1

Inhoud
Voorwoord ..................................................................................................................................3
Winkelen ....................................................................................................................................4
De leukste winkels en boetiekjes .........................................................................................4
Eten en drinken..........................................................................................................................7
Lekker lunchen, sfeervol dineren en gezellig aan de borrel ..............................................7
Eropuit! ..................................................................................................................................... 11
Groepsactiviteiten, op stap met het gezin en bijzondere locaties ................................... 11
Cultuur ...................................................................................................................................... 12

Ontdek het verhaal achter het Westland ........................................................................... 12
Overnachten ............................................................................................................................ 13
Bijzondere locaties voor een nachtje weg ......................................................................... 13
Tips van een echte Westlandse ............................................................................................. 14
De beste plekjes volgens Ingeborg ................................................................................... 14
Praktische informatie over het Westland ............................................................................... 17
Omgeving, openbaar vervoer, cultuur, winkelen en vermaak ......................................... 17
Colofon ..................................................................................................................................... 18

2

Voorwoord
Welkom bij OpstapmetLisa!
Wij zijn een team van vrouwen van 30+ en vinden dat ons dagelijks leven af en toe wat
opschudding kan gebruiken. Dus gaan wij op zoek naar bijzondere locaties en activiteiten
en delen die in dit e-book met jou. Ditmaal in het Westland.
Een bijzonder plekje, mooi pleintje of park, dat ene speciale festival of net dat bijzondere
restaurantje of boetiekje. Dat ene pareltje. In dit e-book vind je de plekken die wij voor je
hebben ontdekt in het Westland. En we vertellen niet alleen waar je moet zijn, maar ook
waarom!
Bereid je met deze gids voor op jouw bezoek aan het Westland en haal alles uit je trip.

www.opstapmetlisa.nl
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Winkelen
De leukste winkels en boetiekjes
Het Westland bestaat uit verschillende dorpen.
De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Poeldijk,
Ter Heijde, Naaldwijk, Honselersdijk,
Maasdijk, Wateringen en Kwintsheul. Er zijn
dus ook volop dorpskernen om lekker ze
struinen, neuzen en winkelen. Bijzondere
speciaalzaken, de leukste boetiekjes en de
mooiste woon- en decoratie winkels.

Kleding
Wil je jezelf verwennen met een nieuwe outfit? Er zijn door het hele Westland heen hele
leuke damesmode winkels te vinden.
In de Koopstad aan Zee, ’s-Gravenzande, vind je diverse leuke boetiekjes met
dameskleding. Eigenaresse Angelique heeft met Charme mode een begrip in ’sGravenzande neergezet. Met dameskleding voor
elke leeftijd, met de bekende merken zoals
Geisha, Aaiko, Freequent, aangevuld met
betaalbare mode.
Bij Linda’s feeling, biedt Linda leuke betaalbare
kleding aan en bij de zussen van Must Boetiek
en bij Bonjour Boutique vind je dat laatste trends
en kleding die anders zijn dan anders.
Liefhebbers van MyJewellery kunnen terecht in
de shop-in-shop bij L’Avenue Fashion & Shoes.
Eigenaresse Ingrid zorgt er bij Belitz Lingerie &
badmode voor dat je kleding mooi valt, door
goed passende lingerie bij jou lichaam aan te meten. Ben van Ben’s Fashion, weet wat
mooie kleding is voor heren en dames. Ben’s Fashion heeft een winkel in De Lier en in
‘s-Gravenzande. Heb je trouwplannen, dan steekt Ben je in het mooiste pak voor deze
speciale dag. Maar ook het winkelrijk van Naaldwijk kent vele boetieks met mooi, dure en
betaalbare merkkleding.
Irma Mode is de modebelevenis van het Westland en
omstreken, met zelfs een aparte winkel met
kwaliteitskleding voor de kids. Dichoso, Den Haan en
Boho rebel zijn kleinere boetieks met de bekende
merkkleding, zoals Studio Anneloes, Goosecraft, Scotch
and Soda, Maison Scotch, Circle of Trust, Catwalk
Junkie, Kultivate, 10 days, Alix The Label.
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De kleine gezellige winkel van SanneW
onderscheidt zich met de gangbare merken
zoals Opus, Sandwich, Angels en de kleurrijke
kleding van King Louie. The Stone biedt
dames- en herenkleding voor elke
portemonnee. Al die geshopte kleding moet
natuurlijk nog afgemaakt worden met mooie
sieraden.
Bijvoorbeeld van Sisters of zelfs met een echte designertas bij Unique designer bags. Wil
je zelf graag aan de slag met een leuke stof, maak dan een afspraak met Ansje van
Ansje stoffen.
De grootste kledingwinkel voor dames en heren is te vinden in Monster, vlak bij het
strand. ByKrijn is al ruim 100 jaar de herenmode zaak van het Westland. Een zeer grote
winkel in Monster biedt herenkleding voor elk moment, vrije tijd tot aan je trouwpak.

