




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’.
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0”
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft  volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



De Road of Industry heeft alles. Hij dankt zijn naam aan het grote havengebied 
en de industrie van Rotterdam. Toch zijn natuur en cultuur hier nooit ver weg. 
Deze route is er ook een van Zilvervloot tot stroopwafel. En van wolkenkrabber 
tot windmolen. Bij dat alles biedt de Road of Industry ook nog eens typisch 
Hollandse plaatjes met veel water en een veelvoud aan bijzondere bruggen. 
Oftewel: genieten van contrasten.

Tip: wanneer Feyenoord een thuiswedstrijd speelt is het mogelijk druk van 
situatie 66 tot 75. U kunt er dan voor kiezen de route vanaf situatie 75 
(Autostrada) verder op te pakken.

Totale lengte van de lange route: 167 km
Duur lange route (bij normale snelheid en omstandigheden): 4,5 uur

Totale lengte van de korte route: 133 km
Duur korte route (bij normale snelheid en omstandigheden): 3,5 uur

Road of Industry





Highlights Zuid-Holland

Maasvlakte 
Is er een passender startpunt dan de Tweede Maasvlakte voor de Road of Industry? 
Dít is de essentie van het indrukwekkende havengebied van Rotterdam. Dat neemt 
niet weg dat de natuur dichtbij is. We gaan op weg naar het Maasvlaktestrand: puur 
natuurschoon midden in dit enorme industriegebied. Geniet hier om te beginnen van 
de slingerende weg tussen de hoge duinwand en het zandstrand, een paradijs voor 
kitesurfers. 

Hellevoetsluis 
Via het stranddorpje Rockanje rijden we naar de oude vestingstad Hellevoetsluis 
aan het Haringvliet. De stad heeft grote historische waarde. Rond 1600 was 
Hellevoetsluis dé oorlogs- en marinehaven van Nederland. Hier werden de schepen 
van de Admiraliteit van Rotterdam hersteld, schoongemaakt en uitgerust voor de 
volgende missie. Hellevoetsluis is onlosmakelijk verbonden met de Zilvervloot, die de 
West Indische Compagnie onder leiding van Piet Hein in 1628 in de baai van Matanzas 
(Cuba) veroverde. De buit (zilver, dierenhuiden, suiker en kostbare kleurstoffen) 
werd in Hellevoetsluis binnengebracht. Om een idee te geven: de Zilvervloot 
vertegenwoordigde destijds een waarde van 11,5 miljoen gulden. Omgerekend naar 
vandaag zou dat een half miljard euro zijn. 

In Hellevoetsluis liggen ook veel militaire bouwwerken uit de 18e eeuw zoals Fort 
Noorddijk, de Kazerne Haerlem en het droogdok Jan Blanken, dat nog steeds in gebruik 
is. Naast alle historische highlights telt Hellevoetsluis ook zes mooie jachthavens. 
Vergeet niet te genieten van het pittoreske centrum met zijn vele historische panden.

Shell raffinaderij Pernis 
Deze route door Zuid-Holland staat voor de bijzondere afwisseling van historie, natuur 
en industrie. Dus stomen we op naar de grootste haven van Europa: Rotterdam. Daar 
rijden we langs de grootste olieraffinaderij ter wereld: Shell Pernis. Hoe groot de 
grootste is? Op een oppervlakte van 550 hectare bevinden zich hier meer dan zestig 
fabrieken voor de verwerking van aardolie en de productie van chemische producten.
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Rotterdam 
Natuurlijk brengen we een bezoek aan Rotterdam zelf. Deze stad heeft vele gezichten. 
Rotterdam blijft een symbool van wederopstanding na de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast ademt de stad de typische havensfeer en Rotterdam is een echte 
architectuurstad. Denk alleen al aan de Markthal, de kubuswoningen, de Euromast, het 
Stedelijk Museum en het nieuwe Centraal Station. Toch is Rotterdam niet alleen maar 
nieuw: de Delfshaven ademt pure historie. 

Een rit door Rotterdam is niet compleet zonder de door Ben van Berkel ontworpen 
Erasmusbrug over te steken. Deze 800 meter lange hangbrug over de Maas 
verbindt ‘Noord’ en ‘Zuid’. Door de vorm van de 139 meter hoge staander wordt de 
Erasmusbrug ook wel ‘de zwaan’ genoemd.

