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Ontdek de 
groene voortuin

Laatste nieuws: www.middendelflandvereniging.nl

Boerderijen & Streekproducten & Muziek & Toneel & Beeldende Kunst 





De vier thema-fietsroutes door Midden-Delfland
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Om 10.00 uur vindt de officiële opening van de Midden-
 Delfland Dag plaats bij de Delflandhoeve, Schieweg 166,
Delft. U bent hierbij van harte welkom!

Actieve route   [ACT] ca. 37 km
1. Delflandhoeve P. 11

2. Recreatieschap Midden-Delfland P. 12

3. Woonboerderij Schieweg 180 (DWO) P. 12

4. World Art Delft P. 12

5. Rotterdam/Overschie ‘Gaaf en Gastvrij’ 
Schieveen (verwijzing) P. 13

6. Het Kethelhuys P. 13

7. De Boshoek P. 13

8. De Babbersmolen P. 14

9. Streekmuseum Jan Anderson P. 14

10. Concert St. Caecilia bij Akkerleven, Schipluiden P. 10

11. Hobbytuinvereniging ‘De Trambrug’ P. 10

12. Groencentrum Langelaan P. 10

13. ’t Sjieke Sjoppie P. 10

14. Albert Heijn P. 10

15. Gewaagd-Gelaagd P. 11

16. Wereldwinkel, Schipluiden P. 11

17. Bibliotheek, Schipluiden P. 11

18. Gemeente Midden-Delfland P. 11

19. Huiskamerrestaurant Indigo P. 10

20. Op Hodenpijl P. 11

21. Manege Chardon (verwijzing) P. 11

22. Het Kruithuis P. 12

Culturele route [CULT] ca. 37 km
1. De Hoornbloem P. 4
2. Bibliotheek Den Hoorn P. 4
3. Aanspanning Westland P. 4
4. Het Dijkhuys P. 5
5. Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight P. 5
6. Restaurant De Scheepswerf P. 5
7. Woudtse Kerk P. 5
8. Koffiehuis De Hooiberg P. 5
9. Museum De Timmerwerf, De Lier P. 5
10. TTV De groene oase, Maasland P. 6
11. Museum De Schilpen, Maasland P. 6
12. Oude Kerk, Maasland P. 6
13. Bibliotheek, Maasland P. 6
14. Diepenburchstraat/Hofdijkstraat,  kindermarkt P. 6
15. ’t Jachthuis (veerpont) P. 7
16. Vaartocht Natuurmonumenten (veerpont) P. 7
17. DWSV (veerpont) P. 7
18. Flowering, Duifpolder 4 (verwijzing) P. 7
19. ‘Aan de Kwakel’ P. 7
20. Hoeve Bouwlust P. 7
21. De Bonte Koe P. 7
22. Groencentrum Langelaan P. 10

23. ’t Sjieke Sjoppie P. 10

24. Albert Heijn P. 10

25. Gewaagd-Gelaagd P. 11

26. Wereldwinkel, Schipluiden P. 11

27. Bibliotheek, Schipluiden P. 11

28. Gemeente Midden-Delfland P. 11

29. Huiskamerrestaurant Indigo P. 10

30. Op Hodenpijl, Schipluiden P. 11

31. Manege Chardon P. 11

32. Sportcenter Allround, Den Hoorn P. 4

Culinaire route [CULI] ca. 37 km
1. Karperhoeve P. 15

2. Maassluis, Markt en Bloemhof P. 15

3. ’t Sonnetje, Kortebuurt P. 6
4. Boerenbont, Kortebuurt P. 6
5. TTV De groene oase, Maasland P. 6
6. Museum De Schilpen, Maasland P. 6
7. Oude Kerk, Maasland P. 6
8. Bibliotheek, Maasland P. 6
9. Diepenburchstraat/Hofdijkstraat,  kindermarkt P. 6
10. ’t Jachthuis (veerpont) P. 7
11. Vaartocht Natuurmonumenten (veerpont) P. 7
12. DWSV (veerpont) P. 7
13. Flowering, Duifpolder 4 (verwijzing) P. 7
14. ‘Aan de Kwakel’ P. 7
15. Hoeve Bouwlust P. 7
16. De Bonte Koe P. 7
17. Op Hodenpijl P. 11

18. Eendenkooi De Aalkeetbuitenpolder  (verwijzing) P. 14

19. Hoeve Avondrust P. 14

20. Galerie van B. P. 14

21. De Wijnboerderij P. 14

22. Jan Huygen in de Ton P. 14

23. Gemaal Aalkeet-Binnenpolder P. 15

Gezinsroute [GEZ] ca. 22 km
1. De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10 P. 8
2. Wereldwinkel, Schipluiden P. 11

3. Bibliotheek, Schipluiden P. 11

4. Gemeente Midden-Delfland P. 11

5. Albert Heijn P. 10

6. Gewaagd-Gelaagd P. 11

7. Groencentrum Langelaan P. 10

8. ’t Sjieke Sjoppie P. 10

9. Huiskamerrestaurant Indigo P. 10

10. Op Hodenpijl P. 11

11. Manege Chardon (verwijzing) P. 11

12. Delflandhoeve P. 12

13. Woonboerderij Schieweg 180 P. 12

14. Natuurcamping De Grutto P. 13

15. Imkerij De Bijzaak, Oostveenseweg P. 10

16. Concert St. Caecilia bij Akkerleven, Schipluiden P. 10

17. Hobbytuinvereniging ‘De Trambrug’ P. 10

Alternatief vervoer 
Verkennen van Midden-Delfland op andere manieren:
wandelen, varen, met de scootmobiel P. 3



Cultureel, Culinair en Actief
in Midden-Delfland
‘Ontdek de Groene voortuin’, is dit jaar
het motto van de Midden-Delfland Dag. 
De Midden-Delfland Vereniging organi-
seert dit jaar de Midden-Delfland Dag
voor de 12e maal, natuurlijk met mede-
werking van alle deelnemende organisa-
ties en bedrijven en de onmisbare steun
van de sponsors.

Dit jaar op een andere manier: niet een
fietstocht door Midden-Delfland langs
alle deel nemers, er is gekozen voor drie
themaroutes, cultureel, actief en culinair
én een verkorte gezinsroute. Zo worden
de verschillende mogelijkheden en func-
ties van het Midden-Delflandgebied, úw
voortuin, onder de aandacht gebracht. 

Midden-Delfland is een oase van rust in
de drukke randstad, maar ook een gebied
dat bruist van agrarische bedrijvigheid. Al
fietsend door het prachtige veenweidege-
bied, de recreatiegebieden en de omlig-
gende steden ervaart u de veelzijdigheid.
Een gebied dat veel te bieden heeft op het
terrein van kunst en cultuur, maar ook
culinair en recreatief. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom
op de verschillende locaties wanneer u
geen fietsroute volgt. Ontdek en beleef
uw groene voor-, binnen- en achtertuin,
het is de moeite waard. U bent van harte
welkom!