Via de open verbinding kunnen de
dames hun hart ophalen bij It’s me.
De (personal) shoppers van beide
winkels helpen je graag aan een
outfit die bij je past.

In Wateringen, vlakbij Den Haag, vind je Lilians Fashion met mooie merkkleding en bij
Ravage by Tess vind je ‘rebelse’ dameskleding. Of wil jij je een keer voelen zoals Baby,
die dansles krijgt van Johnny uit Dirty Dancing. Ga dan naar Time to dance, deze
danskleding winkel heeft een heuse balletvloer, met bar!!
Net niet meer Westland, maar toch zeker ook een keer het bezoeken waard. MYX
boutique en Daan Mode in Maasluis. MYX boutique zit in het historisch centrum van
Maassluis en Daan Mode tref je in het luxe overdekte winkelcentrum Koningshoek.

Wonen en lifestyle
Naast mode zijn er in het Westland volop winkels
waar je de mooiste spulletjes voor jezelf en je
huis kan vinden. Bij het Ideëenhuis in Naaldwijk
vind je niet alleen de leukste kleding en
accessoires voor jezelf, maar ook hele leuke
spulletjes om je huis gezellig mee te maken.
Bij Ambiance in Naaldwijk krijg je volop inspiratie
voor in huis en kom je op de leukste woonideeen.
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In Wateringen vind je de leukste spulletjes voor in
huis of om cadeau te doen bij de Outletboerderij,
Het Heerenhuis voor prachtige meubels, en de
Wereldwinkel Wateringen voor leuke cadeaus en
hebbedingen. En natuurlijk moet je in ’sGravenzande de Intratuin niet overslaan voor de
leukste spullen voor huis en tuin, en tussendoor
genieten van een heerlijke high tea in hun
lunchroom.

Lekker snoepen
De lekkerste chocolade vind je in Wateringen bij
Chocolaterie Le Cacao en Chocolade atelier
Onwijs Lekker. In Naaldwijk kan je terecht bij
Bonbon Bleu Blanc. En in Monster koop je de
beste chocolade bij Bonbonnerie De Snoeper. In
De Lier kan je helemaal los in Snoepwinkel Zoet.
Voor de wat gezondere lekkernijen kan je terecht
in het stalletje van Framblij in Monster. Hier koop
je de lekkerste vruchten zo vanuit te kas.

Speciaalzaken en speelgoed
Ben je op zoek naar de perfecte Halloween of
Carnavals outfit? Je slaagt zeker weten bij ’t
Feesthuis in Wateringen.
Zoek je speciale sportkleding voor jezelf of je kind?
In Wateringen vind je wat je zoekt bij de

speciaalzaken 100% Voetbal en Time to Dance.
Als je dan toch al aan het shoppen bent voor je
kinderen, loop dat gelijk even binnen bij De
Speelgoedwinkel. Hier slaag je altijd voor iets
origineels.

Bij Natuurlijk Westland slaag je voor de leukste
cadeautjes en verwennerijen voor jezelf. De
lekkerste pure en natuurlijke
verzorgingsproducten, zepen en lekkernijen
gemaakt van hun eigen bijenproducten.
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Eten en drinken
Lekker lunchen, sfeervol dineren en gezellig aan de borrel
In het Westland kan je op veel plekken heerlijk eten. Een uitgebreid diner, gezellige
koffie- en lunchspots en gouwe ouwen voor de snelle hap.