Bij het oprijden van de Erasmusbrug ziet u rechts de Wilhelminapier. Dit was de 
opstapplaats van de Holland-Amerika-lijn. Tussen 1873 en 1973 gingen hier 
tienduizenden Europeanen aan boord om in Amerika een nieuw leven te beginnen. In 
het oude hoofdkantoor van de Holland-Amerika-Lijn is nu het nostalgische Hotel New 
York gevestigd. 

Even genieten van deze bijzondere combinatie van oud en nieuw? Sla dan in situatie 
67 rechtsaf om bij Hotel New York langs te gaan. Vervolg daarna de route richting de 
Maastoren. 

Maastoren 
Na de Erasmusbrug gaan we linksaf. De Maastoren springt dan direct in het oog. 
Dit hoogste (kantoor)gebouw van Nederland (164 meter) telt 44 verdiepingen. Het 
ontwerp is zeer duurzaam: het innovatieve opslagsysteem van warmte en koude 
maakt gebruik van het Maaswater. Leuk detail: voor het verloop van donker naar licht 
op de gevel werden 22 tinten grijs gebruikt. 

De Hef 
De Hef heet eigenlijk Koningshavenbrug. Deze stoere spoorbrug heeft een beweegbaar 
middengedeelte. Door het op te hijsen, kregen schepen ruim baan. De Hef is niet 
meer in gebruik als spoorbrug omdat treinen sinds 1993 onder de Maas rijden. 
Tegenwoordig is deze brug vooral een stadsicoon.
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Willemsbrug 
Nog een brug: de markante, rode 2e Willemsbrug (1981) is niet te missen. Hier 
vallen ook de 90-graden bochten van de op- en afritten op. Deze zijn er gekomen om 
verkeersdrukte door de historische Oude Haven en Oranjeboomstraat te voorkomen. Sla 
na de brug linksaf en u ziet het Witte Huis, de eerste wolkenkrabber van Europa.

Gouda 
Op weg naar Gouda rijden we langs de Hollandsche IJssel en passeren we Capelle 
aan den IJssel en Moordrecht. Onderweg is het genieten van typisch Hollandse 
waterlandschappen.

Gouda zelf is zeer de moeite waard: niet alleen vanwege de wereldberoemde kaas en de 
stroopwafels (Kamphuisen siroopwafel), maar ook vanwege de fraaie binnenstad met 
grachten en authentieke panden. Let wel: de Markt midden in het oude stadshart van 
Gouda is autovrij. 

Het Oude Stadhuys en De Waag 
Neem in Gouda vooral een kijkje bij het markante Oude Stadhuys. Aan de rechterzijgevel 
bevindt zich een klokkenspel met mechanische poppen. Dat levert elke twee minuten 
over het hele en halve uur een fraai schouwspel op. De hoofdrolspeler daarin is Floris V, 
die Gouda in 1272 stadsrechten verleende.

De Waag uit 1668 was het centrale punt van de kaashandel. Jonge mannen gooiden de 
kazen naar de Waag en op de benedenverdieping werden deze gewogen. Elke donderdag 
van april tot eind augustus is er nog steeds een kaasmarkt (van 10.00 tot 12.30 uur). 

Sint Janskerk 
Deze kerk net achter de Markt stamt waarschijnlijk uit 1280 en is vernoemd naar 
Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. De kerk is maar liefst 123 meter lang 
en daarmee is het de langste kerk van Nederland.

Kinderdijk 
Deze bijzondere route eindigt in het fraaie, waterrijke gebied in de omgeving van 
Dordrecht. Het hoogtepunt is natuurlijk Kinderdijk. De negentien schitterende 
molens werden in 1740 gebouwd om het laaggelegen land van de Alblasserwaard 
droog te houden. Nu staan ze symbool voor het wereldberoemde Nederlandse 
watermanagement. Kinderdijk is een toeristische trekpleister: in 1997 werden de 
iconische molens uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de 
actuele laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche 
Communication Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

FaFastned Stadionweg 300 kW 
Stadionweg 1 
3077 AN Rotterdam 
54 km van de start 
16 km van de finish (lange route)

IONITY Charging Station 350 kW 
A16 Rotterdam richting Breda 
3342 LE Hendrik-Ido-Ambacht  
62 km van de start 

Fastned Coosenhoek 50 kW 
N57 Spijkenisse richting Middelburg 
3237 MC Vierpolders 
Tijdens de route (sit. 40)

Shell New Motion 175 kW 
Maasboulevard 10 
3063 NM Rotterdam 
Tijdens de route (sit. 73)

Fastned De Andel 350 kW 
A12 Den Haag richting Utrecht 
2811 NT Reeuwijk 
12 km van de finish (korte route)
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