Langs de Hoek van Holland - 40 km
Een route door het glastuinbouwgebied, langs de nieuwe waterweg en
de duinen.
Vertrek route:
Als u met uw rug naar Brasserie/Cafetaria Family Treffers staat vertrekt
u links de Dijkstraat in en rijd u tot de brug waar u bij uw eerste
knooppunt uitkomt (knooppunt 46) En hier kunt u de knooppunt route
oppikken.
Enkele hoogtepunten op de route:
Knooppunt 46
Gebouw De Nederhof;
In Honselersdijk lagen ooit buitenplaatsen met siertuinen en grote boomgaarden. De oudste
en grootste buitenplaats was het Huis Honselaarsdijk.
In 1612 kocht Frederik Hendrik van Oranje-Nassau het oude kasteel Hunsel van de Heren
van Naaldwijk en verbouwde het tot modern zomerpaleis met prachtige tuinen. De Nederhof
is een bijgebouw van dit ‘Huis Honselaarsdijk’ en gebouwd tussen 1640 en 1643. Hierin
waren de paardenstallen, de preekzaal en de badkamer ondergebracht. Het paleis is in 1815
gesloopt, maar de Nederhof bleef grotendeels gespaard.
In 1976 werd het vervallen gebouw grondig gerestaureerd en in gebruik genomen als
gezinsvervangend tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking.
Tussen knooppunten 45 en 16
U passeert aan de achterzijde de “oude kerk” in het centrum van Naaldwijk. De van
oorsprong rooms-katholieke kerk uit de 13e eeuw, gelegen aan het Wilhelminaplein, kent
een rijke historie en is gelegen in een kerkring waaraan ook het Heilige Geesthofje (dit vindt u
aan de linkerzijde op de ring)is gelegen.
Tussen knooppunt 37 en 22
De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd
tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met
de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is
een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater
vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.
Tussen knooppunt 21 en 9
Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse
vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en
steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd: geliefd om
water, ruimte en licht.

Tussen knooppunt 9 en 6
De Zandmotor DeltaDuin is een voor de kust van Nederland bij Ter Heijde aangelegde
kunstmatige zandbank in de vorm van een schiereiland. Onder invloed van golven, wind en
de stroming langs de kust naar het noorden verandert de zandbank. Het zand ervan
verspreidt zich in de loop der jaren verder langs de kust.