Ben van der Velde
Voorzitter Midden-
 Delfland Vereniging 

ontdek de groene voortuin 3

Sportief Midden-Delfland 

• Rabobank Fietsroutes • Actief, Cultureel of Culi-
nair, u kunt kiezen uit drie themaroutes of de korte
gezinsroute volgen. Bij de Rabo-startpunten kunt u
de routebeschrijving ophalen. Zie pagina 8/9. 
• Wandelen • 40 km: Start tussen 7.00 en 8.30 uur
bij kantoor Vockestaert, Burg. Musquetiersingel 40,
Schipluiden. De route gaat vooral over graskades,
wandelpaden en een aantal malen over boerenland.
Daar waar het niet anders kan maken we gebruik van
asfalt. U wordt geacht voor zes uur ’s middags terug
te zijn. Opgeven kan t/m 17 juni bij Niek Praagman,
telefoon 015 - 256 33 28 of via e-mail n.praagman@
tiscali.nl. De kosten zijn € 5,00 p.p. 
• Wandelen • 15 km: Start om 11.00 uur bij Op Hoden-
pijl, Rijksstraatweg 21/22, Schipluiden. U loopt o.l.v. Eef
Boeve langs o.a. het Woudt, Nieuw Tuinzight en Indigo. 
• Wandelen • 14 km: Start om 11.00 uur bij de
 Noordelijke entree van Maasland, bij de informatie -
plattegrond aan de Commandeurskade. Deze route is
 georganiseerd door het Hoogheemraadschap van
Delfland. U loopt o.l.v. een gids en krijgt uitleg over
het werk van Delfland. Heeft u op de Midden-Delf-
land Dag zelf geen tijd of zin om van de Delflandse
wandeling te genieten? Dan kunt u de route ook
afhalen bij één van de informatiestands van de
 Midden-Delfland Vereniging. 
• Wandelen variabel van 1,5 tot 5 km: afhankelijk
van de groep. Vertrek vanaf Hofweg 93, Rotterdam/
Overschie om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Bege leide
familiewandeling o.l.v. een gids dwars door polder
Schieveen, over de hekken en door het weiland.
• Varen • Warbout Rondvaarten pendelt bijna de
gehele dag naar het Jachthuis, elk heel uur vanaf
Maassluis en elk half uur (11.30, 12.30 etc.) vanaf het
Jachthuis. 



Om 11.00 uur vertrekt De Vlietlander l vanaf de
 Wipperskade, Maassluis voor een tocht via de vlieten
naar het Jachthuis bij de Foppenplas en zo vervol-
gens elk heel uur tot ca. 15.00 uur. Vanaf de Karper-
hoeve vaart er ook een Westlander naar het Jacht-
huis, zodat het mogelijk is een rondvaart te maken
door de prachtige Vlietlanden van Midden Delfland.
Tevens is er een excursie vanaf het Jachthuis door 
De Vlietlanden, georganiseerd door Natuurmonu-
menten. De vertrektijden sluiten aan op andere
 activiteiten. Bij de Delftse Watersportvereniging
kunt u in een volgboot de  zeillessen op de Foppen-
plas volgen. Kanovaren bij de Delflandhoeve.
• Scootmobieltocht • Om half 11 vertrekken de
Scootrangers uit Maassluis vanaf ’t Sonnetje, Korte-
buurt 15, Maasland voor een dagtocht door Midden-
Delfland. Wilt u mee, zorg dan dat u op tijd aanwezig
bent. Kosten € 5,00 p.p., zodat versnaperingen
onderweg in één keer betaald kunnen worden. 
• Stadrecreatiekaart Den Haag en de Groenblauwe
Slinger • Om de inwoners van Den Haag en de regio
Haaglanden te stimuleren de dichtbij gelegen natuur-
en recreatiegebieden te bezoeken, is deze kaart ont-
worpen. De kaart geeft aan hoe men in een straal van
15 km rondom Den Haag de gebieden kan bereiken,
per fiets, per voet en via het water. Aan het eindpunt
van tramlijn 1 (Delft, Tanthof) kunt u vandaag een
fiets huren, zodat u Midden-Delfland kunt ontdek-
ken. Bij de stand van de Provincie Z.H. in Schipluiden
kunt u terecht voor de kaart en infor matie. 

De informatiekramen van de Midden-Delfland Vereniging zijn te vinden in Delft (De Delflandhoeve), in Maassluis (De Karper -
hoeve), in Maasland (centrum) en in Schipluiden (Op Hodenpijl en in het dorp). Tips: Het betreden van de locaties en meedoen aan
activiteiten zijn op eigen risico. Ouders/verzorgers wordt gevraagd kinderen goed in de gaten te houden. Iedereen wordt geadviseerd
per fiets of te voet de locaties te bezoeken. Vanwege de verwachte drukte verzoeken wij u niet met de auto te komen. Laat u uw
auto bij de randen van het gebied staan of komt u met openbaar vervoer. Bij het eindpunt van lijn 1 (Tanthof) kunt u een fiets
huren. Op www.middendelflandvereniging.nl vindt u t.z.t. tips voor het parkeren van auto’s. 

