
Er is veel te zien en te 
doen in Midden-Delfland. 
Meer weten:

Kijk op www.middendelfland.net • 
Hier vindt u een overzicht van meer 
dan 250 activiteiten.

Schrijf u in voor de digitale  • 
nieuwsbrief www.middendelfland.net

Download de Westland/• 
Midden-Delfland layer voor op uw 
smartphone. Deze maakt verborgen 
informatie zichtbaar en wijst u de 
weg in het gebied!

Scan de QR code en lees alles over • 
Midden-Delfland op uw mobiele 
telefoon

Het complete programmaoverzicht, de locatie(s) en aanvangstijden vindt u op de website van de desbetreffende organisatie. 
De hierboven genoemde activiteiten worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het promotiefonds. 
Het Recreatieschap Midden-Delfland is verantwoordelijk voor dit fonds. 
Meer weten? Kijk op www.recreatiegebied-midden-delfland.nl

Beleef Midden-Delfland; Nieuw leven op oude plaatsen
Midden in de Randstad tussen Delft, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en het Westland ligt één van de 
oudste poldergebieden van Zuid-Holland: het gastvrije Midden-Delfland. Oer-Hollandse dorpjes worden 
afgewisseld door uitgestrekte weilanden, rustige natuurgebieden en veelzijdige recreatiegebieden. 
Maak kennis met Midden-Delfland en omgeving! Het thema dit jaar is: ‘Nieuw leven op oude plaatsen’. 
Op deze pagina een greep uit de activiteiten van 2012.

Zaterdag 21 april; 
Midden-Delfland Open
Met Vockestaert de boer op in Schipluiden en Maasland op de 
gastvrije erven van de verschillende boerderijen langs de Gaagweg. 
Geniet van de open polders langs het slingerende water waar weer 
van alles te beleven is. Wat is er zoal te doen: aandacht voor het 
duurzaam boeren waarbij men zelf de bodem en het waterleven in 
de sloot kan onderzoeken, streekmarkt met h’eerlijke producten, 
schaapskudde met de schaapsherder, lezing over de historie van 
de boerderijen en natuurlijk nog van alles voor de kinderen. Een 
huifkar rijdt rond om iedereen gratis van boerderij naar boerderij 
te brengen.
www.vockestaert.nl

Zondag 6 mei; 
De Boshoek als Schapenfarm 
Natuurcentrum De Boshoek is op deze dag omgetoverd tot een 
echte schapenboerderij. De schaapskudde van de Agrarische Na-
tuurvereniging Vockestaert heeft bezit genomen van het Boshoek-
terrein. Gewoonlijk begraast de schaapskudde de zuidrand van het 
Midden-Delfland gebied waar deze ervoor zorgt dat het groen niet 
te overdadig wordt. Vandaag is de schaapscheerder aanwezig en 
heeft het druk met het scheren van de schapen. Op deze dag zijn 
er ook veel creatieve en educatieve activiteiten voor kinderen.
www.natuurcentrumdeboshoek.nl

Zaterdag 5 en zondag 6 mei; 
Broekpolderregatta
Een tweedaags duurzaam en toeristisch-recreatief waterevenement 
in het gebied tussen Vlaardingen, Maassluis en Schipluiden. Deze 
zeilwedstrijd met historische zeilende platbodems brengt een aan-
tal belangrijke punten samen: een voor toeschouwers vermakelijke 
en spectaculaire start, het op een unieke manier sportief presteren 
in een prachtig cultuurhistorisch natuurgebied, optimaal gebruik 
van de waterrecreatiemogelijkheden van Midden-Delfland, volle-
dig duurzaam recreëren op het water (Varen als Toen). Het gebied 
is uniek door o.a. de aanwezigheid van eeuwenoude jaagpaden 
langs de vaarwegen. De Broekpolderregatta gebruikt deze jaagpa-
den weer op de authentieke manier. 
www.broekpolderegatta.nl