Uit eten in Naaldwijk
Naaldwijk heeft een boel te bieden. Zo heeft
Naaldwijk een gezellig centrum waar je leuk kan
winkelen of een terrasje pakken. Maar ook op
het gebied van lekker eten ben je in Naaldwijk
aan het goede adres. Restaurant Bij5 is heel
sfeervol gelegen naast de oude kerk en
gevestigd in de voormalige pastorie. Je kan hier
terecht voor lunch, diner en de borrel, maar ook
voor een gezellige high tea, high wine of high
beer!
Bij Brasserie Mirell is het ook goed vertoeven. Ook handig: in samenwerking met Theater
de Naald biedt deze gezellige brasserie een speciaal Talentenarrangement aan. Bij Chez
Leon kan je kiezen voor diverse verrassingsmenu’s, maar je kan natuurlijk ook gewoon
kiezen van de kaart.

Restaurants in Wateringen
Ook in Wateringen kan je lekker eten! Voor een uitgebreide high tea met veel zoete
lekkernijen moet je bij Chocolaterie Le Cacao zijn. Niet echt een restaurant, maar zeker
de moeite waard!
Eetcafé de Bonte Haas is altijd een fijne plek aan het
water langs de Zweth. Zeker na een boottocht (je kan daar
aanleggen!), een stevige wandeling of een tochtje op de
fiets. Zowel voor lunch als diner kan je hier terecht voor
een heerlijke maaltijd. Een bord vol met lekkers. En in de
zomer zit je heerlijk op het terras in het zonnetje, uitkijkend
op de langskomende bootjes, fietsers en wandelaars.

Vleesliefhebbers worden helemaal blij van Argentijns
Steakhouse Asado. En als je houdt van lekkere pizza’s en
ander Italiaans eten, dan is Gentile Osteria Pizzeria een
echte aanrader!
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Lekker eten in De Lier
Ook in de Lier verwennen ze hun gasten graag met lekker eten. Bij NON Pop-up kan je
rekenen op een gezellige, maar hippe huiskamersfeer en een gezellig praatje met het
personeel. Het eten wordt prachtig opgemaakt en de koffie is heerlijk.
Theetuin De Bongaard in De Lier is wel een hele
speciale plek. Van heinde en verre komen de
mensen hier naatoe om te genieten van de
beroemde high tea. En wanneer je het terrein van
De Bongaard betreed, weet je ook direct dat je op
een speciaal plekje terecht bent gekomen. In ieder
hoekje en gaatje, bij ieder zitje is wel iets moois,
bijzonders en unieks te zien.

Culinaire hoogstandjes in ’s-Gravenzande
In de oude herberg ‘De Spaansche Vloot’, een monumentaal pand aan het marktplein, zit
sinds 2019 Brasserie Chapter gevestigd. Zij hebben ervoor gekozen om verschillende
kleine gerechten op de kaart te zetten. Dan hoef je niet te kiezen, voor een hoofdgerecht,
maar kan je van meerdere gerechten proeven.
Even verder aan het marktplein zit nog een aantal
restaurants, waaronder Het Galjoen. Zij serveren
klassieke gerechten in een modern jasje. Vanuit het
restaurant heb je zicht op de open keuken. Hier, op de
KOPA houtskooloven, worden heerlijke grill gerechten
bereid.

Aan de zonnigste kant van het marktplein zitten restaurants De Buren en eetcafé De
Witte. De Witte is een begrip in ’s-Gravenzande.
Achter het marktplein, in de Gravenstaat, zitten
de verborgen schatten van ’s-Gravenzande
verstopt. Restaurants Justin en Jasutin zijn
beiden van eigenaar en chef-kok Justin.
We durven wel te zeggen dat zij tot de beste
restaurants van het Westland behoren. Justin
serveert high quality gerechten. Hij verrast zijn
klanten elke keer weer met bijzondere
gerechten en combinaties. En Jasutin is een
klein restaurant met overheerlijke Aziatische fusion gerechten.
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Op het strand
Op het Westlandse strand zijn volop gezellige
strandtenten te vinden waar kan chillen, eten,
drinken en sporten. Zo heb je BeachLine Beach,
Paviljoen Hé Pannenkoek, Jamm Beach,
Strandpark Vlugtenburg en strandtent De Pit.

