
Westlands Museum 
Middel Broekweg 154 
2675 KL Honselersdijk 
 
Locatie zeer kort samengevat: 
OV  :***** 
Auto  :***** 
Parkeren :**** 
Loop afstand :***** 
Tuinpad :**** 
Toiletten :***** 
Rollator :**** 
Rolstoel :**** 
 

Westlands Museum 
 
Met OV: Voor het museum stopt elk kwartier buslijn 30 van EBS (halte: Westlands Museum). Deze bus 
rijdt van Naaldwijk via NS station Rijswijk naar Den Haag-Leidschenveen en Zoetermeer v.v. 
Met de auto: Rijdend op de snelweg A4 richting Rotterdam of Den Haag neem je afslag nr. 12. Je volgt 
op deze afslag de route Den Haag-Zuid. Bij het 2e stoplicht sla je linksaf de N222 op, richting 
Kwintsheul. Bij de tweede rotonde ga je rechtsaf de Zwethlaan op. Rij door tot het einde (ongeveer 2 
km). Aan het eind kom je bij de Middel Broekweg (T-splitsing). Hier ga je rechtsaf. Na 300 meter vind je 
rechts het museum. Kijk goed uit want je steekt een fietspad dan over! En parkeer je auto binnen de 
lijnen van het parkeervak, zodat je collega ook nog kan parkeren, want er is beperkte ruimte. 

 
Vaste expositie 
In de vaste expositie neemt het museum je mee naar 
de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de 18e eeuw en 
naar anno nu. Hoe is het Westland ontstaan en hoe 
heeft het kunnen uitgroeien tot het grootste 
glastuinbouwgebied van de wereld? Maak kennis met 
tuindersfamilies uit verleden en heden en laat je 
meenemen in deze tijdreis. 
 

 
 
Historische tuin 
In de historische tuin achter het museum kan 
je heerlijk rondlopen tussen de bloemen, 
groenten en fruitbomen. Je ziet hoe de 
tuinbouw zich ontwikkelde in de periode 1700 
tot aan nu. Onze vrijwilligers doen elke dag 
hun best om de tuin er op zijn mooist uit te 
laten zien. Neem een kijkje in het 
kruidenhoekje, in een oude druivenkas, bij de 
fruitmuur of bij de kippen en konijnen.  
Een rondleider neemt je mee door de vaste 
expositie, de historische tuin en de historische 

veilingzaal. 
 
 


