AMBASSADEURS
RONDOM DE HAVEN
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United Fish Auctions
Visafslagweg 1
Vis Factory
Visafslagweg 1
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Het Nederlands Visbureau
Visafslagweg 1
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Visgroothandel van Wijk
Visafslagweg 22

10 Viswinkel de Lange

Marcelisstraat 37-B
11 Scheveningse haringhandel Bjorn Bron

Badhuisstraat 401
12 Restaurant de Dagvisser

Wandel mee langs de mooiste plekken en de lekkerste
vis van Scheveningen. Ons doel is om meer mensen te
laten genieten van de lekkere, gezonde en lokale vissen
die de Noordzee te bieden heeft. Deze wandelroute leidt
je langs onze ambassadeurs rond de haven. Ontdek en
proef Noordzeevis uit Scheveningen.

Doctor Lelykade 26
13 Vishandel Albatros Johannes

Westduinweg 126
14 Rabobank

Doctor Lelykade 68
15 Seafood Centre

Visafslagweg 2a
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Vissershavenweg 25

SCHEVENINGSE
HIGHLIGHTS
Zin om nog een stukje verder te wandelen? Deze
parels van Scheveningen zijn niet te missen!
1 Havenhoofden Ook wel

‘koppes’ genoemd. Zorgen
ervoor dat schepen rustig in
en uit de haven kunnen varen.
Op de havenhoofden vind je
veel vissers die hun hengels
uitgooien.
2 De Scheveningse visafslag

Hier komt dagelijks verse vis
binnen. Vrachtwagens rijden af en
aan om de verse vis overal in het
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land te bezorgen. Sinds 2019 is de
visafslag een Rijksmonument.
3 		De Noordster De laatste nog varende haringlogger die

ook echt in Scheveningen is gebouwd.
4 Tonnenmonument Dit kunstwerk staat voor de

gouden tijd die Scheveningen doormaakte in de
twintigste eeuw met de visserij op haring.
5 Vuurtoren Scheveningen Is bedoeld om ‘s nachts en

bij slecht weer te helpen navigeren. De vuurtoren
is in 1875 opgeleverd en is 30 meter hoog.
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Wandel langs de mooiste plekken en
de lekkerste vis op Scheveningen.

DE
HAVENROUTE
± 1,5 uur
Start bij restaurant Waterproef . Gelegen aan de
jachthaven is hier altijd wat te zien en beleven. Loop
langs de kade met zeiljachten via de Westduinweg, de
toegangsweg naar alle stranden, naar restaurant
Zarautz . Een ontmoetingspunt voor jong en oud,
met veel Scheveningers als vaste gasten.
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Zarautz
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Comfortabel restaurant met
uitzicht op de jachthaven
en een zeer ruime keuze
in Noordzeevis.

Prins Willemstraat 36

5

Een gezellig restaurant
voor jong en oud met
lekker en betaalbaar eten
voor het hele gezin.
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De Waterreus
15
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Via de drukke visafslagweg, waar de hele dag veel verse
vis wordt geladen en gelost, loop je naar het uiterste
puntje van de visafslag. Alle (vissers)schepen en plezierjachten varen langs dit punt als zij aanmeren in de haven
van Scheveningen. Als verrassing vind je hier om de
hoek het gezellige café Het Zeemanshuis .

Loop bij de Tweede Haven de trap af naar het water
en langs de jachten terug naar het beginpunt van de
wandeling.
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Doctor Lelykade 25

1

Loop door via de kleine straatjes in Scheveningen en
geniet van het uitzicht op de zee, voordat je via de
loopbrug de boulevard op loopt naar strandpaviljoen
De Waterreus .

Via de kade langs de visafslag loop je door naar
garnalen- en visgroothandel Den Heijer , al decennia
lang een begrip in Scheveningen. Veel horeca ondernemers kopen hier hun verse vis om ’s avonds aan
hun gasten te serveren.

Waterproef
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Het Zeemanshuis
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LEGENDA

Scheveningse Highlight
Ambassadeur

Het hele jaar door de
ideale plek om heerlijk te
eten en gezellig te drinken
aan het strand.
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Ambassadeur op de route

Strandweg 3
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W.G. den Heijer
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Visafslagweg 1
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Vissershavenweg 50

Gezellig café waar vissersschepen, plezierjachten,
kotters en vrachtschepen
voor de deur langs varen.

Vis- en garnalengroothandel, opgericht
in 1946 en echt een
familiebedrijf.

