
De verhalenwandeling  
De Verhalenwandeling is een wandelroute met 
audiotour van ongeveer 5 kilometer. Via QR - 
codeborden kunnen wandelaars op hun 
smartphone de verhalen beluisteren. De route 
gaat langs 10 plekken in Den Hoorn die 
bepalend zijn voor het DNA van het dorp. Het 
verhaal gaat over de geschiedenis, het heden 
en de toekomst van Den Hoorn en haar 
inwoners. Het beslaat een tijdsbestek van 2000 
jaar. Van de bezetting van de Romeinen tot aan 
het jaar 2080. Rode draad in het verhaal is 
‘Eten voor de stad’. Door de millennia hebben 
inwoners steeds producten verbouwd om de 
omliggende steden te voeden.   

Start van de wandeling V0   (scan de QR)    

De Overtoom V1 
Hier in De Kickert ligt in 1561 een overtoom met daarop een 
grote windas. Met die windas kan men de schepen die Delft 
bevoorraden met agrarische producten over    de overtoom 

halen. 

De ruige 
windasmeester 
en herbergier 
Cornelis 
Corneliszoon 
weet er alles van. 


Luister maar.



De Veiling V2 
Welkom in het jaar 1950 en welkom op de Delftsche 
Groentenveiling. Hier worden van 1920 tot 1973 de 
groenten van tuinders uit de regio voor de klok gebracht. 
Dat gebeurt eerst over het water per schuit, later vooral per 
vrachtwagen. Terreinmeester Toon was erbij. 

De Verzuiling V3 
Het overwegend katholieke Den Hoorn krijgt begin 20e eeuw te 
maken met verzuiling. Verschillende katholieke gezinnen uit het 
Westland trekken naar Den Hoorn en in 1922 wordt de bouw van 
de Sint-Antonius en Corneliskerk voltooid. De invloed op het 
dorpsleven? Schoolmeisje Neeltje vertelt het graag. 

                     Boomgaarden, 
warmoezerijen en tuinen. 
Hier aan De Look wonen en 
werken rond 1920 veel 
ondernemende tuinders. Zij 
bouwen ook de typerende 
tuindersbruggetjes over het 
water en introduceren het

Het Ontstaan V5 
Vlakbij deze brug 
vindt Den Hoorn in 
de tweede helft van 
de 12e eeuw haar 
oorsprong. Later, in 
1860 staat de 
‘Stakebregghe’ 
bekend als plek 
waar marksters uit 
het Westland de 
waren van lokale 
tuinders per zeilboot 
komen ophalen. 
Maak een praatje 
met markster Rinus.

De Romeinen V6 
De Cananefaten, een eeuwenoud volk. Rond het jaar 120 
verandert hun leven door de invloed van de Romeinen, die 
verderop Forum Hadriani bouwden. 
De Cananefaten verbouwen hier het voedsel voor die stad 
en fokken paarden voor de Romeinen. 
Luister naar het verhaal van Cananefaat Amandus.

De Tuinderijen V4 

platglas, 
de 
allereerste 
kassen. 
Hoe dat 
ging? 
Tuinder 
Jan Koop 
legt het uit.

Het Kerkepad V7 
Hier loopt in 1870 een smal paadje door de polder richting 
de kerktoren van ‘t Woudt. Zo’n paadje heet Kerkepad. 
Kerkgangers en vooral scholieren maken gebruik van dit 
soort paden, die vaak op oude kreekruggen liggen. 
Waarom? Vraag het Annie en haar broertje Paulus.

De Weidevogels V8 
Aan de rand van het water staat de zwaluwmuur van 
Den Hoorn. Het is letterlijk en figuurlijk een broedplaats 
voor honderden  
oeverzwaluwen die  
jaarlijks vanuit Afrika 
komen aanvliegen.  
Waarom we in het  
snel veranderende  
landschap rekening moeten houden met vogels? 
Vogelaar John praat je bij.

De Rijtjeshuizen V9 
Haaks op de oudste weg van Den Hoorn ligt de 
Willibrordusstraat. De 18 huisjes zijn een project van 
Gijsbertus van Marrewijk. Hij zet zich rond 1926 in voor een 
betere leefomgeving voor de vele tuindersknechten in Den 
Hoorn. Huismoeder Lot vertelt je er alles over.

Het Plein V10 
De wereld verandert en Den Hoorn verandert mee. Van 
gebouwen, voorzieningen, bewoners, werkzaamheden tot 
kunst en cultuur. Toont Den Hoorn ook in de komende 
decennia weer de kracht van haar wendbaarheid en 
aanpassingsvermogen? Neem een kijkje in de toekomst met 
mevrouw Brinkman. 

Einde wandeling 
Een mooi moment om 
nog even in en van  
het centrum van  
Den Hoorn te genieten

Deze flyer is 
gemaakt met 
gebruikmaking 
van de tools 
van Garmin en 
Openstreetmap


