molen is in 1882 gebouwd nadat de vorige molen door  
brand was verwoest. De eerste molen op deze plek dateert uit 1311.

M5 Kerk Ter Heijde, Willem III-plein 1 za 10.00-17.00 uur
Dit vissersdorp is meerdere malen verplaatst vanwege de opschuivende 
kustlijn. De huidige kerk is gebouwd in 1720 en verbouwd in 1952.

M6 Grafkelder Herckenrath, Duinpan 10 za 10.00-17.00 uur
Deze grafkelder is in 1847 aangelegd in de duinen, maar ligt nu hoger 
dan zijn omgeving door de verschuiving van de kustlijn. Er is een kleine  
expositie over de familie Herckenrath.

W1 Hofboerderij en BP Het Hof, Hoflaan 1  za 10.00-17.00 en zo 13:30-17:00 uur
In het Hofpark heeft een kasteel gestaan waar de ridders van Wateringhe 
woonden. Op de ruïnes hiervan werd een buitenplaats gebouwd waarvan 
de huidige Hofboerderij het laatste restant is. Naast de expositie en lezing 
‘Verdwenen Buitenplaatsen’ zijn er doorlopend rondleidingen.  

W2 Korenmolen Windlust, Heulweg 8 za 10.00-17.00 uur
De molen uit  1869 is de hoogste molen van het Westland. Vanaf de  
omloop zijn verschillende andere molens uit de omgeving te ontdekken.

W3 Hervormde Kerk, Plein 9  za 10.00-17.00 uur
Hervormde historische Dorpskerk uit 1450, met dit jaar een unieke  
expositie van kunstschilder Paul Kerrebijn met schilderijen van herkenbare 
monumentale gebouwen uit onze omgeving. Een feestelijke en kleurrijke 
uitdaging om dit te komen bekijken. 

W5 Sint Jan de Doper kerk, Herenstraat 162-164 za 10.00-17.00 uur
De kerk is in 1901 gebouwd en heeft ramen, die een verhaal vertellen. 
Speciale aandacht voor de Kevelaer ramen. Het is dit jaar 200 jaar  
geleden, dat de broederschap van de Westlandse processie naar  
Kevelaer werd opgericht. Van verschillende kerkfeesten zal o.a. film- 
materiaal worden getoond. De toren kan worden beklommen.

W6 Duiventoren en fruitmuur St. Jan de Doper, achter de kerk
W7  Buitenplaats Suyderveldt, Heulweg 18  za 10.00-17.00 uur

Een rond 1810 gebouwde herenboerderij als opvolger van de buiten- 
plaats die verder naar achteren lag. Niet van binnen te bezichtigen.

K1 Andreaskerk (RK), Kerkstraat 22  za 10.00-17.00 uur
Deze kerk is gebouwd in 1893 en in 1951 vergroot. Hij is vernoemd  
naar de bouwpastoor Andreas van Lottom. Er is een tentoonstelling over  
het dorps- en verenigingsleven rond het thema Plekken van plezier. De 
toren kan beklommen worden en de stiltetuin is open.

K2 Sonnehoeck, Holle Watering 26 za 10.00-17.00 uur
Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck is een van de eerste tuinders-be-
drijven van het Westland. Je ervaart nu nog de sfeer van 100 jaar  
geleden. Martien Groen toont schilderijen en aquarellen met aandacht  
voor de druif. De schuur wordt als Russisch atelier van een iconen- 
schilder ingericht, verzorgd door Marcel de Man. Tussen Sonnehoeck en 
de Bartholomeuskerk in Poeldijk vaart een schuit (P1).

K4 Gemaal Oude en Nieuwe Broekpolder, Zwet 14 za 10.00-17.00 uur
Het gemaal uit 1881 is gebouwd in neoclassicistische stijl. De  
oorspronkelijke stoommachine is rond 1950 vervangen door twee  
dieselmotoren. In 1987 werden deze motoren vervangen door 
elektromotoren. Maar deze dag zal een van de oude diesels draaien.

D1 Domkerk en toren, Hoofdstraat 51 za 10.00-17.00 uur
De kerk bepaalt met haar stompe toren het dorpsbeeld van De Lier.  
Doordat de toren is verzakt ga je eerst naar beneden voordat je de toren 
kan beklimmen. Eenmaal boven heb je een prachtig weids uitzicht! 
De toren kan tot 16.00 uur worden beklommen.

D2 Museum de Timmerwerf,  Hoofdstraat 63 za 10.00-16.00 uur
Dit pand dateert uit 1642. Binnen is de werkplaats van de  timmerman  
te zien en een woning in de stijl van 1900. 

D4 De Zeven Gaten
Dit bijzondere natuurgebied met drassige weilanden, zeven sloten en  
twee houtsingels behoorde tot buitenplaats Hofzicht. Er is vrijwel niets  
veranderd sinds de kaart van Krukius uit 1712.

D5 Buitenplaats De Zwethburch, Groeneveld 1 za 10.00-17.00 uur
In 1831 gebouwde boerderij als opvolger van door brand verwoeste  
boerderij die bij buitenplaats Zwethburch behoorde.  
Niet binnen te bezichtigen.
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N7 Station WSM, Verspycklaan 1 za 10.00-17.00 uur
Dit voormalige WSM-station uit 1907 is recent gerestaureerd, waar-
bij prachtige details zijn teruggebracht.

