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Welkom op Hoeve Bouwlust! 
Wij, Quirien en Wil de Vette, zoon Peter en schoondochter Cynthia heten u van harte welkom op Boerderij 

Camping “Bouwlust”.  

We hopen dat uw verblijf (weer) aan uw verwachtingen voldoet. Wij en onze medewerkers zullen alles in het 

werk stellen u een zo plezierig mogelijk verblijf te bezorgen. Mocht uw verblijf niet verlopen zoals gewenst, 

dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de receptie, er zal samen met u naar een passende oplossing 

worden gezocht.  

De streek 

De boerderij is gelegen in het Midden-Delfland gebied en gesitueerd in de nabijheid van de 
pittoreske dorpjes Maasland en Schipluiden. Midden-Delfland is ruim 6600 ha. aan open 
poldergebied, een groene vlek in het hart van de Randstad.  
 
Dit open weidegebied op de stoep van de stedelingen is van oudsher een cultuurland. Een streek met 
vogelbroedplaatsen, rustieke landweggetjes en het schilderachtige Schipluiden, Maasland en het 
kleinste dorpje ’t Woudt.  Restanten van oude vloedstreken en al door middeleeuwse bewoners 
gegraven afwateringen doorsnijden dit gebied, dat voor weide- en watervogels een waar paradijs is. 
Oude en moderne boerderijen, maar ook de stedelijke en industriële concentraties aan de horizon, 
bepalen het silhouet. Beroemd is de boerderijstrook, gelegen op de geulrug ten zuiden van de 
Zuidbuurt tussen Vlaardingen en Maassluis. 
 

Aankomst en vertrek 
• Camping: aankomst vanaf 13:00 uur – vertrek voor 12:00 uur 

• Vakantiehuisje en woodlodge: aankomst vanaf 14:00 – vertrek voor 10:00 uur 
 

Openingstijden receptie 
Als de schuifdeur voor u open gaat, staan wij voor u klaar.  
Hoogseizoen (mei t/m augustus)  8.30-20.30 uur 
Laagseizoen     informeer bij receptie 

Is de deur op slot dan zijn wij lunchen, dineren of gesloten. 
 
• Bij noodgevallen: 

Receptie:   010-5912775  

Boer Quirien:  06-20420629 

Boer Peter: 06-13203014 

• In de ochtend afrekenen heeft de voorkeur 

Tussen 8.30 uur en 10.00 uur 
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Belangrijke telefoonnummers 

 

 
Wat biedt de camping? 
 

• 40 ruime kampeerplaatsen 

• Speelplaats (voor kleine kinderen) 

• 6 toiletten 

• 4 douches + 1 gezinsdouche 

• 4 wasgelegenheden 

• 5 afwasgelegenheden 
 

 
Kosten  
Voor prijzen van een kampeerplek incl. caravan/tent, auto, elektrische aansluiting  
en douche verwijzen we u naar de receptie of onze website. 

  

Huisarts  
Vreugenhil 
Graaf Dirk II laan 2a 
3155 VB  Maasland 
010-5926400 
Spoed: 010-5926330 
 
 

Huisartsenpraktijk  
Het Heelhuis 
Pynasplein 1 
3155 VX  Maasland 
010-5920786 
 
 

Huisartsenpost 
Middelbroekweg 2a 
2671 ME  Naaldwijk 
0174-638738 

Tandartsen 
de Groot 
Pynasplein 3 
3155 VX  Maasland 
010-5920330 
 
Dool 
Graaf Dirk II laan 2 
3155 VB  Maasland 
010-5916566 

Apotheek Maasland 
’s Herenstraat 26 
3155 SJ  Maasland 
010-5924923 
 
Dierenkliniek de Delta 
Foppenpolder 1 
3155 EA Maasland 
010-5920696 

In geval van nood: 
 
Politie                      
Vierschaar 1 
2671 ZV  Naaldwijk 
0900-8844 
 

Alarmnummer        112 

 
ANWB                     
0800-0888 
 
Taxi 
JLS Taxi 
0174 261 011 
  
Taxi en auto verhuur  
de Roo 0174-624441 
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Reglement 
 

- Bij aankomst kunt u, nadat u zich heeft gemeld bij de receptie, een mooie plaats uitzoeken. 
- De kampeerplaatsen op de camping zijn vanaf 13.00 uur beschikbaar. 
- Vakantiehuisje en woodlodge zijn vanaf 14:00 uur beschikbaar. 
- Aankomen na 20.30 uur is mogelijk, mits u dit vooraf overlegt met Hoeve Bouwlust. 
- Op de vertrekdag dient u de campingplaats voor 12.00 uur te verlaten. 
- Vakantiehuisje en woodlodge dient u voor 10:00 uur bezemschoon achter te laten. 
- Wilt u voor eerder aankomen of later vertrekken, dan graag een extra dag bijboeken. 
- Zorgen voor stilte tussen 22.00 en 8.00 uur. 
- Geen katten voeren en in de caravan/tent of accommodatie laten! 
- Tandemassers zijn niet toegestaan. 
- Stapvoets te rijden, ook op het erf. 
- Het is niet toegestaan om met een drone te vliegen. 
- Absoluut niet op het veld rijden, behalve bij het neerzetten of weghalen van de caravan, voor het vervoeren 
van zware boodschappen staat er een bolderkar ter beschikking. 
- Auto op de parkeerplaats parkeren. 
- Toiletten, douches en wasplaatsen zo achter laten als u ze zelf graag zou aantreffen. 
- Niet door de beplanting lopen. 
- Niet onder te verhuren. 
- Wij verhuren niet langer dan 4 weken aan één stuk. 
- Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. bent u zelf aansprakelijk. 
- Het ons vooraf te melden als u niet in de caravan overnacht. 
- Mocht u zich niet aan de regels houden van deze camping, hebben wij het recht u van de camping te      
verwijderen. 
- Indien u iets gevonden of verloren heeft, verzoeken wij u dit te melden bij de receptie. 
- Diefstal melden bij de receptie, er wordt in overleg met u contact opgenomen met de plaatselijke politie. 
- Staan uw eigendommen ná 1 november nog op de camping, worden deze eigendom van Hoeve Bouwlust. 
- Ach, u weet het eigenlijk wel, gewoon rekening houden met elkaar. 
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Camping ABC 
 

AANSPRAKELIJKHEID  
Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op de camping bevindende goederen of voor 
ongevallen van mens en dier aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Voor verzekering dient u zelf te 
zorgen. Besef dat windkracht 12 harder raast dan uw auto.  
U staat te allen tijde op uw eigen risico. 
 