Nog meer uit eten in het Westland
Natuurlijk zijn er ook andere Westlandse dorpen waar je lekker kan eten. Bij Restaurant
De Wollebrand in Honselersdijk kan je rekenen op toegankelijke luxe. En dat met een
uitzicht op de waterski-baan!
Bij de Buurvrouw in Maasland is het vooral rond de lunch goed vertoeven! Je kan hier
genieten van heerlijke zelfgebakken lekkernijen! In Maasland vind je ook Bavette, een
walhalla voor vleesliefhebbers. Kom op woensdag langs, want dan is het Burger
Wednesday!
Koffiehuis De Hooiberg is ook een heerlijke plek
om neer te strijken tijdens een gezellige fietstocht.
Dit koffiehuis vind je in het kleinste dorp van
Nederland, ’t Woud. Hier ben je al vanaf 10 uur
welkom voor een lekker ontbijtje, of later op de lag
voor een lekker lunch of gewoon even wat fris,
een kop koffie of thee voor tijdens de pitstop.
Prachtig gelegen met een mooi uitzicht op de historische haven van Hoek van Holland
vind je MIJN Torpedoloods. Je kan er naast heerlijk lunchen, borrelen en dineren ook
blijven slapen!
Ten slotte Restaurant Unicum Elzenhage in Poeldijk. Sinds de verbouwing is dit
restaurant annex hotel enorm modern en toch knus en gezellig geworden.
Supervriendelijk personeel en heerlijk eten. Gegarandeerd een topavond!
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Uitgelicht: Natuurlijk-Westland
‘Heerlijke honing en meer…!’
Op een prachtige locatie aan de ‘Plas van alle Winden’ in
Naaldwijk vind je Natuurlijk-Westland. Laat je verrassen door de
drukte van het Westland even achter je te laten en de rust en
stilte van deze prachtige locatie op te zoeken.
Natuurlijk-Westland is
een ideale plek voor de
wandelaar en de fietser
om uit te rusten en
genieten van de rust en
ruimte. Tegelijk kan je de sfeervolle en gezellige
winkel van Gerrit en Astrid bezoeken.
Hier vind je niet alleen honing en honingproducten die je
kan kopen, maar je kan ook de bijenstal/tuin bewonderen.
In deze sfeervolle omgeving kan je genieten van een
lekker kopje koffie, thee, of ander drankje.
Ook kunnen er verschillende activiteiten georganiseerd
worden voor groepen. Van rondleidingen met uitleg over
de honingbij tot aan een rondvaart over de
Westlandse wateren.

Waarom onze winkel Natuurlijk-Westland?
Met de sfeervolle en gezellige winkel willen
Gerrit en Astrid het nut en noodzaak van bijen
en hun natuurlijke producten bij een breder
publiek onder de aandacht brengen.
Zij ontvangen jou graag om persoonlijk meer
over onze unieke producten te vertellen.

Openingstijden en prijzen
Natuurlijk-Westland is het hele jaar op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Op
donderdag en vrijdag vanaf 10:00 uur en op zaterdag al vanaf 9:30 uur. Van 1 april tot 1
november ben je ook op woensdagen vanaf 10:00 uur van harte welkom.

Contactinformatie
Rijnsburgerweg 114
2671 LD Naaldwijk
0174 725204 / 06 31949031
info@natuurlijk-westland.nl
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Eropuit!
Groepsactiviteiten, op stap met het gezin en bijzondere locaties
Het Westland staat bekend om haar kassen en teelt. Maar in het Westland vind je ook
volop natuur. Groen, water, zee en strand. En op al die plekken is er ook van alles te
beleven. Dus ga er lekker op uit. Voor een wandeling, rondleiding of sportieve
activiteiten.

