
Midden-Delfland   “Er was eens…..” 

De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert maakt zich 
sterk voor het behoud van het open karakter van het typi-
sche boerenlandschap van Midden-Delfland. De verbinding 
stad - platteland wordt o.a. versterkt door de ondersteuning 
van ANV Vockestaert met educatielessen. Deze worden 
gegeven door de boeren aan de scholen in de omliggende 
gemeenten. 

De agrarische ondernemers werken samen aan diverse 
projecten gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit 
van het Midden-Delflandgebied. In de zuidrand bij Schie-
dam en Vlaardingen graast de schaapskudde die onderbe-
geleiding van de herders en hun honden het gebied afgaan.  
Momenteel groeit de kudde gestaag met alle lammetjes die 
er in het voorjaar geboren worden. 

Zo wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat de groene wereld 
naast de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen. 
 
Zoekt u een leuke activiteit in dit gebied: 
Bezoek de website www.middendelfland.net 
of mobiel: m.mooidichtbij.nl  
 
18 juni - Midden-Delflanddag  
 Allerlei activiteiten in het Midden-Delflandgebied. 
25 juni - Westlandse Molendag 
 www.westlandsemolens.nl 
10 sept   - Monumentendag 
 Midden-Delfland is mensenwerk 
10 en 11 sept.- Delflandrace 
 Wedstrijd voor historische zeilboten  
8 okt - De Tuin van de Randstad 
 Streekmarkt bij Druivenkwekerij NieuwTuinzight
        
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente 
Midden-Delfland, gemeente Maassluis, Fonds Schiedam 
Vlaardingen, Fonds 1818, het Hoogheemraadschap Delf-
land, bakkerij Holtkamp en  het Promotieplatform Midden-
Delfland. 

Foto’s o.a. Henk Groenendaal en Paul Meuldijk. 

De Agrar i sc he 

Natuur ve ren i g i ng  

Vockes taer t  o rgan i s eer t  o p  

Westgaag 11, 74 en 102 

Parallelweg 3, Molenweg 8  

Maasland 

Wat er is er allemaal te doen:  
 
11.00 uur Opening Westgaag 102 met  
burgemeester Rodenburg. 

 
Wandelen 
Speciale wandeltocht van +/- 6 km 
Met deze tocht komt u langs alle opengestel-

de boerderijen en de molen. Niet geschikt 

voor wandelwagens etc. Te verkrijgen op de 

locaties. 

Weidevogels kijken 
Met een grote telelens het leven in de polder 

bestuderen. Deze dag start ook de nationale 

kijkweek voor de weidevogels. 

www.weidevogelskijken.nl  

Ritje met de huifkar 
De boerderijen en de molen zijn onderling te 

bereiken door op te stappen op de rondrijden-

de huifkarren en zo kom je van locatie naar 

locatie. 

 

Bezoek de boerenmarkt  
Lekker rondstruinen op de markt met allerlei 

(h) eerlijke producten op de Barhoeve. 

Presentatie Schaapskudde Vockestaert  
Op de boerenmarkt kunt u zien waar en wat 

de schaapskudde allemaal doet in het recrea-

tiegebied de Zuidrand. Kom de lamsworst 

proeven, een echt streekproduct. 

Bezoek de korenmolen De Drie Lelies 
Speciaal voor deze dag maalt de molen tarwe 

waar bakkerij Holtkamp, volgens oud recept, 

Martinusbolletjes van heeft gebakken. Deze 

zijn te verkrijgen op de molen. De molen is te 

bereiken via het speciale wandelpad, met de 

fiets en de huifkar. 

Lezing ‘Boerderijen langs de Westgaag’ 
door Frits van Oostroom 
12.00 en 14.00 uur 
Benieuwd naar het verleden en de functie van 

de boerderijen, hun zomerhuizen en de molen? 

Luister naar de lezing op hoeve Torenzicht in 

het zomerhuis.  
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Hoeve Mary, Melkveehouderij Maatschap Staalduijnen-Zeeuw 
Westgaag 11, 3155 DD Maasland  
* Kom de koeien bekijken in de ligboxenstal. 
* Leuke activiteiten voor de kinderen zoals ritje met de pony, schilderen, springkus-
sen, rijden op een traptractor. 
* Zelf schilderen onder begeleiding van Jolanda Noordam. 
* Tentoonstelling en demonstratie van quilten door Quiltgroep de Mussen. 
* Wandelpad naar de Hoefwoning via het kerkepad. 
* (Weide)vogels kijken met telescoop met uitleg van weidevogelwachter. 

Boerderij Torenzicht, Piet en Ella Koornneef 
Westgaag 74, 3155 DH Maasland  
* Monumentale boerderij die te bezichtigen is binnen en buiten. 
* Rondleidingen met informatie over de restauraties. 
* Lezing door Frits van Oostroom over “Boerderijen langs de Westgaag” in het          
zomerhuis. 
* Demonstratie van het graan dorsen. 

Barhoeve, vleesveebedrijf, Klaas Barendregt en Hanneke Blokdijk 
Westgaag 102, 3155 DJ Maasland  
* Maak kennis met een moderne potstal voor het houden van  vleesvee. 
* Opening van de dag om 11.00 uur i.s.m. burgemeester Rodenburg. 
* Boerenmarkt met allerlei h’eerlijke (streek)producten. 
* Informatie over de Schaapskudde en het lamsvlees. 
* Fotopresentatie over de geboorte van een kalfje via een keizersnede.  

De Hoefwoning, biologisch melkveebedrijf, familie W. Nell 
Parallelweg 3, 3155 RM Maasland 
* Biologisch bedrijf met koeien op de grupstal. 
* Kijk bij de schapen met hun lammetjes.  
* Tentoonstelling “Het Volle Leven” met de oude schoolplaten van Jetses. 
* Pony rijden onder begeleiding. 
* Bereikbaar via het Dijkpolderpad voor wandelaars. 
* Wandelmogelijkheid door de polder naar de korenmolen de Drie Lelies 

Korenmolen de Drie Lelies, molenaar Rob van Zijll 
Molenweg 8, Maasland 
Let op geen parkeergelegenheid voor auto’s! 
* Bezoek deze korenmolen uit 1767 die onlangs prachtig gerestaureerd is. 
* De molen maalt deze dag + verkoop van producten. 
* Te bereiken via het speciale wandelpad door de polders. 

Polderwandeling +/- 6 km 
Route aanwezig op alle bedrijven indien men op eigen gelegenheid wil 
wandelen. Deze is niet geschikt voor wandelwagens etc. 
 
Rit met de huifkar. 
De rondrijdende huifkarren komen langs de boerderijen, de molen en de 
parkeerplaatsen. 

www.vockestaert.nl Bij alle activiteiten hangt de vlag van Vockestaert 
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Bereikbaar via de A 20 vanuit het Westland afrit 6 en vanuit Rotterdam afrit 7. Parkeren op de aangegeven 
parkeerplaatsen Westgaag 104 en Westgaag 56 

Maasland: Westgaag, Parallelweg, Molenweg  

Alle activiteiten zijn op eigen verantwoording 
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Richting Schipluiden 

De Westgaag heeft een fiets-
straat als hoofdbestemming. 
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Fietspad 