Afval 
Wij vragen u vriendelijk al uw glas en papier van het overige afval te scheiden en te deponeren in 
de daarvoor bestemde afvalbakken.  
 
Afvalwater 
Gooi dit niet in de omgeving van uw caravan of tent of sloten rond om de camping, maar in de 
daarvoor bestemde putten bij de toiletgebouwen. 
 
Barbecue 
Barbecueën bij uw vakantiehuisje of op de camping is uitsluitend toegestaan met inachtneming van 
de volgende regels: 
Gebruik een veilige barbecue. 
Plaats de barbecue niet op een zachte ondergrond. 
Plaats de barbecue niet op de tuintafel o.i.d. 
Houd brandblusmiddel, bijv. een emmer water, bij de hand. 
Gebruik aanmaakblokjes en geen spiritus, hout sprokkelen is niet toegestaan. 
Laat de barbecue na gebruik 12 uur afkoelen. 
Houd a.u.b. rekening met de windrichting en uw medekampeerders. 
Geen open vuur, dus ook geen vuurschaal. 
 
Bezienswaardigheden 
In de nabije omgeving zijn diverse leuke uitstapjes mogelijk. Uitgebreide informatie vindt u bij onze 
receptie of verder in deze map.  
 
Boerderijdieren 
De kinderen mogen bij de kleine huisdieren komen onder begeleiding van een ouder. 
Wij verzoeken u met klem de dieren niet te voeren, bij veel dieren ontstaan hierdoor problemen met 
de gezondheid. 
 
Chemische toiletten 
Voor het storten van uw chemisch toilet kunt u terecht aan de achterzijde van het sanitair en aan de 
linkerkant van het washok. Voor campers kunt u het grijs water lozen boven de goot aan de 
rechterkant van het washok. Deponeer uw overig afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
 
Draadloos internet 
U kunt gebruik maken van ons draadloos internet. 
U kunt het netwerk Bouwlust WiFi selecteren en gratis gebruik maken van deze dienst. 
 
Dringend verzoek 
Met klem verzoeken wij u om kleine (maar ook vaak grotere) kinderen niet alleen naar het 
toiletgebouw te laten gaan. Ervaring heeft ons geleerd dat zij vaak verontreiniging veroorzaken of de 
gebouwen als speelplaats gebruiken. 
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Fietsroutes 
Bij de receptie vindt u diverse fiets- en wandelroutes met verschillende afstanden. Een leuke tip is de 
fietsroute naar de Maasvlakte, met de Fast Ferry vanuit Hoek van Holland! 
 
Fietsverhuur 
Op de camping kunt u fietsen huren. Wel even van tevoren reserveren bij de receptie. 
 
Dames- of  herenfiets  € 10,00 per dag  €   6,00 halve dag   
Tandem   € 20,00 per dag  € 12,00 halve dag   
 
Gasten 
Natuurlijk mag u gasten ontvangen. Ook zij moeten zich aan de regels houden. Het is niet de 
bedoeling dat er grote feesten/barbecues o.i.d. worden gegeven op de camping.  
 
Grondzeil 
U bent verplicht een luchtdoorlatend grondzeil te gebruiken. (Zonder plastic/worteldoek eronder) Zo 
is de grasmat ook weer mooi voor de volgende kampeerder. 
 
Hoogseizoen – Laagseizoen tarieven 
Bij afwezigheid in het hoogseizoen (1 juli tot 1 september), berekenen wij het volle tarief, in het 
laagseizoen geldt hiervoor een gereduceerd tarief. 
Voor tarieven zie onze website. 
 
Honden 
Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Uitlaten kan achter de bomenrij aan de westkant van de 
camping. Wilt u zo vriendelijk zijn om de uitwerpselen zelf op te rapen en te deponeren in de 
container/honden vuilbak. Zorg ervoor dat ze geen hinder veroorzaken voor uw medekampeerders 
en onze buren. 
 
Katten 
Op de boerderij lopen een aantal katten. Wij willen u met klem vragen deze niet te voederen en ze 
niet in de caravan of tent te laten. Het gevaar dat ze gaan bedelen is heel groot en de volgende 
campinggast kan daar minder van gecharmeerd zijn. 
 
Openbaar vervoer 
Een opstapplaats van het openbaar vervoer vindt u aan de Oostgaag, 50 meter naar links. Met 
busnummer 33 kan u aan de overkant op de brug naar Delft of aan deze kant van de weg in het 
bushokje naar Maassluis. 
Voor actuele vertrektijden kunt u terecht op de website van 9292.nl 
 
Sanitair 
De camping beschikt over 1 duurzaam toiletgebouw met waterbesparende douches. 
 
Schoonmaak sanitair 
Op het moment dat het sanitair wordt schoongemaakt staat dit duidelijk aangegeven, u kunt dan 
gebruik maken van de douche aan de andere zijde en van het toilet bij het terras. 
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Sport en spel 
Op onze camping staan goedgekeurde speeltoestellen. Deze mogen gebruikt worden van 8.00 uur tot 
22.00 uur.  
Het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. 
Er is ruimte genoeg, maar houd rekening met uw medekampeerders. 
Vliegeren op de camping en in de weilanden is niet toegestaan. 
In de stal mag je vegen, maar geen hooi over de voerhekken gooien anders raken de roosters 
verstopt. 
 
