Archeologische QR-wandeling langs opgravingslocaties

Archeologische QR-wandeling langs opgravingslocaties
gemeente Vlaardingen
Deze wandelroute door en rondom het centrum van Vlaardingen leidt je langs tegels met QR-codes.
Deze QR-codes verwijzen naar informatie op www.geschiedenisvanvlaardingen.nl Je leest op deze
site over archeologische opgravingen en bijzondere historische plaatsen in Vlaardingen. Wandel de
route met je smartphone in je hand en leer alles over de geschiedenis van Vlaardingen!
De wandeling is ongeveer 3,5 kilometer. Deze beschrijving begint bij het stadhuis op de Markt, maar je
kunt uiteraard op elk gewenst punt beginnen.
We wensen je een prettige en leerzame wandeling!

•

Start bij het beeld van Dirk III naast het stadhuis op de Markt. Loop richting de
nieuwbouw en sla de Maassluissedijk in.

•

Volg de Maassluissedijk aan de linkerkant en neem het voetpad links, schuin naar
beneden. Sla vervolgens scherp linksaf naar de Zomerstraat.

•

Volg de Zomerstraat tot je linksaf de Bredesteeg in slaat. Bovenaan de Bredesteeg
ga je rechtsaf, over de Markt en vervolgens rechtsaf de Smalle Havenstraat in.

•

Loop door over de Westhavenplaats en steek over richting C&A. Vervolgens loop je
de Hoogstraat op.

•

Volg de Hoogstraat tot je rechts de Timmersteeg ziet. Loop deze steeg in en sla aan
het einde linksaf de Havenstraat in.

•

Sla vervolgens weer linksaf bij de Scheepsmakersteeg om daarna de Hoogstraat
weer te vervolgen.

•

Loop rechtdoor richting de Korte Dijk. Sla even rechtsaf richting de Spuibrug om de
tegel die daar ligt te kunnen scannen.

•

Ga vervolgens weer terug naar de Korte Dijk en vervolg de weg tot bij de molen
Aeolus.

•

Sla na de molen linksaf naar de Westlandseweg en volg deze weg tot net over de
brug bij de Vaart. Loop na het water het smalle paadje af naar links en houdt direct
daarna rechts aan richting de Vaartweg.

•

Volg de Vaartweg tot en met het pleintje en neem vervolgens de Broekweg tot aan
het einde bij ijssalon Winzo.

•

Sla daar rechtsaf en vervolgens direct weer linksaf de Markgraaflaan op.

•

Loop de Markgraaflaan tot aan de Vondelstraat en sla daar rechtsaf. En direct weer
linksaf de Brederostraat in.

•

Loop de Brederostraat uit en sla linksaf op de H.R. Holststraat. Ga vervolgens links
en daarna weer rechts de Heemraadstraat in.

•

Loop vervolgens rechtdoor richting de Waalstraat en sla linksaf voor café De Waal.

•

Ga daarna rechts de Fransenstraat in.

•

Aan het einde houd je rechts aan en bij vishandel ’t Hoogertje ga je de Peperstraat in.

•

Loop deze steeg uit en sla rechtsaf de Hoogstraat weer op.

•

Als je rechtdoor loopt, ben je weer op de Markt bij het stadhuis.