Den Hoorn

• De Hoornbloem, Koninigin Julianaplein 1 [CULT] •
In de ochtend zal na het succes van vorig jaar het
Zeemanskoor ‘Onder Zeil’ voor u optreden om 10.45
uur en 11.45 uur. De Rabobank staat er als startpunt.
De middag zal ook muzikaal omlijst worden. In De
Hoornbloem wordt van 10.00 tot 16.00 uur een markt
gehouden van hobbyisten. Voor deze dag kunt u een
strippenkaart ophalen in De Hoornbloem. Tegen
 inlevering van deze kaart kunt u bij de plaatselijke
winkeliers een product kopen met korting: natuurlijk
in het teken van Midden Delfland. Het programma is
bij het drukken van dit boekje nog niet compleet, u
kunt het programma op de website vinden.
• Bibliotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 1
[CULT] • Ook de bibliotheek Den Hoorn zal een grote
boekverkoop houden. Er zijn boeken voor groot en
klein! De bibliotheek sluit zich aan bij de andere
kraampjes in Den Hoorn en er zal een tip van de
 sluier opgelicht worden van het nieuwe culturele
programma. 
• Ringsteken door Aanspanning Westland [CULT] •
In het centrum van Den Hoorn kunt u om 14.30 uur
genieten van het historische ringsteken en een
 parade van historische boerenwagens.
• Sportcenter Allround, Zuidhoornseweg 6a [CULT] •
Van 10.30 - 11.30 uur kunt u meedoen met een XCO-
walking les. Dit is een wandeltocht met tempover-
snellingen waarbij u in elke hand een buisje met grit
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op een bepaalde manier beweegt waardoor de buik-
en rugspieren aanspannen. U loopt door het natuur-
gebied rond zwembad Kerkpolder, ook dat is Mid-
den-Delfland. Opgeven aan de balie van het fitness-
center of per e-mail: leon@sportcenterallround.nl.
Wanneer er veel animo is, zal er later op de dag een
tweede groep starten. 
• Het Dijkhuys, Dijkshoornseweg 175 [CULT] • Bij
deze gezellige woonwinkel kunt u snuffelen tussen
prachtige stoffen, behangen, vazen, lampen, en
diverse woonaccessoires. Laat u verwennen met een
hapje en drankje uit Midden-Delfland en waag een
gokje: raad het gewicht van een tuinornament en
maak kans op een waardebon van Het Dijkhuys t.w.v.
€ 35,00. Annelies heet u van harte welkom!
• Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight, Zwethkade-
zuid 45 [CULT] • De druiven zijn net gekrent en de
bomen hangen vol met prachtige, nog groene drui-
ventrossen. De sfeer is goed en iedereen is welkom
om te genieten van deze unieke, ambachtelijke teelt
in de druiven serres. Cursisten van creatief cultureel
centrum ‘De Spin’ uit De Lier verzorgen een expositie
met keramiek en kunstenares Jeannet van der
Helm uit Den Hoorn exposeert haar schilderijen.
Rosemarijn van Limburg Stirum laat werken zien,
geschilderd in eitempera. Zij is een kunstenares die
gegrepen is door de spanning tussen de natuur van
Midden-Delfland en menselijke ingrepen die het land
doorsnijden. Verlangend naar het oude en nieuws -
gierig naar het nieuwe. Shirley van Marrewijk van
 SuikerZoet verzorgt een High Tea voor u met zoete en
hartige hapjes en koffie/thee. Reserveren tot 15 juni
bij trento@kabelfoon.nl of telefoon 06 - 20 60 89 37.
• Restaurant de Scheepswerf, Zwethkade-zuid 57
[CULT] • Dit mooie plekje aan het water ligt aan de
rand van Midden-Delfland. Het terras is open en u
kunt hier de expositie van de KNNV bezichtigen. 

’t Woudt

• Woudtse Kerk, ’t Woudt 25 [CULT] • In het fraaie
oude kerkje van 't Woudt wordt er tussen 12.00 uur en
ca. 16.00 uur muziek gemaakt door cursisten van De
VAK, centrum voor de kunsten in Delft. Het afwisse-
lende programma vermeldt o.a. muziek van Heinrich
Schütz (dubbelkorig magnificat), Heinrich Scheide-
mann (Magnificat), Dietrich Buxtehude, Johann Sebas-
tian Bach (suite voor cello), Antonio Vivaldi (aria ‘Agi-
tata infidu flatu’), Felix Mendelssohn, Anton Bruck ner,
Ernst Krenek (Madrigals), Hens Vlam-Verwaaijen
(Trio) en Jiddische Liederen. Het complete program-
ma voor vandaag vindt u in de hal van het kerkje.
• Koffiehuis De Hooiberg, ’t Woudt 15 [CULT] •
Behalve overheerlijke koffie met de Woudtse Plak,
heeft u vanaf het terras zicht op de monumentale
gebouwen die ‘t Woudt rijk is. Tevens zijn er kraam-
pjes met (kinder)boekenverkoop, verkoop van zelfge-
maakte kaarten, zelfgebreide vesten en houten voor-
werpen, beschilderd door een volkskunstschilderes. 

De Lier

• Museum De Timmerwerf, De Lier [CULT] • Naast
de vaste opstelling is in het museum de tentoonstel-
ling over Het Westland in de Tweede Wereldoorlog te
zien, onder de titel ‘Oorlog-bezetting-bevrijding.
Westland 1940-1945’. Op het achtererf van het museum
is de Koffie- en Theeschenkerij De Bongaard tot 18.00
uur geopend. Het museum sluit om 16.00 uur. 

Maasland

• Maasland, informatieplattegrond Comman-
deurskade [CULT] • Fietsen is heerlijk, maar wande-
len ook! Daarom nodigt het Hoogheemraadschap
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van Delfland u uit om vandaag mee te wandelen
door het schitterende gebied van Midden-Delfland.
Naast genieten van het landschap, krijgt u onderweg
ook uitleg over het werk van Delfland. De wandeling
start om 11.00 uur bij minimaal 20 deelnemers. Ver-
zamelpunt: de noordelijke entree van Maasland bij
de informatieplattegrond aan de Commandeurskade.
• TTV de Groene-Oase, Baanderheer 16B, Maasland
[CULT] • De historische tractoren verzamelen zich
vanaf 11.30 uur, de optocht start om 12.30 uur. Tussen
15.00 - 17.00 uur kunt u de oude tractoren bezichtigen.
Er is gelegenheid voor een kopje koffie of een drankje.
• Oude Kerk, Kerkplein, Maasland [CULT] [CULI] •
De activiteitencommissie van de Oude Kerk in Maas-
land organiseert vandaag een grote boekenmarkt.
Van 10.00 uur tot 14.00 uur kunt u terecht in de Oude
Pastorie aan het Kerkplein in Maasland. Romans,
thrillers, kinderboeken, kookboeken, boeken over
dieren of planten, over religie of sport, Engels-, Duits-
of Franstalige boeken, woordenboeken, van goed-
koop tot duur, voor iedereen is er wel wat te vinden.
• Diepenburchstraat en Hofdijkstraat, Maasland
[CULT] [CULI] • Straatfeest met grote kinderrommel-
markt. Er zijn ruim 150 plekjes beschikbaar. Envelop-
penspel, kraam met koffie, limonade, chips en
snoep, lollyspel, popcornapparaat, suikerspinmachi-
ne, springkussen voor de kleintjes, ballonnenvrouw
en de orgelman zorgt voor gezellige muziek. Als je
een plekje op de kinderrommelmarkt wilt kan je een
plaatsbewijs kopen (€ 2,00) bij Diepenburchstraat
22A. Wil je naast elkaar zitten dan kan je meerdere
plekjes kopen. Het nummer van je kaartje is gelijk je
pleknummer voor de kinderrommelmarkt op zater-
dag 19 juni. Geen verkoop van partijgoederen.
 Verdere info: 010 - 592 40 05 of cornelia63@live.nl
• Museum de Schilpen, ’s-Herenstraat 24 [CULT] 
[CULI] • In het centrum van Maasland ligt aan een