Stroomverbruik 
Op onze camping kunt u gebruik maken van 10 Ampère stroom (2300 Watt). 
 
Telefoon 
Post en telefonische mededelingen worden zo snel mogelijk doorgegeven. 
 
Wasmachine en Wasdroger 
U kunt gebruik maken van onze wasmachine en wasdroger. 
Deze staan in het groene washok op de camping, inclusief gebruiksaanwijzing. 
Bij de receptie kunt u een wasmunt kopen voor € 5,00 per wasbeurt. 
Een wasdrogermunt kunt u kopen voor €2,50. 
De wasmachine weegt de inhoud en voegt automatisch wasmiddel toe. 
 
Weiland 
Het is niet toegestaan om zonder toegangsbewijs de polder in te wandelen. 
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Activiteiten op de boerderij 

Als u op de camping, in de Wood Lodge, of in de vakantiehuisjes verblijft kunt u gebruik maken van 

onze boerengolfbaan, survival, of boerenbalspel voor slechts €5,00 (dit is exclusief drankje) per 

persoon. Verder kunt u gebruik maken van het maïsveld (€5,00), boerenknecht diploma (€3,00), 

informeer bij de receptie. 

De vakantiehuisjes  
Naast de boerderij en de camping zijn we in september 2006 gestart met de verhuur van 4 
vakantiehuisjes. De rookvrije en huisdiervrije huisjes hebben ieder een eigen woonkamer, open 
keuken met magnetron, sanitair en terras. De appartementen zijn volledig ingericht. Per 
appartement zijn er boven 2 slaapkamers met twee één persoonsbedden, voorzien van kussens en 
dekbedden. De prima geïsoleerde appartementen zijn voorzien van vloerverwarming, T.V. en radio. 
In onze rookvrije accommodatie kunt u gebruik maken van een streekontbijtje, deze is een dag van te 
voren voor sluitingstijd te bestellen bij onze receptie. 
 

• Bedlinnen huren verplicht. 

• Huisdieren niet toegelaten. 

• 15 km van het strand Hoek van Holland. 

• 3 km van de bebouwde kom met winkels. 

• Veel fiets- en wandelpaden. 

De Wood Lodge   
Houdt u niet van kamperen, maar wilt u wel het camping gevoel beleven? Kom dan kamperen in 
onze gezellige, knus ingerichte Wood Lodge. In onze Wood Lodge staat u tussen alle campinggasten. 
Geniet van het zonnetje op uw eigen terras. De Wood Lodge is ingericht voor 2 volwassenen en 2 
kinderen.  
 

• Eigen toilet 

• Televisie  

• Koelkast 

• Kookstel 2 pitten  

• Koffiezetapparaat/waterkoker  

• 1 persoons stapelbed 

• 2 persoons bed  
 

 
Informeer naar de mogelijkheden bij de receptie! 

 
 

Wij wensen u een prettig verblijf op onze camping. 
Vriendelijke Groeten, familie de Vette. 
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Extra’s op de boerderij 
 
Broodjes bestellen 
Bestel verse warme broodjes 
Tijdens openingstijden kunt u een bestelformulier afhalen en inleveren bij de receptie. 
De bestelde vers afgebakken broodjes kunnen de volgende ochtend vanaf 8.30 uur worden afgehaald bij de 
receptie. 
 
Ontbijt bestellen 

U kunt gebruik maken van ons streekontbijtje, deze is een dag van te voren voor sluitingstijd te 
bestellen en kunt u deze s ’ochtends vanaf 8:30 uur afhalen bij de receptie. De inhoud van het ontbijt 
kan wisselen. Informeer voor de prijzen bij de receptie. 
 
 

Eten op de boerderij 
Kom lekker van de kleine kaart eten op het terras, of patat afhalen! 
De keuken is in het hoogseizoen* op alle dagen geopend vanaf 11:00 tot 20.00 uur. 
U kunt afhalen bij onze receptie. U hoeft dit niet van te voren te reserveren.  
 
Patat    
Frikandel   
Kroket 
Holtkamp kroket    
Kaassoufflé 
Pikante bami of nasi schijf   
6 kipnuggets   
6 bittergarnituur  
Mayo/ketchupstick  
 
*LET OP: 
Hoogseizoen   alle dagen tot 20:00 uur 
Laagseizoen   raadpleeg receptie 
 
 

Streekwinkeltje 
Bent u al in ons winkeltje geweest? 
Zoekt u heerlijke producten uit de buurt of een cadeautje in de boerderijsfeer of vindt u het gewoon leuk om 
zelf even rond te snuffelen? Kom dan even langs in ons streekwinkeltje. Deze vindt u in de receptie. 
 
Wat kunt u hier vinden? 
Verschillende leuke cadeau artikelen in boerderij sfeer, zoals; koeienpotjes, schapenmokken, ansichtkaarten, 
handdoekjes, theedoekjes, gehaakte beesten, eieren, honing, jam, zuivel en koe dropjes! Genoeg om even te 
komen kijken. 
 

Creaochtend 
Iedere woensdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur kunt u op de knutselzolder gezellig bezig zijn met uw eigen 

handwerk. Uiteenlopend van haakwerk tot naaiwerk onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. 

Tevens kunnen wij van elkaar leren en inspireren. Deelname van deze ochtend bedraagt €5,00, u hoeft zich 

hiervoor niet van te voren aan te melden. 
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Zuivel  
Heeft u onze lekkere zuivelproducten al geproefd? 
Sinds 23 maart 2016 zijn wij met een zestal boeren uit Midden-Delfland een coöperatie gestart. De melk 
wordt verwerkt op Hoeve Bouwlust tot gepasteuriseerde melk, yoghurt, vanille yoghurt, aardbeien yoghurt 
en meer. Kom gerust eens een kijkje nemen. Te koop bij de receptie en te bestellen samen met de broodjes! 

