
HANDEL EN WANDEL OVER DE TREKVAART EN VERDER.HANDEL EN WANDEL OVER DE TREKVAART EN VERDER.

Een uniek weekendje varen langs plekken waarvan u het bestaan nog niet wist. 
Over de oude trekvaart en verder. Een tocht vol leuke verhalen over de Pilgrims, 

Piet Hein en vele anderen voor wie het water van grote betekenis was. Met verrassende 
tussenstops bij o.a. Museum Oud Overschie, historisch Delfshaven en werelderfgoed 
de Van Nelle Fabriek. Deze tweedaagse vaartocht staat garant voor een weekend vol 

gezelligheid, historie en heerlijk vaarplezier! Voor wie de Hollandse historie en het 
Oerhollandse water graag op een verrassende manier ervaart.

DIT ARRANGEMENT WORDT U AANGEBODEN DOOR:DIT ARRANGEMENT WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Natuurlijk Nicole | Den Haag | www.natuurlijknicole.com Natuurlijk Nicole | Den Haag | www.natuurlijknicole.com 
Organisatiebureau voor bijzondere themadagen en arrangementen door Zuid- 
Holland. Om je op te laden in de natuur, anders te kijken én vooral bewust te 
kijken. Op een creatieve en speelse manier met inspirerende themadagen en 
arrangementen, waarbij je wordt verwend maar ook wordt geprikkeld.

Café-Brasserie Huszár | Hooikade 13 | Delft | www.huszar.nlCafé-Brasserie Huszár | Hooikade 13 | Delft | www.huszar.nl
Een sfeervol en eigentijdse horecagelegenheid gevestigd in een karakteristiek pand 
dat ooit dienst deed als kantoor van de Koninklijke metaalfabriek F.W. Braat. Huszár 
ligt in de oude haven van Delft (de Zuidkolk) waar vroeger o.a. de trekvaart vanuit 
Rotterdam en Delfshaven aankwam. Zeven dagen per week geopend voor lunch, 
borrel en diner, huisgemaakt van lokale en biologische producten.

Rondvaart Westland | www.rondvaartwestland.comRondvaart Westland | www.rondvaartwestland.com
Eeuwen lang werden tuinbouwproducten uit het Westland over het Hollandse water 
vervoerd. Vandaag de dagen varen Jan en Johan van den Bos, de trotse eigenaren van 
verschillende rondvaartboten, jaarrond over oude trekvaarten in Zuid-Holland.

Lil’ Delfshaven | Havenstraat 6 | Rotterdam | www.lildelfshaven.nlLil’ Delfshaven | Havenstraat 6 | Rotterdam | www.lildelfshaven.nl
Dé plek voor cultuur, ontmoeting, inspiratie, events, lokale producten, kunst, koffie, 
broodjes & veel meer. Gevestigd in een voormalig brugwachtershuisje en een ideaal 
startpunt voor een bezoek aan historisch Delfshaven.

Van Pilgrims tot Piet Hein  
Weekendje varenWeekendje varen,,ontdekken en ontmoeten ontdekken en ontmoeten 

tussen Delft en Delfshaventussen Delft en Delfshaven

VERTREK 2020VERTREK 2020
Weekend 27 & 28 juni Weekend 27 & 28 juni 

Weekend 1 & 2 augustus  Weekend 1 & 2 augustus  
Groepen ook op aanvraagGroepen ook op aanvraag

Meer Hollandse historie op een verrassende manier beleven? Meer Hollandse historie op een verrassende manier beleven? 
Dit arrangement is een van de unieke vaararrangementen die ondernemers aan en rond de Zuid-Hollandse 

trekvaarten samen ontwikkelden. Meer informatie via www.lildelfshaven.nl |  www.dehollandsevloot.nl | 
www.rondvaartwestland.com| www.columbuswatersport.nl | www.willemsvaart.nl |

www.heinendelftsblauw.nl | www.huszar.nl | www.natuurlijknicole.com | of via de plaatselijke vvv.