Zaterdag 16 juni; 
Midden-Delfland Dag 
Organisaties en bewoners werken het thema “nieuw leven op oude 
plaatsen” op verschillende manieren uit. Zij maken zo duidelijk dat 
Midden-Delfland voor iedereen iets te bieden heeft. Op de fiets, 
over het water, te voet… Uit de stad via verschillende fietsroutes 
is Midden-Delfland goed te bereiken. Speciale aandacht is er dit 
jaar voor de vier kernlocaties, maar ook op andere plaatsen in 
het gebied is van alles te doen. Kom kijken, luisteren, doen, proe-
ven, maar vooral beleven. Locatie: op diverse plaatsen in Midden- 
Delfland. Kernlocaties: ’t Woudt, De Hofweg, Schaapskudde  
Midden-Delfland en de Maaslandse Dam. 
www.middendelflandvereniging.nl

Zaterdag 8 en zondag 9 september; 
Open Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag worden diverse monumenten open-
gesteld voor publiek. Vanuit het landelijke thema ‘Monumenten in 
het Groen’ wordt ook in Midden-Delfland gewerkt aan een boei-
end programma waarin veel te beleven valt. Hierin nemen we 
mee dat 2012 het ‘Jaar van de Buitenplaatsen’ is en de beroemde  
Kruikiuskaart van Midden-Delfland 300 jaar bestaat. Op basis 
van deze gegevens zal door de gemeente Midden-Delfland, de 
bibliotheek Midden-Delfland, de historische verenigingen Midden-
Delfland en Midden-Delfland is Mensenwerk een aantrekkelijk  
programma worden georganiseerd. Dit jaar is er extra aandacht 
voor het beschermd dorpsgezicht van ‘t Woudt. Op vrijdag  sep-
tember wordt in Den Hoorn het eerste lustrum gevierd van de Mid-
den-Delflandse Kindermonumentendag. Medio augustus verschijnt 
op www.middendelfland.nl het gezamenlijke programma van de 
betrokken organisaties en de gemeente Midden-Delfland.
www.middendelfland.nl, www.middendelflandismensenwerk.nl of 
www.openmonumentendag.nl 

Zaterdag 6 oktober; 
Tuin van de Randstad
Met ‘De Tuin van de Randstad’ maakt u kennis met verschillende 
ondernemers uit CittaSlow gemeente Midden-Delfland en gemeen-
te Westland. De streekmarkt heeft pure producten, verkocht door 
de ondernemers zelf. Naast het mooie aanbod van streekproducten 
kunnen bezoekers hun hart ophalen aan natuur, historie en cultuur 
uit de regio. Maar ook kunst, toneel en het gezellige terras zorgen 
voor een unieke sfeer. Tip, kom op de fiets. Met de auto? Dit jaar 
wordt opnieuw een riksja ingezet om bezoekers naar de parkeer-
plaats te brengen. 
www.druivenkwekerij.nl

Gijsbertus van Marrewijk
Midden-Delfland versterkt haar identiteit onder meer door de 
promotie van het gebruik van historische kledij tijdens bijzonde-
re plaatselijke activiteiten. Een initiatief van gemeente Midden-
Delfland, Historische Verenigingen, bibliotheek Midden-Delfland 
en ontwerpster Ria van Eijmeren. Voor Den Hoorn is de periode 
rond 1900 gekozen, de tijd dat de tuinbouw zich in dit dorp sterk 
ging ontwikkelen. Het uitgangspunt is de persoon Gijsbertus van  
Marrewijk (1853-1934), een ondernemende tuinder die ook opviel 
door zijn bestuurskwaliteiten. Door zijn kasboeken (1882-1929) 
weten we precies wat hij op zijn tuin teelde. Het verhaal van zijn 
leven zal in 2012 uitgebreid worden gepromoot door de Historische 
Vereniging Oud-Schipluiden.
www.middendelfland.nl 
www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl

Tips!
Fietsknooppuntenkaart Westland/• 
Midden-Delfland, verken ieder plekje 
van dit bijzondere gebied! 
O.a. te koop bij VVV Vlaardingen en 
VVV Westland/Midden-Delfland.

Waterkaart Westland/• 
Midden-Delfland. ANWB waterkaart 
met informatie over waterdieptes, 
brughoogtes en horeca, faciliteiten 
en verhuur aan het water te vinden. 
Deze vaarkaart t.w.v. d 7,95 is 
verkrijgbaar via de VVV’s en ANWB.