 
 
 
Melktap met A2/A2 melk 
De meeste koeien bezitten over het A1 en A2 gen, een koe kan ook beide genen dragen, A1 overheerst in het 

algemeen. De koeien van Hoeve Bouwlust geven A2 melk, dat is in hun DNA vastgelegd en doormiddel van 

bloedonderzoek bewezen.  

Waarom zou je kiezen voor A2 melk? 

Deze melk kan een goede uitwerking hebben op de spijsvertering, in de melk zit namelijk caseïne, ook wel 

kaasstof genoemd. Eén van die eiwitten is bèta-caseïne wat in A1 en A2 melk voorkomt.  20% van de Europese 

bevolking is gevoelig voor de bèta-caseïne van de A1 melk, en 15% daarvan kan wel tegen die van de  A2 melk.  

Rauwe melk zo uit de tank 
In ons tank lokaal kunt u zelf uw eigen verse melk tappen. De automaat begint bij 0,5 L tot 1 L in uw eigen fles 
of kan. Wanneer u deze niet heeft, kunt u bij de receptie een plastic fles kopen. Wat A2/A2 melk precies is, 
vindt u later terug in de map. 
Let op: rauwe melk voor gebruik koken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IJs 
Keuze uit 15 smaken op hoorntje of in een bakje 
Sinds april 2011 kunt u op Boerderij Bouwlust zelfgemaakt boerenijs nuttigen. Het ijs wordt gemaakt van de 
A2/A2 melk van onze eigen koeien, gemolken door de melkrobot. Kom dit lekkere boerenijs proeven in de 
verschillende smaken.  
 
Wij verkopen óók ijstegoedbonnen bij de receptie. 
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Zorginstellingen ‘Bij Ons’ & ‘Au Boulot’ 
Wij willen u graag op de hoogte brengen van het volgende: 
 
Wij hebben een samenwerking met ‘Bij Ons’ en ‘Au Boulot’ Deze stichtingen bieden begeleiding aan jongeren  
met autisme. 
 

Bij Ons 

Ze organiseren regelmatig een logeerweekend of vakantieweek hier op de boerderij. De jongeren zijn hier ook 
dagelijks op de boerderij te vinden voor dagbesteding. Ze oefenen de sociale vaardigheden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Boulot 

Deze kinderen helpen hier met kleine klusjes, zoals konijnen verzorgen, suiker en thee bijvullen etc. Ook 
verzorgen ze bij ons een High tea! 
Met het organiseren van een high tea leren de jongeren samenwerken, contact met klanten aangaan, plannen 
en organiseren. Maar het belangrijkste is dat ze plezier hebben in het organiseren en gaan ervaren dat ze 
beloond worden voor hun inzet (complimenten en financiële bijdrage). 
Informeer bij Hoeve Bouwlust naar de mogelijkheden voor een high tea (al vanaf 2 personen). 
 

Kattenpension de Kattenpootjes 
Sinds 2011 is op onze boerderij ook een kattenpension gevestigd. Rianne, de dochter van de boer en boerin 

heeft van haar hobby haar werk gemaakt en runt dit prachtige bedrijfje. Mensen die op vakantie gaan kunnen 

hun kat/katten hier brengen waar Rianne ze liefdevol verzorgt in haar pension. Wilt u meer informatie of een 

kijkje nemen binnen?  

Vraag naar Rianne of bekijk de website: www.dekattenpootjes.nl  

  

http://www.dekattenpootjes.nl/
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Tips en uitjes 
 

Museum  
De Schilpen 
Dit is een oud kruideniers museum met snoepjes uit de oude tijd.  
Doorlopend tentoonstellingen. 
Geopend   Zaterdag 11:00 tot 17:00 uur 
1e v/d maand   Zondag  14:00 tot 17:00 uur 
(mei t/m sept)   Woensdag 14:00 tot 17:00 uur 

Koningsdag        09:00 tot 17:00 uur 
2e paasdag 14:00 tot 17:00 uur 
Hemelvaart 14:00 tot 17:00 uur 
2e pinksterdag 14:00 tot 17:00 uur 
2e kerstdag 14:00 tot 17:00 uur 

Adres   ’s Herenstraat 42, Maasland 
 
Beeldentuin 
Kas vol prachtige grote mozaïekbeelden. 
Geopend  Dagelijks 10:00 tot 18:00 uur 
Adres  Gaagweg 15 (bij hect.paaltje 13,2 brug over) 
 
Voor diverse uitjes in het Westland 
Bezoek de website: www.bezoek-westland.nl 
 

 

Weekmarkten 
Kleine markten  
Geopend  Dinsdag  08:00 tot 13:00 uur Schipluiden 

Donderdag 08:00 tot 13:00 uur  Maasland 
     
 
Grote markten  
Geopend   Dinsdag 08:30 tot 16:30 uur  Maassluis Koningshoek 

Woensdag 08:00 tot 16:00 uur  Vlaardingen veerplein 
Donderdag  09:00 tot 17:00 uur  Marktplein Delft 
Donderdag  08:00 tot 13:00 uur  Vlaardingen de loper 
Vrijdag  08:30 tot 16:30 uur  Oud Maassluis 
Zaterdag  09:00 tot 17:00 uur  Brabantse Turfmarkt Delft 

   Zaterdag 08:00 tot 16:00 uur  Vlaardingen veerplein 
 
 

Supermarkten 
Albert Heijn Maasland en Schipluiden 
De dichtstbijzijnde winkels vindt u in Maasland en Schipluiden, beide op ongeveer 3 km afstand van de 
boerderij. Tijden gelden voor beide winkels. 
Geopend  Maandag tot zaterdag  08:00 tot 20:00 uur 
   Vrijdag      08:00 tot 21:00 uur 
   Zondag    12:00 tot 18:00 uur  
Adres  AH Schipluiden  Keenenburgweg 15, Schipluiden  
Adres  AH Maasland  Huis te Veldelaan 2, Maasland 
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Kerktijden  
Informeer bij de receptie. 
 