Van Pilgrims tot Piet Hein  
Vaar met ons mee over de historische trekvaart de Schie. Vaar langs 
jaagpaden, landgoederen en andere bezienswaardigheden. Beleef de 
rijke Hollandse historie en stap in het leven van Piet Hein, de Pilgrims 
en vele anderen voor wie het water van grote betekenis was. 
Eeuwen lang was varen over trekvaarten dé manier om ergens te ko-
men. Dat gold voor exotische goederen. En voor beroemdheden zoals 
Mozart en Spinoza. I400 jaar geleden voer zèlfs een bijzondere groep 
vluchtelingen van Leiden via Delft naar Delfshaven, de geboorteplaats 
van de beruchte zeevaarder Piet Hein. Het waren de Pilgrims: de voor-
ouders van verschillende Amerikaanse presidenten. Vanuit Delfshaven 
staken zij de oceaan over om naar Amerika te gaan. 

Programma dag 1 - Van Delft via Museum Oud Overschie naar Delfshaven
10.15 uur Verzamelen bij Huszár (1), Hooikade in Delft
10.30 uur Vertrek met onderweg spraakmakende verhalen over de 

trekvaart, de 80-jarige oorlog en de reis van de Pilgrims.
11.30 uur Koffie met Overschiese lekkernij en rondleiding door histo-

risch binnen- en Buitenmuseum Oud Overschie (2) incl. oud 
Hollands snoepwinkeltje.

13.00 uur Varen.
13.30 uur Aankomst in historisch Delfshaven – wandeling langs oa. 

Oude Sluis, Brouwerij De Pilgrim, Zakkendragershuisje, 
Pilgrimvaderskerk, standbeeld Piet Hein en bezoek aan VOC 
schip de Halve Maen.

15.30 uur Koffie bij Lil’Delfshaven (3) (bij slecht weer elders).
16.30 uur Einde programma dag 1.

Programma dag 2 - Van Delfshaven via Van Nelle Fabriek naar Delft
10.45 uur Verzamelen bij Lil’Delfshaven op de Lage Erfbrug (3).
11.00 uur Vertrek en korte rondvaart door oude historische haven.
12.00 uur Aankomst, rondleiding en koffie bij werelderfgoed Van  

Nelle Fabriek (4), het monument van licht, lucht en ruimte 
en eeuwenlang afhankelijk van het water voor de aanvoer 
van koffie, thee en tabak. 

14.00 uur Vervolg terugvaart naar Delft.
15.30 uur Aankomst, tour, en afsluitend drankje bij Huszár (1).
16.30 uur Einde – Tip: sluit uw weekend goed af met een diner bij 

Huszár.
 
Het schip
U vaart mee op een verwarmde, overdekte boot met open achterdek 
en eenvoudig toilet. De boot biedt ruimte aan maximaal 30 personen. 

Eten, drinken en overnachten onderweg
Neem gerust een lunchpakketje en versnaperingen mee aan boord 
(of koop iets lekkers in Delfshaven). Aan boord is geen cateringmoge-
lijkheid. Uw overnachting in Delfshaven boekt u gemakkelijk zelf (dit 
is niet inbegrepen). Desgewenst denken wij graag met u mee. 

DelftDelft

Kosten & reserveren
De kosten bedragen €74,50,- p.p. Dit is incl. schipper, gids, 3x koffie, 1x drankje, Overschiese lekkernij,  
entree en rondleiding Museum Oud Overschie + Van Nelle fabriek, wandeling Delfshaven o.l.v. gids, bezoek 
Halve Maen en fotospeurtocht aan boord. Excl. overnachting en lunches (evt. zelf mee te nemen aan boord). 
Kinderen tot 12 jaar betalen 55 euro p.p. Reserveren is noodzakelijk en kan gemakkelijk via  
www.natuurlijknicole.com | e-mail: natuurlijknicole@gmail.com | telefoon: 06-26668727.
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