pittoresk schelpenpleintje museum De Schilpen. U
stapt hier, onder het geklingel van de winkelbel, let-
terlijk terug in de tijd. Het museum bestaat uit een
winkel met woonhuis en aangrenzend pakhuis en
een klein renteniershuisje. In gebouw Tavenu, gele-
gen achter het museum, vindt u de zomertentoon-
stelling ‘Bezet – bevrijd: vijf dagen oorlog, vijf jaar
bezetting, vijf maanden feest’. Ook in museum Het
Tramstation in Schipluiden en museum De Timmer-
werf in De Lier wordt aandacht geschonken aan de
Tweede Wereldoorlog. De drie musea belichten ver-
schillende aspecten van de oorlog, zodat het zeer de
moeite waard is om een rondje musea te doen.
Museum De Schilpen is geopend van 10.00 - 17.00
uur en de toegang is gratis. 
• Bibliotheek Maasland, Centrum Maasland
[CULT] [CULI] • De bibliotheken van Midden-Delfland
presenteren zich ook dit jaar weer! Bibliotheek Maas-
land staat met een bibliotheekkraam in het dorp.
• Boerenbont, Kortebuurt 16 [CULT] [CULI] • Het
bekende Schapentheater uit Texel treedt de hele dag
door op in het weiland voor Boerenbont, een waar
spektakel! Er worden stroopwafels gebakken en je
kunt leren slootjespringen. Imkervereniging Midden-
Delfland is aanwezig. Zij kunnen u alles vertellen
over bijen: de verdwijnziekte, het houden van bijen
en hoe de honing geproduceerd wordt. In een
demonstratiekast kunt u het van dichtbij bekijken en
natuurlijk is het ook mogelijk de smaakvolle honing
te proeven. De WBE Delfland, een organisatie van
natuurbeheerders, grondgebruikers, wildbeheerders
en schadebestrijders zal uitleg geven over haar acti-
viteiten. En er wordt een demonstratie gegeven met
fretten en jachthonden.
• ’t Sonnetje, Kortebuurt 15 [CULT] [CULI] • Tussen
11.00 en 12.00 uur kunt u luisteren naar een stukje
Hollywood in Midden-Delfland. JEM bestaat uit leer-
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lingen van de Maaslandse Harmonie en uit leden uit
het Groot Orkest. Zij zullen een aantal leuke stukken
laten horen die bekend zijn uit verschillende films. In
het begin van 1984 namen enkele leden van de Maas-
sluise Harmonie het initiatief tot het vormen van de
Maassluise Big Band The Harmonymasters. Van
16.00 tot 18.00 uur zijn zij bij ’t Sonnetje te horen. 
• Hoeve Bouwlust, Oostgaag 31 [CULT] [CULI] •
Hier bent u van harte welkom voor verschillende acti-
viteiten zoals een rommelmarkt, met ‘Spirit’ grab -
belen in de hooiberg of een rondleiding over het erf
waarbij de boer u van alles kan vertellen over het leven
in Midden-Delfland. Kijk naar de koeien, aai de kalfjes,
melk de kunstkoe of maak een ritje op de Jan Plezier.
Er staat een stand van Welfare. Voor enkele activitei-
ten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Bent u
hongerig geworden van het buitenleven? De enige
echte boerentompoes van Holtkamp is hier te krijgen.
• De Bonte Koe, Oostgaag 43 [CULT] [CULI] • Deze
boerderij met haar bijgebouwen uit 1900 is niet meer
in functie. U ziet de diverse schuren, boomgaard,
waterput en hooiberg. Op de schuurzolder bevindt
zich sinds kort ‘Bonte Koe Verhuur’, een verkleed  -
k ledingverhuurbedrijfje. Naast verkleedkleding kunt
u hier ook terecht voor kinderfeestkoffers en sjoel-
bakken. Tijdens de Midden-Delfland Dag is de winkel
open en kunt u een sjoeltje wagen op de rolsjoelbak,
haakse sjoelbak, katapultsjoelbak, retoursjoelbak of
toch op de originele versie.
• ‘FLOWERING’, open tuin en expositie van vilt
objecten, Duifpolder 4 [CULT] [CULI] • In en om de
tuin van een verbouwde boerderij aan de Vlaardin-
gervaart kunt u de expositie bewonderen van Truus
Ouwehand. In de voormalige grasput hangen schil-
derijen van wolvilt (bloemen en mandala’s) van haar
hand. Ook zijn er lampen en andere objecten in de
vorm van bloemen te zien. Na het zien van wat er

met wol gedaan kan worden en geïnspireerd door de
mooie bloementuin, is het mogelijk zelf een bloem
van wol te creëren.
• ‘Aan de Kwakel’, Kwakelweg 19 [CULT] [CULI] •
Dit jaar is aan de Kwakelweg een Bed & Breakfast
geopend: ‘Logeren op het platteland’. Neem een kijk-
je in de appartementen, waar u dicht bij huis toch zo
ver van huis kunt zijn. 

De Vlietlanden

Recreatieschap Midden-Delfland laat speciaal voor
vandaag het pontje gratis varen voor voetgangers en
fietsers. 
• Café ’t Jachthuis/Natuurmonumenten, Foppen-
polder [CULT] [CULI] • De Vlaardingse Vlietlanden is
een van de oudste delen van Midden Delfland. Het
landschap is nooit ingepolderd en intensief gebruikt
door mensen. Daarom ziet het landschap er nog
bijna net zo uit als in de Middeleeuwen. Vaar mee
met Natuurmonumenten en ontdek de geheimen
van de Vlietlanden! Natuurmonumenten biedt u een
gratis vaarexcursie door de Vlietlanden aan. Tijdens
deze excursie van 1 uur wordt u door de boswachter
meegenomen langs ruisend riet, wuivend veenpluis
en paarse koekoeksbloemen. Er wordt verteld over de
historie van het gebied en de bijzondere soorten die
er voor komen. Speciaal op deze dag wordt er ook 
stil gestaan bij het project waarbij verruigd rietland
wordt omgevormd tot een zeldzaam Dotterbloem-
hooiland. De vaartijden sluiten aan op de andere
rondvaartboten, dus u kunt zo overstappen! Vertrek-
punt: Cafe ‘t Jachthuis. 
• Delftse Watersportvereniging, Foppenpolder,
Maasland [CULT] [CULI] • Deze watersportvereni-
ging vindt u naast Café ’t Jachthuis. Hier worden
sinds 1993 zeilcursussen voor de jeugd van 8 tot en
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Actieve
route

Startpunten Rabobank fietsroutes

Starten tussen 10.00 en 12.00 uur

Delft
• Rabobank, Buitenhofdreef 2
• World Art Delft, Rotterdamseweg 205
• Delflandhoeve, Schieweg 166

Den Hoorn
• De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1

Maassluis
• Karperhoeve, Zuidbuurt 5
• Markt en Bloemhof

Vlaardingen
• Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50

Schiedam
• Babbersmolen, Volkstuinvereniging  Vijfsluizen

Schipluiden
• De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10

ontdek de groene voortuin 9

Om 10.00 uur vindt de officiële opening
van de Midden- Delfland Dag plaats bij
de Delflandhoeve, Schieweg 166, Delft.
U bent hierbij van harte welkom!



met 12 jaar in een zeilboot van het type ‘Optimist’
georganiseerd. Voor deze verenigingsafdeling is des-
tijds de naam ‘Watersprieten’ bedacht. In 2009 is een
cursus gestart voor kinderen van 12 t/m 16 jaar, de
kinderen krijgen les in een zeilboot van het type ‘Fly-
ing Junior’; dit is een tweepersoonsboot. Volgt u van-
daag de Watersprieten (9.00 - 15.00 uur) of de Flying
Juniors (15.00 - 17.00 uur) vanuit een volgboot? Een
leuke en leerzame belevenis tussen de natuur.