Streekwinkels 
Hoeve Avondrust 
Geopend   Donderdag   10:00 tot 17:00 uur 

Vrijdag    10:00 tot 17:00 uur 
Zaterdag    10:00 tot 17:00 uur  

Adres  Zuidbuurt 46, Vlaardingen 

 
Zuivelboerderij van Winden 
Links van onze boerderij na ongeveer 1.5 km, vindt u de zuivelwinkel.  
Geopend   Dinsdag    14:00 tot 17:30 uur   

Vrijdag    14:00 tot 17:30 uur 
 Zaterdag    09:00 tot 16:00 uur  

Adres  Gaagweg 36, Schipluiden 
  

 

Cadeauwinkeltjes  
Net even anders 
Geopend   Dinsdag t/m vrijdag  13:00 tot 17:00 uur 
   Zaterdag    10:00 tot 17:00 uur 
Adres  Vlaardingsekade 4, Schipluiden 
 
Antiek - Holtkamp 
Geopend  Maandag t/m vrijdag  12:30 tot 17:30 uur 
    Zaterdag, zondag  11:00 tot 17:30 uur 
Adres  Vlaardingsekade 26, Schipluiden 
 
Gewaagd gelaagd 
Geopend  Donderdag, vrijdag   11:00 tot 17:30 
   Zaterdag      11:00 tot 13:30 
Adres  Burgemeester Musquetiersingel 4, Schipluiden 
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Kampeerwinkels 
Giel Caravan Import 
Geopend   Dinsdag t/m vrijdag  09:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag    10:00 tot 16:00 uur  
Adres  Nieuweweg 57c, Poeldijk 
 
Groen Caravans Maassluis 
Geopend   Dinsdag t/m vrijdag  09:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag    10:00 tot 13:00 uur  
Adres  Nijverheidsstraat 4, Maassluis 
 
Duindam Delft 
Geopend   Dinsdag t/m vrijdag  09:00 tot 18:00 uur 
    Zaterdag   09:00 tot 17:00 uur 
Adres  Rotterdamseweg 266a, Delft  
 

Gasfles wisselen 
J.J. Groot 

Geopend  Dinsdag t/m vrijdag  13:30 tot 17:30 uur 

    Zaterdag   10:00 tot 16:00 uur 

Adres  Dorpsstraat 33, Schipluiden 

Karwei 

Geopend  Maandag    09:00 tot 18:00 uur 

   Dinsdag tot vrijdag   09:00 tot 21:00 uur 

   Zaterdag    09:00 tot 18:00 uur 

   Zondag     12:00 tot 17:00 uur 

Adres  Leehove 7, De Lier 

 

Kijk op primagaz.nl voor de dichtstbijzijnde Primagaz dealer. 

 

Veerpont de Kwakel 
Dienstregeling: 

April en oktober Weekend en feestdagen 11:00 tot 17:50 uur 

Mei t/m september dagelijks   11:00 tot 17:50 uur 
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Theetuin/terras 

Theo hoek 
Geopend  Maandag t/m vrijdag  08:30 tot 18:00 uur 
   Zaterdag   08:00 tot 16:00 uur 
Adres   Dorpsstraat 29, Schipluiden 
 
 
Koffiehuis de Hooiberg 
Geopend  Maandag t/m zaterdag  10:00 tot 17:00 uur 
   Zondag    gesloten 
Adres  ’t Woudt 15, Schipluiden 
 
 
De Vreemde Vogel 
Geopend   Maandag tot woensdag  10:00 tot 18:00 uur 
   Donderdag tot zondag  10:00 tot 21:00 uur 
Adres  Van Baerlestraat 252 (navigatie Vossiusstraat 6), Vlaardingen 
 
 
Het Raadhuis 
Geopend   Woensdag tot vrijdag    09:00 tot 17:30 uur 
   Zaterdag en zondag    10:00 tot 17:30 uur 
Adres  Dorpsstraat 12, Schipluiden 
 
 
Bij de buurvrouw (tegenover bouwlust) 
Geopend   Donderdag tot zondag  10:00 tot 17:00 uur 
Adres  Oostgaag 18, Maasland  
 

Galerie Weerloos 

Geopend  Vrijdag en zaterdag  10:00 tot 18:00 

   Zondag    12:00 tot 18:00 

Adres  ’s Heerenstraat 32, Maasland  

De Bongaard 

Geopend  Dinsdag tot vrijdag  09:00 tot 17:30 

   Zaterdag   09:00 tot 17:00 

Adres  Hoofdstraat 63a, de Lier 
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Restaurant 

't Middelpunt 
Geopend Maandag     10:00 tot 17:00 
  Dinsdag t/m zondag   10:00 tot 22:00 
  De keuken sluit één uur eerder 
Adres  Dorpstraat 57, Schipluiden  
Telefoon nr. 015-3805023 
Website      www.paviljoenschipluiden.nl  
Prijsklasse €25 - €35* 
Keuken  Internationaal  
 
Indigo 
Geopend  Woensdag t/m maandag   10:00 uur tot 22:00 
  Dinsdag gesloten 
Adres   Singel 6, Schipluiden 
Telefoon nr. 015-3805787 
Website www.indigo-uiteten.nl   
Prijsklasse €30 - €40* 
Keuken  Streek/Bourgondisch  
 
Op Hodenpijl 
Geopend  Dinsdag t/m zaterdag   10:00 uur tot 20:30 uur 
   Zondag     10:00 uur tot 18:00 uur 
Adres  Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden 
Telefoon nr. 015-3801840 
Website      www.ophodenpijl.nl  
Prijsklasse €25 - €40* 
Keuken  Streek/Bourgondisch 
 