Op en om het water
Surfen en andere watersport activiteiten bij Dreams
surfschool, Dreams experience en Strandpark
Vluchtenburg.
En bij het Wollebrand
Cablepark kan je
waterskiën. Een sloep
huren voor een gezellig
dagje weg en genieten van het Westland vanaf het water
kan bij De Bonte Haas. En vanuit Natuurlijk Westland
kan je opstappen voor een rondvaart door het hele
Westland.

Groepsactiviteiten
Het is altijd leuk om iets te doen met een wat groter
gezelschap. Zo kan je survivallen bij 2Sur5 en jezelf vrij
proberen te krijgen uit een escaperoom. Zo heb je
Escaperoom Westland.
Maar ook bij Urban
Escape in Monster is het
een uitdaging om binnen de tijd uit de kamer te komen.
Bij Het Natuur Atelier kan je allerlei leuke workshops
volgen.

Kinderactiviteiten
Met de kinderen kan je gezellig fruit gaan plukken bij
Framblij en nog veel meer plukken bij de Pluktuin.
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Cultuur
Ontdek het verhaal achter het Westland
Het Westland is meer dan alleen maar kassen, rozen en
paprika’s. Er valt dan ook heel veel te vertellen.
Bij de Westlandse Druif ontdek je alles over de
druiventeelt. En kan je zelfs verschillende workshops
volgen over de verzorging van de druif.

Bij Museum De Timmerwerf, leer je van alles
over hoe het timmermansambacht in het
verleden een belangrijke rol heeft gespeeld.
Het museum is gehuisvest in een eeuwenoud
pand in De Lier, waarin sinds 1642
onafgebroken een timmerzaak is geweest.
De werkplaats is zoveel mogelijk intact
gelaten, waardoor het voor de bezoeker lijkt of
de timmerman even weg is. Op zolder liggen
verschillende gereedschappen.
In het Westlands Museum wordt het verhaal
vertelt over De tijd van de Romeinen tot nu.
Natuurlijk gaat daarin extra aandacht naar de
tuinbouw. Dit maakt immers een wezenlijk
onderdeel uit van het Westland.
Bij het museum bevindt zich een historische
tuin, waarin een reconstructie is gemaakt met
origineel materiaal van een Westlands
tuinbouwbedrijf uit de vroegere tijd. In de
historische tuin worden op ouderwetse wijze
producten gekweekt die vroeger veel
voorkwamen in het Westland, zoals druiven,
perziken, pruimen en asperges.
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Overnachten
Bijzondere locaties voor een nachtje weg
Wil jij jouw bezoek aan het Westland zo lang
mogelijk rekken? Combineer dan jouw dagje uit met
een overnachting.
Er zijn volop mogelijkheden om jezelf op een
comfortabele manier in de watten te laten leggen op
de meest bijzondere en fijne locaties.

Voor ieder wat wils
Zo kan je slapen bij Bed and Breakfast BBMyGuest in Wateringen voor een klein en knus
verblijf.
Bij het Fletcher Hotel Carlton in Naaldwijk, Hotel Saint Vincent in Poeldijk en Hotel de
Gravin in ’s-Gravenzande kan je rekenen op een overnachting in een luxe hotelkamer.
En als je jouw overnachting in Westlandse stijl wilt doorbrengen zijn Boerderij Dichtbij in
Wateringen, Strandpark Vlugtenburg in ’s-Gravenzande en Hoeve Bouwlust in Maasland
echte aanraders om lekker te genieten van een verblijf in het Westlandse buitenleven.
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Tips van een echte Westlandse
De beste plekjes volgens Ingeborg
Ingeborg Hendriks is een geboren Westlandse en opgegroeid in
Monster. Met haar man en kind woont ze nu al jaren heerlijk in
het mooie ’s-Gravenzande. Ze kent het Westland dus op haar
duimpje en is dus de uitgelezen persoon om jou van de leukste
tip te voorzien.