Schipluiden

• Imkerij de Bijzaak, Oostveenseweg 15a [GEZ] •
Bij een bezoek aan Imkerij de Bijzaak kun je op het
 bijenpad zoeken naar de juiste antwoorden op al je
 vragen over het leven van de bijen. Daarnaast kan er
worden gevilt, met kaarsen gewerkt of een nestgele-
genheid voor bijen gemaakt. Natuurlijk is onze land-
winkel geopend en is er koffie, thee, honingcake,
limonade en ijs verkrijgbaar.
• Museum Het Tramstation, Otto van Zevender-
straat 2 [CULT] [ACT] [GEZ] [CULI] • Er is een expo-
sitie over de oorlogsjaren in Schipluiden en omge-
ving, waarin veel authentiek materiaal is te zien.
Vooral het gewone leven tijdens 1940-1945 zal wor-
den belicht. Hoe beleefden de Schipluidenaren deze
tijd? Wat merkten ze van de oorlogshandelingen.
Vooral de periode vanaf 1944 was moeilijk vanwege
de schaarste en de inundaties. De tentoonstelling is
ook geschikt voor scholieren.
• Groencentrum Langelaan, Keenenburgweg 1,
(Achter Albert Heijn) [CULT] [ACT] [GEZ] [CULI] • 
In een authentieke kas ,een schitterende winkel van
bloemen en planten wordt de hele dag door een speci-
ale demonstratie ‘creatief met tuinplanten’ gegeven. 
• ’t Sjieke Sjoppie, Kasteellaan 9 (naast Groencen-
trum Langelaan) [CULT] [ACT] [GEZ] [CULI] • Hier

vindt u allerlei woonaccessoires in het leuke winkeltje
van de zusjes Van Baalen. Behalve woonkadootjes voor
iedere portemonnee treft u er schilderijen aan van
Monica Huisman en beelden van Henk Petermeijer. 
• Hobbytuinvereniging 'De Trambrug', Burg. van
Gentsingel 1c [CULT] [ACT] [GEZ] [CULI] • Wat is een
'groenere voortuin' dan een volkstuin met allerlei
soorten GROEN-ten, fruit en bloemen. Het complex
ligt aan de rand van het dorp Schipluiden,met de rust
en stilte van het polderlandschap. Tuinliefhebbers
telen hier met aandacht en zorg hun eigen, veelal
biologische groenten, fruit en bloemen. Ook dit jaar
kunt u weer vanaf 11.00 uur bij ons terecht om te
genieten van de rust onder het genot van een kopje
koffie, thee, worteltjestaart (zolang de voorraad
strekt) en de verkoop van eigen groenten en bloemen.
• Muziek jeugd St. Caecilia bij Akkerleven, Veld-
vreugd 15 [CULT] [ACT] [GEZ] [CULI] • Jonge en oude
mensen kunnen goed met elkaar overweg. Dat heeft
het jeugdorkest van Sint Caecilia al meerdere keren
 ervaren tijdens de geslaagde optredens in bejaarden-
of verzorgingshuizen. Ook in Schipluiden heeft het
jeugdorkest een fanclub: de bewoners van Akker -
leven. Afgelopen najaar hebben de jonge muzikanten
van Caecilia een gezellig kerstconcert voor hen ver-
zorgd. Vandaag om 14.30 uur ontmoeten jong en oud
elkaar weer, bij mooi weer buiten op het terras.
 Uiteraard zijn ook alle mensen die niet in Akkerleven
wonen van harte welkom!
• Albert Heijn, Keenenburgweg 15 [CULT] [ACT]
[GEZ] [CULI] • Evenals andere jaren staat de wafel-
bakker weer voor de winkel stroopwafels te bakken
met roomboter uit Midden-Delfland. Voor alle deel -
nemers aan de fietstocht zijn deze gratis te proeven.
• Huiskamerrestaurant Indigo, Singel 6 [CULT]
[ACT] [GEZ] [CULI] • Indigo serveert koffie, lunch,
borrel maaltijd in gezellige huiskamersfeer. Of
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 pauzeer  tijdens de fietsroute op het zonnige terras.
Alle gerechten zijn biologisch, eko en/of afkomstig
uit de streek. Van leveranciers uit de regio, zo van het
land vers op je bord.
• Gewaagd Gelaagd, Burg. Musquetiersingel 4
[CULT] [ACT] [GEZ] [CULI] • Gewaagd-Gelaagd, een
winkel met kasten en decoraties heeft speciaal voor
deze dag zelfgemaakte glazen bloemen te koop. U
vindt o.a. ook gietijzeren koeienbellen, deurkloppers
met paardenhoofden en kikkers. Kom gezellig even
kijken. Bij ieder aankoop boven vijf euro krijgt u een
presentje.
• De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10 [CULT] [ACT]
[GEZ] [CULI] • De bibliotheken van Midden-Delfland
presenteren zich ook dit jaar weer! Bibliotheek
Schipluiden houdt haar jaarlijkse boekverkoop: er
valt weer veel te halen voor weinig geld. Sla uw slag!
Bij de stand van de Wereldwinkel kunt u terecht
voor koffie, thee en chocolade met het Max Havelaar
keurmerk. Tevens voor kunstnijverheid uit Derde
Wereldlanden. De Provincie Zuid-Holland voorziet
u van informatie over de stadsrecreatiekaart. De
Rabobank staat er met de fietsroutes Actief, Cultu-
reel, Culinair en de korte gezinsroute (zie pagina 8/9).
Midden-Delfland is één van de laatste open veen -
weidegebieden midden in het stedelijk gebied van de
Zuidvleugel van de Randstad. De ‘koe in de wei’ staat
centraal bij het open en groen houden van het gebied.
De gemeente ontwikkelt zich meer en meer als recrea-
tiegebied met landschappe lijke kwaliteit voor het ons
omringend stedelijk gebied. Met behulp van banners,
informatieborden en vlaggen geeft de gemeente
Midden-Delfland informatie over haar rol hierin. En
waarschijnlijk worden er kleine gadgets en routekaar-
ten uitgedeeld.
• Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 21/22 [CULT] [ACT]
[GEZ] • Een oase van rust, groen en ruimte gelegen