De Pynas 
Geopend  Dinsdag t/m zondag    16:00 tot 01:00 uur 
  Tijdens openingstijden serveren wij gerechten van de kleine kaart. 
Adres  's-Herenstraat 21, Maasland 
Telefoon nr. 010-5922302 
Website     www.depynas.nl  
Prijsklasse €2,50 - €15  
Keuken  Voornamelijk gefrituurde snacks, saté, biefstuk, salades en tosti’s 
 
't Wapen van Maeslant 
Geopend  Maandag    12:00 tot 01:00 uur 
  Dinsdag tot zondag   10:00 tot 01:00 uur 
Adres  Kerkweg 42, Maasland 
Telefoon nr. 010-5914998 
Website     www.twapenvanmaeslant.nl  
Prijsklasse €5 - €20  
Keuken  Voornamelijk gefrituurde snacks, saté, biefstuk, salades en tosti’s 
 
 
 
 
 
* Prijsklasse is gebaseerd op een menu inclusief voor-, hoofd- en nagerecht excl. drankjes voor één persoon. De prijzen en 
openingstijden kunnen afwijken.  

http://www.paviljoenschipluiden.nl/
http://www.indigo-uiteten.nl/
http://www.ophodenpijl.nl/
http://www.depynas.nl/
http://www.twapenvanmaeslant.nl/
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Pannekoekboerderij ‘t Sonnetje   

Geopend  Dinsdag t/m zondag   12:00 tot 20:00 uur 
Adres  Korte buurt 15, Maasland 
Telefoon nr. 010-5911149 
Website      www.sonnetje.nl  
Prijsklasse €15 - €30* 
Keuken  Pannenkoeken 
 
Bavette 
Geopend Woensdag t/m zaterdag  17:30 tot 22:00 uur 
  Zondag     17:00 tot 22:00 uur 
Adres  Korte buurt 15, Maasland  
Telefoon nr. 010-5900114 
Website      www.bavette.nl  
Prijsklasse €30 - €65*  
Keuken  Culinair (met een accent op eigen Wagyu vlees) 
 
Brasserie Oostgaag 
Geopend Lunch, borrel & diner 
  woensdag t/m zondag   11:00 tot 21:30 uur 
Adres  Oostgaag 55, Maasland  
Telefoon nr. 010-5915175 
Website      www.brasserie-oostgaag.nl 
Prijsklasse €15 - €30*  
Keuken  Culinair 

 
De Frietsalon 
Geopend Dinsdag t/m zaterdag    11:00 tot 21:00 uur 
  Zondag     13:00 tot 21:00 uur 
Adres  Veldesteijn 31, Maasland  
Telefoon nr. 010-5922111 
Website   www.frietsalon.nl  
Prijsklasse Prijzen vanaf €2,50 
Keuken  Snackbar 
 
China Garden (chinees afhaal) 
Geopend Dinsdag t/m vrijdag    16:00 tot 21:00 uur 
  Zaterdag, zondag en feestdagen 12:00 tot 21:00 uur 
Adres  Stationsstraat 14, Maasland 
Telefoon nr. 010-5924760 
Website     -  
Prijsklasse €5 - €15   
Keuken  Chinees 
 
Eetcafé Westgaag 
Geopend Maandag t/m donderdag  06:00 tot 21:00 uur 
  Vrijdag, zaterdag    06:00 tot 21:30 uur 
Adres  Transportweg 1, Maasdijk 
Telefoon nr. 0174-513146 
Website     www.eetcafewestgaag.nl  
Prijsklasse €15 - €35* 
Keuken  Internationaal 
 
* Prijsklasse is gebaseerd op een menu inclusief voor-, hoofd- en nagerecht excl. drankjes voor één persoon. De prijzen en 
openingstijden kunnen afwijken.  

Uitjes (verder weg) 

http://www.sonnetje.nl/
http://www.bavette.nl/
https://brasserie-oostgaag.nl/
http://www.frietsalon.nl/
http://www.eetcafewestgaag.nl/
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Joop Stolze Classic Cars De Lier 
Ooit wel eens 450 klassieke sportwagens bij elkaar gezien?  
 
Website  www.stolzeclassiccars.nl   
Adres  Lierweg 34A, De Lier 
Telefoon nr.  017-4520884 
Prijzen  Gratis 
Openingstijden doordeweeks 08:00 uur tot 17:00 uur, zaterdag van 8:00 tot 15:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  7 KM  
 
Oude Kerk Delft 
De Oude & Nieuwe Kerk zijn dé trekpleisters van Delft. Met de prachtige gebrandschilderde ramen, het 
praalgraf van Willem van Oranje, indrukwekkende orgels, grafmonumenten en vele andere 
bezienswaardigheden is een bezoek meer dan de moeite waard. 
 
Website  www.oudeennieuwekerkdelft.nl     
Adres  Heilige Geestkerkhof 25, Delft 
Telefoon nr.  U kunt contact opnemen via de website 
Prijzen   vanaf €1,50, kinderen t/m 5 jaar hebben gratis toegang 
Openingstijden zie website voor actuele openingstijden 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  10 KM 
 
Royal Delft 
Is de laatste oorspronkelijk overgebleven aardewerk fabriek uit de 17e eeuw in Delft die nog steeds Delfts 
Blauw volgens eeuwenoude tradities maakt. Naast de fabriek bezoekt u ook ons museum met een uitgebreide 
historische en moderne collectie. Ontdek alles over de geschiedenis, het ambacht en de innovatie van dit 
koninklijke museum tijdens uw bezoek. 
 