De leukste activiteiten in het Westland volgens Ingeborg:
Iedereen kent het Westland. Maar het eerste waar de meesten dan aan denken, zijn tomaten,
paprika’s en bloemen. Maar het Westland heeft zo veel meer te bieden. Pittoreske dorpjes, met
knusse winkelstraatjes en fantastische restaurants. En dit alles aan een prachtige, rustige kustlijn.
Eten en Drinken
In De Lier vind je De Bongaard. Dit is wel de meest
bijzondere horecalocatie die je kan bedenken. De
Bongaard is namelijk niet alleen een restaurant waar je
heerlijk kan toeven met de allerbeste high tea en high
wine van het land, maar ook een echte theetuin. Als je
hier aankomt kijk je namelijk alleen al je ogen uit naar
alle spulletjes, ruimtes en zitjes die ze hier hebben
gecreëerd.
De entourage is zo over de top, dat het helemaal klopt.
Maar let wel op: ga je voor de high tea? Reserveer dan
maar alvast voor over 3 maanden, zo populair is het regionaal.
In Monster kan je terecht bij broodjeszaak HOP. Hier geniet je van Lekkere koffie, lekker gebak,
belegde broodjes, high thea, ontbijtjes en lunch. Alles wordt daar zelf gemaakt, ook het gebak en
zelfs het brood! Of plof na een gezellige fietstocht neer op het terras van Koffiehuis de Hooiberg in
Schipluiden.
Gaan jullie liever uit eten? Dan is Zesn70 in ’s-Gravenzande
zeker een aanrader. Ze werken hier met het diner-to-share
principe, waardoor je met z’n allen van één bord eet. Lekker
gezellig. Het voordeel is ook dat de gerechten wat kleiner zijn dan
je gewend bent. Daardoor kan je van lekker veel verschillende
dingen proeven!
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Shoppen
Willen jullie liever gaan shoppen? Breng dan eens een bezoek
aan de brocante winkel De Ouwe Schuur. In deze
vintagewinkel vind je de meest prachtige woonaccessoires.
Deze woonaccessoires halen ze echt overal vandaan, dus niets
dat je daar koopt is dertien in dozijn.
Op zoek naar kleding? Dan is Lovado in De Lier zeker een
aanrader. In het winkelpand van maar liefst 310m2 vind je
stoere, sportieve en stijlvolle kledingstijlen.
Chillen
Willen jullie lekker chillen? Breng dan een bezoek aan het
strand en ga lang bij strandtent De Pit in ’s-Gravenzande.
Deze strandtent heeft zijn eigen pizzaoven én een hottub, dus
hang lekker achterover terwijl er een heerlijke pizza voor je
wordt bereid. Hoe relaxed wil je het hebben?
Lekker actief doen
Ben je op zoek naar iets actievers of stoerders om te doen? Op Ter Heijde vind je Dreams
experience: Hier kan je terecht voor surflessen, kinderfeestjes maar ook voor volwassen
workshops zoals powerkiten, longboarden, freerunning, beachgames en iets minder stoer, yoga.
Bezoek je graag musea? Dan is Museum de Timmerwerf in
de Lier wel erg leuk! Het museum is gevestigd in een
eeuwenoud pand dat al sinds 1642 onafgebroken heeft
gefungeerd als timmerwerkplaats. In 1999 is het een
museum geworden en alles is zoveel mogelijk in de oude
staat bewaard gebleven. Zo kan je goed zien hoe het leven
er in die tijd aan toe ging. Aan de achterzijde grenst het
museum aan de Lee en je kan daar ook aanmeren met je
boot. Superleuk!
Ook een leuke locatie om lekker actief bezig te zijn is
paviljoen De Zweth in Wateringen. Hier kan je midgetgolfen,
survivallen, waterfietsen, kanoën, fluisterbootje huren. Er is
zelfs een binnenspeeltuin en trampoline. Daarnaast kan je er
een eenvoudig hapje eten. De Zweth is goed te bereiken met
de fiets vanuit bijvoorbeeld Rijswijk en met de boot. Het is
mogelijk om met de auto te gaan, maar hou wel rekening met
een beperkte parkeergelegenheid.
Voor met de kids
Heb je niet alleen je vriendinnen bij je, maar ook de kids mee op sleeptouw? Dan moet je zeker
een bezoek brengen aan Plukkerij Framblij in Monster. Daar kan je gezellig met z’n allen het
allerlekkerste fruit plukken in een van de kassen.
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Daarna laat je de kinderen lekker ravotten in de speeltuin of
knuffelen met de konijntjes, terwijl jullie neerstrijken in de
gezellige theetuin met een heerlijk kopje thee en zelfgemaakte
cakejes.
Of breng een bezoek aan Hoeve Bouwlust. Niet alleen een
leuke camping, maar in de zomer ook een fantastisch
maisdoolhof (met ieder jaar een ander thema) en een blote
voetenpad. Gewoon verstand op nul. De vlaaien onder de
voeten kunnen daarna weer schoongemaakt worden. Als
beloning krijg je een heerlijke kom popcorn.