in de polder van Midden-Delfland. Kunst, cultuur,
natuur, gezondheid en welzijn spelen een prominen-
te rol in de Kerk, Pastorie en restaurant de Herders-
hof. Op de Levende Buitenplaats vind je een grote
moestuin met natuurlijk geteeld groente en fruit en
op het jongvee terrein zijn de boerderijdieren te
bewonderen. Om 11.00, 13.00 en 15.00 uur start een
rondleiding o.l.v. Ton van Ginkel over de Buiten-
plaats. In Restaurant de Herdershof kun je cultuur
próeven: de smaken van Midden-Delfland! U kunt
hier terecht voor een lunch of aan het eind van de
dag een maaltijd, bereid als in 1840. De Herberg is
open voor bezichtiging: slapen in de stijl van vroeger.
In De Kerk treedt om 11.00 het Schipluidse Koor van
Es op en om 15.00 uur is er een optreden van Koper -
ensemble St. Caecilia uit Schipluiden. Midden-Delf-
landkenner Eef Boeve neemt u mee langs de mooiste
plekjes van de Midden Delfland Dag Cultuurroute. 
De wandeltocht van 15 km start om 11.00 uur. De
 Pastorie is geopend. Hier kunt u  gevitaliseerd water
halen, waterfoto’s bekijken of meedoen met een
mini meditatie workshop (11.00, 12.00 en 14.00 uur).
Aanmelden op www.ophodenpijl.nl.
• Manege Chardon, Rijksstraatweg 12 [CULT] [ACT]
[GEZ] • Zet haar deuren open voor een rondleiding
op het bedrijf en het bekijken van paardrijlessen.

Delft 

• Delflandhoeve, Schieweg 166 [ACT] [GEZ] • 
Om 10.00 vindt hier de officiële opening van deze
Midden-Delfland Dag plaats. Bij dit recreatiebedrijf
kunt u kamperen, kanoën, vergaderen en kunnen
arrangementen en feesten worden georganiseerd. Dit
jaar staat Delflandhoeve op de Midden Delfland Dag
in het teken van Sport en Spel. Evenementenbureau
Vanderkruit laat u kennis maken met vernieuwende
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sporten zoals Trikke, Balance bike, Whike en de Bike -
stepper. A-Way Events & Wellness biedt de mogelijk-
heid tot het spelen van Afrikaanse djembé. U kunt
discgolf spelen: een frisbeevariant van golf. En J&J
Outdoor Events maakt het mogelijk om deze dag op
de Delflandhoeve zelf een professioneel zandsculp-
tuur te maken! U kunt vanuit de Delflandhoeve de
polder in om te kanoën: er zijn routes tussen de
 rietkragen tot wel 2,5 uur. En om de benen soepel te
houden zijn er optredens van de Big Band Swing
Express. Het IVN Delft e.o. is paraat met voorlich-
ting over de natuur en een slootexcursie, het vangen
en op naam brengen van waterdiertjes. De Vogel-
wacht ‘Delft en Omstreken’ voelt zich als een vis in
het water in Midden-Delfland  vanwege de excursies
en vele inventarisaties. In een kraam wordt speciale
aandacht geschonken aan water-, moeras-, en weide-
vogels van het gebied. En de Imker is aanwezig met
veel informatie over bijenvolken en natuurlijk met
streekeigen honing. De Historische Keuken ver-
zorgt dit jaar naast een historische boerenlunch,
soep en High-Tea en een picknick voor € 7,50 of 
€ 12,50 p.p. Reserveren mogelijk tot 17 juni bij
info@dehistorischekeuken.nl. Op het terras van de
Delflandhoeve kunt u genieten van een kopje koffie
of een drankje. Medewerkers van provincie Zuid-Hol-
land geven voorlichting over het IODS- programma,
o.a. over de mogelijke aanleg van de A4 in Midden-
Delfland. De voetbalwedstrijd hoeft u niet te missen,
want in de middag hangt hier een groot scherm. De
Rabobank fietsroute start ook bij de Delflandhoeve. 
Het recreatiegebied Midden-Delfland staat voor
iedereen open. De mogelijkheden om te ontspannen
en te genieten lijken onbeperkt. De afdeling Toezicht
en handhaving van G.Z-H houdt zich in samenwer-
king met o.a. politie en gemeenten bezig met de
 veiligheid van de recreant en de naleving van de wet

en regelgeving. U kunt bij hen terecht  met vragen en
opmerkingen over het mooie Midden-Delfland. Het
recreatieschap Midden-Delfland staat achter de
Delflandhoeve en geeft informatie over spectaculaire
fietsactiviteiten voor jong en oud die zij organiseren
op zondag 20 juni. Kijk voor meer informatie op
www.recreatiezuidholland.nl en www.fietstalent.nl.
• DWO op Woonboerderij Schieweg 180 [ACT]
[GEZ] • Ook dit jaar is de tuinafdeling van de Dagbe-
steding DWO weer van de partij met de deelnemers
van de dagbesteding en haar bewoners van de woon-
boerderij. Even als voorgaande jaren verkopen we
eenjarige en vaste planten, maar nieuw dit jaar is:
tuinmeubels die door onze deelnemers worden
gemaakt. In de tuin rond de boerderij staan de meu-
bels opgesteld. En natuurlijk staat de koffie klaar!
• World Art Delft, Rotterdamseweg 205 [ACT]
[GEZ] • Op het terrein van World Art Delft worden
door De Delftse Natuurwacht van 10 tot 17 uur diverse
leuke doe- en leeractiviteiten voor kinderen en hun
ouders georganiseerd. Zo kan je meebouwen aan een
heuse bloementuin, je eigen insectenhotel maken,
zoeken naar kleine kriebelbeestjes en bij de imker
alles vragen over zijn bijen. Verder is er een blotevoe-
tenpad aangelegd, en is er een speurtocht langs de
bomen op het terrein. Een tentoonstelling over de
historie van boerentuinen en de galerie en beelden-
tuin zijn de hele dag geopend. Al deze activiteiten zijn
gratis. Ook het terras voor koffie, thee en limonade is
de hele dag open. Meer informatie kunt u vinden op
www.worldartdelft.nl en www.natuurwacht.nl.
• Kruithuis, Schiekade 1, Delft [ACT] • U kunt een
kijkje nemen op het Kruithuis, een creatie van archi-
tect Pieter Post uit 1660. Binnen de poort ziet u de
statige kruittorens in een vijver staan. Het Kruithuis
is nu een scoutcentrum. Vandaag kunt u kanoën, een
bomenbaan die ook over het water gaat via een
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touwbrug afleggen, een stokbroodje bakken boven
het kampvuur en een kopje koffie drinken. Ook bent
u in de gelegenheid om een expositie van de kera-
miste Ellen Rijsdorp te bezoeken. Haar woon- en
werkplek bevindt zich op deze historische locatie.
Speciaal voor deze dag heeft zij haar atelier geopend
in de ‘Kortegaard’. Zij zal u van alles vertellen over
haar bijzondere werkmethode op de draaischijf.
Rondwandelend over het terrein en in haar eigen tuin
kunt u genieten van deze keramische kunst: ze ogen
als fluweel, maar het is klei. Kom kijken en voelen
om dit te ervaren. Welkom.
• Natuurkampeerterrein De Grutto, Abtswoude 27
[ACT] [GEZ] • Ook niet-kampeerders die eens willen
rondkijken op deze unieke plek, ver van de bewoonde
wereld zijn vandaag welkom. De vrijwilligers van het
Nivon (Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen)
staan klaar om u te ontvangen en uw vragen te
beantwoorden. Er is koffie, thee of limonade voor
elke bezoeker. De Grutto is te vinden, vanaf het fiets-
pad halverwege Schiedam en Delft, over het erf van
Abtswoude nr. 27, 700 meter rechtdoor in de richting
van de spoorlijn. 