Website www.museum.royaldelft.com 
Adres  Rotterdamseweg 196, Delft 
Telefoon nr. 015-7600800 
Prijzen  Vanaf €7,75 
Openingstijden maart tot oktober dagelijks van 9:00 – 17:00 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  14 KM 
 
Maeslantkering 
Het Keringhuis, Publiekscentrum Water is hét informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland 
en over de indrukwekkende Maeslantkering. 
 
Website http://www.keringhuis.nl/ 
Adres  Maeslantkeringweg 139, Hoek van Holland 
Telefoon nr. 088-7970630 
Prijzen  Vanaf €2,50 p.p. kinderen t/m 17 jaar gratis 
Openingstijden doordeweeks van 10:00 tot 16:00 uur. Za; zon;- en feestdagen van 11:00 tot 17:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  15 KM 
 
 
 
 
Hoek van Holland (pier, strand) 
Perfect voor een dag in de zomer, maar ook heerlijk om even uit te waaien wanneer het wat kouder is!  
   

http://www.stolzeclassiccars.nl/
http://www.oudeennieuwekerkdelft.nl/
http://www.museum.royaldelft.com/
http://www.keringhuis.nl/
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Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  15 KM 
 
Drievliet pretpark Den Haag 
Een familie attractiepark dat entertainment biedt voor jong en oud!  
 
Website  www.drievliet.nl    
Adres  Laan van ’s-Gravenmade, Den Haag 
Telefoon nr.  070-3999305 
Prijzen   € 25,50 p.p., kinderen tot 1 meter lengte hebben gratis toegang. 55+ heeft, op vertoon 
   van legitimatie, op woensdagmiddag vanaf 12.00 uur gratis toegang tot het park 
Openingstijden variëren van 10:00 tot 17:30/18:00 uur. Kijk voor meer informatie op de website. 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  15 KM 
 
 
Diergaarde Blijdorp Rotterdam 
Een van Europa's mooiste dierentuinen, zeker een bezoekje waard voor jong en oud! 
 
Website  www.diergaardeblijdorp.nl   
Adres  Blijdorplaan 8, Rotterdam 
Telefoon nr.  0900-1857  
Prijzen  volwassene € 24,50, 3 t/m 12 jaar € 20,00, baby’s en peuters 0 t/m 2 jaar gratis 
Openingstijden dagelijks geopend van 09:00 – 18:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  18 KM 
 
Miniworld Rotterdam 
De grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux met polderlandschappen en Rotterdam in miniatuur. 
Een dag- en nachtstimulatie van 24 minuten in totaal geeft de miniworld een realistisch effect. 
 
Website  www.miniworldrotterdam.com 
Adres  Weena 745, Rotterdam 
Telefoon nr.  010-2400501 
Prijzen   kinderen €9,25 & volwassenen €12,95  
Openingstijden variëren van 10:00/12:00 tot 17:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:   20 KM 
 
Splashtours Rotterdam  
Splashtours biedt een ‘anders-dan-anders’ stadstour door Rotterdam, niet alleen kan u het ontdekken ter land 
maar ook ter water! U kunt een splashtour ook combineren met andere activiteiten. 
 
Website  www.splashtours.nl    
Adres  Parkhaven 9, Rotterdam 
Telefoon nr.  010-4369491 
Prijzen   kinderen vanaf €19,00 & volwassenen vanaf €27,50 
Openingstijden kijk voor meer informatie op de website 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  20 KM 
 
 
  

http://www.drievliet.nl/
http://www.diergaardeblijdorp.nl/
http://www.miniworldrotterdam.com/
http://www.splashtours.nl/
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Spido Rotterdam 
Spido organiseert rondvaarten, een leuke manier om Rotterdam te ontdekken! Ook zijn er combinatie tickets 
verkrijgbaar, waarbij je een rondvaart kan combineren met een andere activiteit.  
 
Website  www.spido.nl  
Adres  Willemsplein 85, Rotterdam 
Telefoon nr.  010-2759988 (voor meer informatie), 010-2759991 (voor reserveringen) 
Prijzen  vanaf €8,50 voor kinderen & vanaf €14,25 voor volwassenen 
Openingstijden  kijk voor meer informatie op de website 
   
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  21 KM 
 
Maritiem Rotterdam 
In het Maritiem Museum Rotterdam ontdek je de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks 
leven. Ga mee op reis door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen voor grote én 
kleine avonturiers. 
 
Website  www.maritiemmuseum.nl  
Adres  Leuvehaven 1, Rotterdam 
Telefoon nr.  010-4132680 
Prijzen  volw: € 14,00, 4 t/m 15 jaar: € 10,00, tot 4 jaar: gratis 
Openingstijden Dinsdag tot zaterdag: 10:00 – 17:00 uur, zon- en feestdagen: 11:00 – 17:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  21 KM 
 

Het binnenhof Den Haag 

Breng een bezoekje aan het binnenhof in Den Haag en snuif de politieke geur op! 

 

Website  www.prodemos.nl  

Adres  Hofweg 1, Den Haag 
Telefoon nr.  070-7570200 
Prijzen  varieert, min. €5,50  
Openingstijden maandag tot zaterdag van 09:30 tot 17:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  21 KM 
 
Madurodam Den Haag 
Een uniek bezoekje aan Madurodam waar u Nederland in het klein kunt bewonderen.  
 
Website  www.madurodam.nl  
Adres  George Maduroplein 1, Den Haag 
Telefoon nr.  070-4162400 
Prijzen   vanaf €21,50 
Openingstijden  dagelijks 09:00 tot 20:00 uur 
    
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  23 KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretpark Duinrell met zwembad (Tikibad) Wassenaar 

http://www.spido.nl/
http://www.maritiemmuseum.nl/
http://www.madurodam.nl/
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Een familie attractiepark dat entertainment biedt voor jong en oud! Ook kunt u uw ticket combineren met 
toegang tot het Tikibad voor meer pret.  
 