Liefs, Ingeborg.
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Praktische informatie over het Westland
Omgeving, openbaar vervoer, cultuur, winkelen en vermaak
Westland ligt gelegen tussen Den Haag, Delft en Hoek van Holland en staat bekend om
haar kassen. Maar naast alle bloemen, groente- en fruitteelt heeft het Westland nog veel
moois te bieden.
Zo heb je volop natuur, het kunstmatige natuurgebied De
Zandmotor, rivier de Zweth en een kilometerslange
kustlijn met rustige stranden. Hier vind je stoere surfspots
en kun je ook nog eens heerlijk eten en drinken in de
verschillende strandpaviljoens.
En natuurlijk al haar dorpskernen waar je kan
rondstruinen door de knusse dorpse winkelstraten, kan
shoppen, flaneren en lekker eten en drinken.
Kortom; een veelzijdige regio en de zeker de moeite van
een bezoek waard.

Bereikbaarheid
Je kan de regio Westland met de auto bereiken via de A20 vanaf Rotterdam richting
Naaldwijk/Hoek van Holland. En via de A4 vanaf Den Haag afslag Naaldwijk/Wateringen.
Parkeren is op bijna alle plekken gratis!

Kom je met het openbaar vervoer naar het Westland?
Vanaf Rotterdam Centraal neem je de trein naar Schiedam Centrum. In Schiedam
Centrum vertrekt bus 36 richting het centrum van Naaldwijk, busstation Verdilaan.
Vanaf Den Haag HS neem je de trein naar Station Rijswijk. In Rijswijk vertrek bus 30 via
Wateringen en Kwintsheul naar het centrum van Naaldwijk, busstation Verdilaan.
Vanaf Station Delft rijdt bus 32 via Den Hoorn en de Lier naar het centrum van Naaldwijk,
busstation Verdilaan.

Toeristische Overstap Punten
In Westland zijn twee Toeristische Overstap Punten:
•

•

TOP Wateringen bevindt zich vlakbij Eetcafé de Bonte Haas. Hier starten mooie
routes voor fietsers en wandelaars. Een ideaal startpunt om Westland en MiddenDelfland te ontdekken.
TOP Westland is gelegen bij themapark De Westlandse Druif en biedt een ideaal
startpunt voor een wandeling of fietstocht naar de duinen en het strand of door het
kassengebied van het Westland.
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Colofon
E-book Westland is een uitgave van OpstapmetLisa

Contactgegevens
www.opstapmetlisa.nl
info@opstapmetlisa.nl
facebook.com/opstapmetlisa
instagram.com/opstapmetlisa
06 27 83 02 99 - 06 24 49 05 17

Beeldmateriaal en content
OpstapmetLisa – Ester van Kuik - de Jong
OpstapmetLisa – Ingeborg Hendriks
Bezoek Westland
Naaldwijk Winkelrijk
Partners

Redactie
OpstapmetLisa - Sonja Koene

Alle rechten voorbehouden.
Dit e-book is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden is OpstapmetLisa
niet aansprakelijk. Niets uit deze uitgave mag, op welke manier dan ook, worden verveelvoudigd zonder
schriftelijke toestemming van OpstapmetLisa.
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