
Het Varend Corso Westland is een zomers spektakel dat elk jaar door de wateren van Westland
en omstreken trekt. Een uur lang kunnen de honderdduizenden toeschouwers zich vergapen aan

de parade die als een varend lint door de vaarten trekt. De explosie aan bloemen, planten en
groenten, die de bezoekers op 3, 4 en 5 augustus voorbij zien komen, zijn een varende etalage

voor al het moois dat in de Westlandse kassen groeit en bloeit.

www.varendcorso.nl

Het thema van het Varend Corso is dit jaar Helemaal Hollands! Een thema dat garant 
staat voor de spectaculaire en herkenbare ontwerpen die zeker een glimlach op de 

gezichten van de toeschouwers zullen toveren. De creaties worden gemaakt vanuit een 
samenspel tussen deelnemers, ontwerpers en arrangeurs. Samen met de 

muziekboten en het kindercorso laat de varende parade een onuitwisbare indruk achter 
op de bezoekers.

Varend Corso Westland
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Subsidiegevers 
Gemeente Delft | Gemeente Maassluis | Gemeente Midden Delfland | Gemeente 

Rijswijk | Gemeente Westland | Gemeente Vlaardingen | Fonds 1818 |  
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. | Fonds Westland  | Stichting Loswal 
‘De Bonnen’ | Stichting Stimuflori | Vrienden Varend Corso Westland

WOW

Leuk dat u er bent 
2,3 en 4 augustus
Varend Corso 2019
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START
1 11.30 uur 
vertrek
19.00 uur aankomst
Honselersdijk
Trade Parc Westland

2 12.00 uur 
Honselersdijk
Havikshorst

3 12.30 uur 
Naaldwijk
Dreespark4 13.15 uur 

Naaldwijk
Waalbrug

5 14.00 uur 
‘s-Gravenzande
Poelmolenweg

6 15.30 uur 
Naaldwijk/Monster
brug Zwartendijk

7 16.00 uur 
Poeldijk
Bloemenstraat

8 16.45 uur 
Den Haag
De Wen, De Uithof

9 17.45 uur 
Kwintsheul
Lange Wateringkade

Een uniek spektakel
Op de varendcorso.nl vindt u alle informatie over de route, de stoet, het 

openbaar vervoer en de mooiste plaatsen aan de waterkant.
Ook volgt u hier de stoet live. De exacte locatie van de eerste en de laatste 

boot ziet u hier.
 Volg ons op social media voor live-updates, videos en uiteraard heel veel 

foto’s van het kleurrijke geheel. Graag tot ziens aan de waterkant 
op 2,3 en 4 augustus.

vrijdag 2 augustus - Rijnmonddag zaterdag 3 augustus - Westlanddag

zondag 4 augustus - Delflanddag

Speakerplaats met 
toelichting op het corso

Parkeerplaats Let op!
Alle tijden zijn onder

voorbehoud
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