
Arrangement (30 – 56 personen) 

Werelds Westland! 
Westlands Museum + Maeslantkering 

    

 

 appelgebak met slagroom en 2 x koffie/thee 

 rondleiding museum en historische tuin 

 demonstratie klokinkopen 

 Westlandse koffietafel 

 bezoek aan de stormvloedkering in Hoek van Holland 

Prijs: € 30,00 per persoon 
 
2020 



Werelds Westland! 

Het Westland heeft internationale bekendheid als het wereldcentrum voor de 
glastuinbouw, maar ook als gebied dat zich dankzij waterstaatkundige innovaties 
heeft kunnen beschermen tegen de dreiging van de zee. In dit arrangement krijgt u 
uitleg hoe vanuit het pionieren in de 19e eeuw een tuinbouwsector is ontstaan die 
zeer innovatief is en zich richt op biologisch gezond voedsel en prachtige 
sierteeltproducten. In het tweede deel maakt u kennis met de wereldbekende 
waterwerken die bescherming bieden aan het Westelijke deel van Nederland. 
 
In de ochtend brengt u een bezoek aan het Westlands Museum, waar u middels een 
rondleiding de historie van de streek uitgelegd krijgt. Werkelijk prachtig is de 
historische tuin, waar u zich in een andere tijd waant. Het geeft perfect een 
tuinbouwbedrijf weer van de eerste helft van de vorige eeuw. 
 
Na een stevige Westlandse koffietafel bezoekt u in de middag het Keringhuis in Hoek 
van Holland. Na een introductiefilm legt een professionele gids u alles uit over 
hoogwaterbescherming in Nederland. Buiten op het terrein van de imposante 
Maeslantkering wordt de werking van deze kering haarfijn uitgelegd.  
 
Programma  
10.00 uur : aankomst bij het Westlands Museum 
10.10 uur : 2 x koffie/thee en heerlijk appelgebak met slagroom 
10.45 uur : rondleiding (in groepen van 15-20 personen) 
12.00 uur : koffietafel 
13.00 uur : vertrek naar het Keringhuis 
13.30 uur : introductiefilm 
13.45 uur : rondleiding door expositie en over buitenterrein van de stormvloedkering 
15.00 uur : vertrek 
 
De koffietafel bestaat uit: 

 polderkornbrood, wit brood, bruine en witte broodjes 

 ham, 3 soorten kaas en jam 

 krentenbol 

 2 x koffie, thee, melk, karnemelk (naar keuze) 
(extra te bestellen: groentesoep: + € 3,95; kroket: + € 2,95) 

 
Zowel het museum als het Keringhuis zijn volledig rolstoeltoegankelijk. In 
beide locaties zijn invalidetoiletten aanwezig. 

 
Contactgegevens en aanmelding 
Westlands Museum, Middel Broekweg 154, 2675 KL Honselersdijk 
Tel: 0174-621084; e-mail: info@westlandsmuseum.nl; 
websites: www.westlandsmuseum.nl en www.keringhuis.nl. 
 
Kosten 
De kosten voor dit arrangement zijn € 30,00 per persoon (excl. busvervoer, incl. 
BTW), bij een deelname van 30 – 56 personen. Dit arrangement is niet op zondagen 
en maandagen mogelijk. 