Schieveen

• Rotterdam/Overschie ‘Gaaf en Gastvrij’ Schie-
veen [ACT] • De Bewonersgroep ‘Behoud de Schie-
veense polder’ biedt u een gevarieerd programma, hier-
mee wordt het belang van deze agrarisch beheerde
polder voor iedereen uit de omgeving onderstreept. 
• Hoogerbrugge, Loonbedrijf en Limousin veehou-
der, Hofweg 93 [ACT] • Voor de kinderen is er een
speurtocht op het erf, al speurend komen ze o.a.
langs de dieren, het stro, de bokkenkar en nog meer.
Zij kunnen deelnemen aan creatieve activiteiten, bij-
voorbeeld een nestkastje timmeren, vilten, slootje

springen of kijken naar het water leven in de sloot. 
Er worden demonstraties schapen drijven en schapen
scheren gegeven. Op de afwisselende poldermarkt
verkopen en presenteren ondernemers uit de directe
omgeving hun eerlijke en natuurlijke producten. 
• Pensionstal Neeleman, Hofweg 92 [ACT] • Paard -
rijden voor de kinderen, en lekker varen in een roei-
boot op de bovenvaart midden door de polder. Bij de
moestuin krijgt u informatie over groente van de
koude grond.
• Melkveehouderij ‘Vrijheid’, Hofweg 165 [ACT] •
Neem een kijkje in de melkstal van de familie Roden-
burg, drink melk of koffie en aai de kalfjes, geniet
van het echte buitenleven. Voor de juiste tijden en
uitgebreide informatie: www.schieveensepolder.eu.

Schiedam

Het Kethelhuys, Schiedamseweg 2 [ACT] • In
Kethel op het kruispark, zo genoemd omdat hier vier
wegen bij elkaar komen, staat de voormalige herberg
‘De  Vergulde Valk’. De geschiedenis van dit pand gaat
ver in de tijd terug. Het is meer dan een eeuw oud.
Tegenwoordig is het een woonhuis, met daarin geves-
tigd ’t Kethelhuys. Een winkel om even rustig rond te
kijken. Heeft u al eens Midden-Delfland thee geproefd?
Dat is hier te  krijgen. 
• Natuurcentrum De Boshoek, [ACT] Bospad 3,
Schiedam (einde Harreweg/begin Noordeinde) •
Natuurcentrum De Boshoek ligt aan de rand van het
Midden-Delfland gebied, dichtbij het historische
dorp Kethel (tegenwoordig gemeente Schiedam) en
ligt in een overgangsgebied van de stedelijke bebou-
wing van Schiedam naar het landelijke Midden-Delf-
land gebied. In Natuurcentrum De Boshoek zijn een
aantal diorama’s en vitrines met meer dan 200 opge-
zette dieren en vogels te bezichtigen. Die in hun
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natuurlijke omgeving geplaatst zijn. Alle diorama’s
zijn voorzien van informatiepanelen. Hiermee wordt
een mooie indruk gegeven van het dierenleven in
Nederland. Zeer leerzaam voor jong en oud en abso-
luut de moeite waard. Een ieder is van harte welkom,
koffie/thee is verkrijgbaar.
• De Babbersmolen, Volkstuinencomplex Vijfslui-
zen [ACT] • De Babbersmolen (1710) is gelegen aan de
Lychnislaan nabij de Poldervaart in volkstuinencom-
plex Vijfsluizen in Schiedam. Het is de oudste nog
bestaande stenen poldermolen van Nederland en
wordt op dit moment gerestaureerd tot een volledig
bedrijfsvaardige watermolen. U kunt een kijkje nemen
in de molen en vragen stellen aan de molenaar die in
het naastgelegen molenaarshuisje woont. Er wordt
koffie en thee geschonken met natuurlijk een molen-
speculaasje erbij. De Babbersmolen is het startpunt
van één van de fietsroutes. Ideaal voor Schiedammers
die Midden-Delfland eens willen verkennen.

Vlaardingen

• Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50
[ACT] • Het museum is gehuisvest in een Delflandse
boerderij. Er is een tentoonstelling over Vlaardingen
en de tweede Wereldoorlog te zien. Tevens startpunt
voor de actieve fietsroute.
• Ontdek de geheimen van eendenkooi Het Aal-
keetbuiten, Broekpolderweg [CULI] • In de Aalkeet-
buitenpolder ligt een schijnbaar onbeduidend bosje.
Buiten het fluiten van de vogels en kwaken van eenden
heerst er een serene rust. Maar niets is minder waar. De
bomen en struiken ommantelen een eeuwenoud
gebruik waar slechts enkelen nog weet van hebben.
Ontdek samen met de kooiker van Natuurmonumen-
ten de geheimen van de eendenkooi Het Aalkeetbui-
ten. Hoe leefden de kooikers in vroeger  tijden? Hoe

werkt een eendenkooi? Waar komt het spreekwoord
‘achter de schermen' vandaan? Kom naar de eenden-
kooi Het Aalkeetbuiten en laat u verrassen.