Website  www.duinrell.nl  
Adres  Duinrell 1, Wassenaar 
Telefoon nr.  070-5155255 (voor algemene informatie) 
Prijzen   €26,00 p.p., toeslag voor het Tikibad is vanaf €10  
Openingstijden  zie website voor actuele openingstijden 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:   29 KM 
 
Boerderij Het Geertje Zoeterwoude 
Op boerderij 't Geertje kun je de boerderij van vroeger beleven, vermaak voor het hele gezin! 
 
Website  www.hetgeertje.nl    
Adres  Geerweg 7, Zoeterwoude 
Telefoon nr.  071-5802642 
Prijzen  Gratis 
Openingstijden maandag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00 uur, zondag 11:00 tot 17:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  30 KM 
 
Avifauna vogels en zoo Alphen aan de Rijn 
Avifauna vogels en zoo bezorgt jong en oud een leuk dagje uit in het vogelpark en de dierentuin!  
 
Website  www.avifauna.nl   
Adres  Hoorn 65, Alphen aan den Rijn 
Telefoon nr.  017-2487575 
Prijzen  €18,00 p.p. Kind 0 t/m 2 jaar gratis 
Openingstijden  dagelijks 09:00 tot 18:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  40 KM 
 
Kinderdijk 
Kom dé molens van Nederland bekijken! 
 
Website  www.kinderdijk.nl 
Adres  Nederwaard 1, Kinderdijk 
Telefoon nr.  017-4520884 
Prijzen  vanaf €15,50 
Openingstijden zie website voor actuele openingstijden 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  47,5 KM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FutureLand 
Nieuwsgierig naar Maasvlakte 2? Meer weten over het baggeren op zee, het opspuiten van een nieuw 

http://www.duinrell.nl/
http://www.hetgeertje.nl/
http://www.avifauna.nl/
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haventerrein of het lossen en laden aan de hypermoderne zeekades van de grootste haven van Europa? Kom 
dan naar FutureLand en beleef zelf wat straks historie is.  
 
Website www.futureland.nl 
Adres  Europaweg 902, Maasvlakte rotterdam 
Telefoon nr.  010-2522520  
Prijzen  Gratis entree, uit te breiden met leuke tochten. 
Openingstijden dinsdag tot vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur, zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  54 KM  
 
 
Boerderij de Mekkerstee (300 geiten) Ouddorp 
Loop eens lekker rond tussen onze geiten en andere boerderijdieren. Geniet tussendoor van heerlijk 
zelfgemaakt ijs, appeltaart of biologische geitenkaas. 
 
Website  www.demekkerstee.nl   
Adres  Hofdijksweg 34, Ouddorp 
Telefoon nr.  0187-684050 
Prijzen  Gratis 
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  56 Km 
 
Avonturenboerderij Molenwaard 
Ga op bezoek bij Fien & Teun, waar spelen ontdekken is! 
 
Website  www.avonturenboerderij.nl 
Adres  wilgenweg 3, Groot-Ammers 
Telefoon nr.  0184-784111 
Prijzen  €14,75 p.p. kinderen t/m 1 jaar gratis 
Openingstijden zie website voor actuele openingstijden 
 
Afstand vanaf Hoeve Bouwlust:  61 Km 
 

 

 

 

 

 

Meer leuke uitjes vindt u in het 

informatiezuil bij de receptie.  

http://www.demekkerstee.nl/
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Transferiums 
 
P+R Hoornwijck (DEN HAAG) 

Laan van Zuid Hoorn 38 

2289 DE Rijswijk 

 

Routebeschrijving 

Op de A4, A12 en A13 staan voor het verkeersplein Ypenburg borden ‘P+R Hoornwijck’. 

Volg deze borden naar de parkeergarage aan de Laan van Zuid Hoorn 38 in Rijswijk. In de garage is plaats voor 

444 auto’s. Er zijn 6 oplaadpunten voor elektrische auto's. De afstand naar de tramhalte Laan van ’s 

Gravenmade waar de Binnenstad Express stopt is 260 meter. Deze tram rijdt elke 10-15 minuten en brengt u 

snel en veilig naar de binnenstad van Den Haag. Kijk voor de actuele vertrektijden op www.htm.nl. 

Hoe werkt het? 

Bij de automaat bij de slagboom van de parkeergarage ontvangt u een uitrijkaart. Die kaart gebruikt u om 

weer uit te rijden en als dagkaart voor de tram voor 4 personen. U krijgt dus maar 1 kaart. U hoeft met de 

kaart niet in en uit te checken in de tram. Reist u met meer dan 4 personen? Dan betalen de extra personen 

het normale reistarief. De dagkaart is in heel Den Haag onbeperkt geldig op alle HTM-lijnen. 

Openingstijden en tarief 

P+R Hoornwijck is 24 uur per dag geopend. Parkeren plus een dagkaart voor de trams en bussen van de HTM 

voor 4 personen kost: 

7 dagen per week. 

€7,10 per persoon 

 

 

P+R Alexander (ROTTERDAM) 

Transferium Rotterdam Alexander Openingstijden 

Transferium Alexander is 24 uur per dag / 7 dagen per week geopend.  

Gesloten: 25 en 26 december, 31 december (na 18:30 uur), 1 januari. 

Openbaar vervoer van en naar Transferium Alexander 

De metro vertrekt elke 5 minuten naar Rotterdam Centrum. De reistijd bedraagt is 17 minuten. Met de trein 

reist u elk kwartier in 9 min naar Rotterdam Centraal. 

Transferium Alexander Tarieven 

Parkeren is GRATIS op vertoon van een OV-chipkaart. Heeft u die niet dan moet u betalen van :  

- Ma t/m do van 07:00 – 19:00 uur  

- Vrijdag van 07:00 – 22:00 uur  

- Tarief : € 0,50 per 18 minuten 

Tussen 19:00 (vrijdag 22:00) – 07:00 uur en op zaterdag en zondag de hele dag gratis parkeren. 

http://www.htm.nl/

