
Arrangement (30 – 56 personen) 

Beleef het Westland! 
Westlands Museum + rondvaart 

    

 

• appelgebak met slagroom en 2 x koffie/thee 

• rondleiding museum en historische tuin 

• demonstratie klokinkopen 

• Westlandse luxe lunch 

• twee uur rondvaart door de Glazen Stad 

Prijs: € 36,00 per persoon 
2022       (Bij 40 - 56 personen. Bij minder personen: z.o.z.) 



 

Beleef het Westland! 

Het Westland heeft internationale bekendheid gekregen als wereldcentrum voor de 
glastuinbouw. In dit arrangement krijgt u uitleg hoe vanuit het pionieren in de 19e eeuw een 
sector is ontstaan die zeer innovatief is en zich richt op biologisch gezond voedsel en 
prachtige sierteeltproducten. 
 
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 lunch bezoekt u in de middag de streek op een bijzondere 
manier: namelijk op een echte Westlandse boot, een zogenaamde ‘schuit’. Een moderne 
variant, voorzien van een flexibele opbouw in verband met lage bruggen. Deze kan open, 
afhankelijk van het weer en uw wensen. U vaart over eeuwenoude boezemwateren en ziet 
vanaf het water hoe de streek zich heeft ontwikkeld tot de innovatieve Glazen Stad van 
tegenwoordig. 
 
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 : luxe Westlandse lunch 
13.05 uur : vertrek met de bus naar de aanlegsteiger 
13.30 uur : rondvaart 
15.30 uur : eindpunt en vertrek 
(extra te bestellen op boot: drankje voor gehele groep á € 1,50) 
 
De Westlandse lunch bestaat uit: 

• luxe bruine en witte midibroodjes met ham, kaas, kipkerrie, gezond, paté en brie  

• bakkerskrentenbol 

• fruit (bananen, mandarijnen, appels) 

• koffie, thee, melk, karnemelk, jus d’orange (onbeperkt en naar keuze) 
(extra te bestellen: broodje kroket: + € 3,25) 

 
Zowel het museum als de rondvaartboot zijn volledig rolstoeltoegankelijk. In de boot is 
een toilet aanwezig en in het museum ook een invalidentoilet. 
Let op: Bij deelname van een of meer rolstoelen neemt het aantal beschikbare 

plaatsen op de rondvaartboot af. Neem hierover dus vooraf contact met ons op. 
 
Contactgegevens 
Westlands Museum, Middel Broekweg 154, 2675 KL Honselersdijk 
Tel: 0174-621084; e-mail: info@westlandsmuseum.nl; 
website: www.westlandsmuseum.nl 
Opstapplek en eindpunt rondvaart: Verlengde Poelkade 2 te ’s-Gravenzande. 
 
Kosten 
De kosten voor dit arrangement zijn € 36,00 per persoon (excl busvervoer, incl BTW), bij 
een deelname van 40 – 56 personen. (35 – 39 pers: € 37,00; 30 – 34 pers: € 38,50). Bij 
afwijkende aantallen: op aanvraag. 
Dit arrangement is niet op zondagen en maandagen mogelijk. 