N8 Gashouder, Verspycklaan 72 A za 10.00-17.00 uur
Deze voormalige gashouder is omgebouwd tot architectenbureau.

N9 Watertoren, Grote Woerdlaan 11 za 10.00-17.00 uur
De watertoren uit 1930 is niet in gebruik maar nog wel in oorspron-
kelijke staat.

N10  Buitenplaats Baakwoning, Baakwoning 2-10 za 10.00-17.00 uur
De Baakwoning was een combinatie van een klein buitenverblijf 
(sinds ± 1770), verschillende tuinderijen en een boerderij met 
gemengd bedrijf. Niet van binnen te bezichtigen.

N11  Vlietwoning Burgemeester Elsenweg 45 za 10.00-17.00 uur
De oudste boerderij van het Westland, voorzien van een herenka-
mer met schouw als voorloper van de buitenplaatsen. Rondleidin-
gen met uitleg over de restauratie.

P1 Bartholomeuskerk, Voorstraat 109 za 10-17.00 en zo 12.15-17.00 uur
De “Kathedraal van het Westland” uit 1926 heeft een toren van 79 
meter hoog. Een expositie met als thema: “Poeldijks plezier door 
de jaren heen” met veel foto- en filmmateriaal en vele voorwerpen 
zoals vervoersmiddelen, speelwerktuigen, etc. van vroeger en nu. 
Het schaatsmuseum verzorgt een expositie.De toneelvereniging 
Genesius treedt op en tevens diverse muzikale uitvoeringen op 
zaterdag en zondag o.a. door Pius X. Voor de kinderen verzorgt de 
scouting diverse activiteiten, tevens is er voor hen de Lego league. 
Op zaterdag vaart een schuit naar Sonnehoeck (K2) en op zondag 
kan de kerktoren worden beklommen. Er is een routebeschrijving 
verkrijgbaar van een dorpswandeling door Poeldijk. 

P2 Hotel St. Vincent, Voorstraat 110 za 11-17.00 en zo 11:00 – 14:00 uur
Dit verenigingsgebouw werd in 1905 gebouwd en is nu een hotel. 
Koos van Leeuwen toont een expositie van Poeldijks voormalige 
verenigingsgebouw en omgeving.

Kijk op onze website voor de laatste wijzigingen en aanpassingen.
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           Plekken van plezier
W1 Buitenplaats Hofboerderij
W2 Korenmolen Windlust

i W3 Hervormde Kerk

i W5 Sint Jan de Doperkerk
W6 Duiventoren en fruitmuur
W7 Buitenplaats Suydervelt
K1 Andreaskerk
K2 Sonnehoeck
K4 Gemaal Oude en Nieuwe Broekpolder

i D1 Domkerk en toren
D2 Museum de Timmerwerf
D4 De Zeven Gaten (natuurgebied)
D5 Buitenplaats De Zwethburch
G1 Lambertuskerk

i G3 Dorpskerk, Grafkelder v. Vredenburgh 
G4 Museumpje
G5 Trapgevelhuisje
G6 Uniekerk
G7 Korenmolen
G8 D’oude Koestal (Staelduinse Bos)

i M1 Grote Kerk, Tombe Anthony Pieterson
M2 Buitenplaats Overheijde
M3 St. Machutuskerk
M4 Molen De Vier Winden
M5 Kerk Ter Heijde
M6 Grafkelder Herckenrath 
M7 Schipperswoning
M8 De Westlandse Druif
M9 Restanten Buitenplaats Geerbron
M10 Kerk De Hoeksteen
L1 Buitenplaats Ockenburgh

i H1 Café bij ’t Hof
H2 Buitenplaats Paleis Honselaarsdijk 
H3 Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad
H4 Regenboogkerk
H5 Buitenplaats Broekvliet

i N1 Oude Kerk
N3 Het Heilige Geesthofje 
N4 Sint-Adrianuskerk
N5 Kerkhof
N6 Huize Bijdorp
N7 Station WSM
N8 Gashouder
N9 Watertoren
N10 Buitenplaats Baakwoning
N11 Buitenplaats Vlietwoning

i P1 Bartholomeuskerk
P2 Hotel St. Vincent,

Fietsroute OMD

Fietspaden

Monument

Buitenplaats (BP) (niet van binnen te bezichtigen)

Buitenplaats (BP)/ monument

Fietsknooppunt

Toegangelijk voor rolstoelen

Beperkt toegangelijk voor rolstoelen

ii

Op de kaart staat een fietsroute langs (voormalige)  

buitenplaatsen. Zie voor de details de beschrijving bij de 

informatiepunten of op onze website. 

Op zaterdag rijden er vanaf 11:30 uur gratis hop-on hop-off 

bussen langs de monumenten. Om 16:30 uur doen zij de 

laatste ronden en brengen de bezoekers alleen terug naar 

hun beginpunt. Op onze website vindt u meer informatie 

over de bussen, diverse wandel- en fietsroutes en vaar- 

tochten plus ook eventuele wijzigingen over deze flyer.

Legenda
Hop-on Bus

Informatiepunt
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