Zuidbuurt 

De Zuidbuurt ligt tussen Vlaardingen en Maassluis.
• Hoeve Avondrust, Zuidbuurt 46 [CULI] • Behalve
de boomgaard met historische fruitsoorten kunt u
hier een gerestaureerde karnmolen bezichtigen, oud-
Hollandse spelletjes spelen of een koe schilderen. U
komt hier alles te weten over Slow-food en natuurlijk
ontbreken de streekproducten van Midden-Delfland
niet. De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert is
hier vertegenwoordigd. 
• Galerie van B./Engelenhoeve, Zuidbuurt 89
[CULI] • Net even buiten de bebouwde kom staat de
Engelenhoeve. In de voormalige koeienstal van deze
19e eeuwse boerderij bevindt zich sedert juni 2008
Galerie van B. een groene oase voor onverwachte
ontmoetingen, inspiratie en creativiteit. Zodra u het
erf betreedt ervaart u de ongekende rust en ruimte
van het buitenleven. U ziet hier tekeningen, schilde-
rijen, grafiek en beelden van Leen Droppert. Galerie
van B bevindt zicht slechts op ca. 10 minuten loopaf-
stand van station Vlaardingen-West maar beschikt
ook over een eigen parkeerplaats. Voor meer infor-
matie www.galerievanb.nl. 
• De Wijnboerderij, Zuidbuurt 40 [CULI] • Voor
liefhebbers van opera: tussen 12.00 en 17.00 uur vin-
den er diverse optredens plaats. Op het terras is kof-
fie met druiventaart verkrijgbaar. Voor meer informa-
tie, zie www.wijnboerderij.info.
• Jan Huygen in de Ton, Zuidbuurt 32 [CULI] • Hier
kunt u terecht voor landelijke huis- en tuindecora-
ties. Vandaag is ook het werk van fotograaf Ellen
Meyer te bezichtigen en is portretschilder Loek de
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Kok aanwezig. De tuin en het erf zijn toegankelijk en
er is hier gelegenheid iets te drinken. 
• Gemaal Aalkeet-Binnenpolder, Zuidbuurt 24
[CULI] • Het dieselgemaal van de Aalkeet Binnenpol-
der is gebouwd in 1882 als opvolger van de Dammo-
len. Naast dit gemaal is een nieuw gemaaltje
gebouwd, dat zich grotendeels onder het maaiveld
bevindt. In de tussenmuur van het oude dieselgemaal
zitten drie herdenkingsstenen: een stichtingssteen
uit 1882, maar ook twee stenen uit de vroegere molen.
De familie Sonneveld vertelt de bezoekers over de
werking van het gemaal en hoe deze de polder droog
hield. En waarschijnlijk is hij draaiende te zien!
• Boerderij De Karperhoeve, Zuidbuurt 5 [CULI] •
U kunt hier genieten van de Boeren Karperhoeve
Markt, met streekproducten zoals honing, cranberry,
kaas, fruit, jam en bakproducten, brocante, woon-
ideeën, sieraden, meubelen en fietsen. Voor de kin-
deren is er het kinderdorp met o.a. een springkussen,
snoepklimpaal, oud Hollandse spelletjes, grabbelen,
ballonnenwedstrijd, koe melken en ponyrijden. Er is
een sfeervolle tentoonstelling ingericht met quilts,
die beschikbaar zijn gesteld door leden van quilt-
groep De Quiltbarg. Imker van der Drift staat er
met een informatiekraam. Met de huifkar kan een
rondrit worden gemaakt door de oude Zuidbuurt en
met een schuit kan men vanaf het water de prachti-
ge Vlietlanden bekijken. Gedurende de dag vinden er
diverse demonstraties plaats: een roofvogelshow,
paardentandarts, hoefsmid, ponyvoetbal, voltigeren
en  schapen scheren. Door het Zwingteam wordt een
spectaculair optreden verzorgd met trekpaarden (o.a.
touwtrekken). Er zijn diverse oude ambachten te
bewonderen en er vinden gedurende de dag enkele
muzikale optredens plaats, o.a. om 11.00 uur door
Harmonievereniging Euterpe. Op het boerenterras
kan uiteraard weer de overheerlijke boerenmelktom-

pouce worden genuttigd. Ook kunt u onder deskun-
dige begeleiding de restauratiewerkzaamheden te
bekijken. De restauratie is gestart begin 2009 en zal
zijn voltooid eind 2010. Voor het programma en voor
opgave van de rondleiding langs de restauratiewerk-
zaamheden kunt u terecht op www.stichtingdekar-
perhoeve.nl. Vanaf de Karperhoeve kunt u starten
met een fietsroute.

Maassluis

• Maassluis, Markt en Bloemhof [CULI] • Ook
Maassluis zal op 19 juni in het teken staan van de
Midden-Delfland Dag. In het oude centrum van
Maassluis worden op de Markt en op het Bloemhof
kramen geplaatst waar allerlei produkten, waaronder
streekprodukten zullen worden verkocht. In het
kader van het thema ‘Ontdek de groene voortuin’
rijdt er vanaf de Markt tussen 11.00 uur en 16.00 uur
de Boulevardtrein heen en weer naar het prachtige
gebied aan de Zuidbuurt tussen Maassluis en Vlaar-
dingen. U kunt onderweg uitstappen voor een bezoek
aan de Karperhoeve of voor een wandeling in het
gebied waar de eeuwenoude boerderijen prachtig
uitkomen in deze historische groenstrook tussen de
twee steden. Ook zal er een huifkar vanaf de Markt
heen en weer rijden naar de Karperhoeve, zo mogelijk
langs de Wipperskade, de vertrekplaats van de rond-
vaartboot Vlietlander. Om 11.00 uur vertrekt De
Vlietlander vanaf de Wipperskade voor een tocht via
de vlieten naar het Jachthuis bij de Foppenplas en zo
vervolgens elk heel uur tot ca. 15.00 uur. Vanaf de Kar-
perhoeve vaart er ook een Westlander naar het Jacht-
huis, zodat het mogelijk is een rondvaart te maken
door de prachtige Vlietlanden van Midden Delfland.
Deze activiteit is mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van het promotie platform Midden Delfland.

ontdek de groene voortuin 15



Sponsors Midden-Delfland Dag

Midden-Delfland 
Vereniging

Midden-Delfland Vereniging
De Midden-Delfland Vereniging is een vereniging die op vele manieren probeert om de  groene en lande-
lijke toekomst van Midden-Delfland veilig te stellen. Daarvoor zijn mensen actief in een bestuur en
diverse werkgroepen en zijn ook veel leden nodig. Samen geven we steun aan goede ontwikkelingen en
initiatieven. Maar samen maken we, als het nodig is, ook een vuist tegen aantastingen van het gebied. 

Lid worden van onze actieve vereniging?
Word ook lid van de Midden-Delfland Vereniging en steun onze actieve inzet! Voor € 17,50 per jaar ont-
vangt u dan 4 Midden-Delfkranten, korting op de prijs van onze excursies en andere activiteiten en
verder allerlei informatie over activiteiten in het gebied.

Geef a.u.b. uw naam en adresgegevens door: 
• via de website: www.middendelflandvereniging.nl
• via e-mail: info@middendelflandvereniging.nl
• via post: Midden-Delfland Vereniging, Burg. Musquetiersingel 40, 2636 GG Schipluiden
• via telefoon: 06 42 10 54 07
• via de vrijwilligers in de informatiekramen van de Midden-Delfland Vereniging

Laatste nieuws: www.middendelflandvereniging.nl te
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