
Wat moet je niet missen 
 

Opening 11.00 uur Gaagweg 34  waar “Nieuw 

Leven” centraal staat.  

 

De Schaapskudde van Vockestaert waar de herder 

en zijn trouwe hond laten zien wat er allemaal 

mogelijk is. 

 

Bezoek de boerenmarkt 

Lekker rondstruinen langs de kraampjes met allerlei  

(h)eerlijke producten. Speciaal vandaag 

lamspecialiteiten, het succesvolle Martinusbrood, 

ambachtelijke advocaat en nog veel meer!  

 

Ritje met de gratis huifkar 

Stap op en laat je brengen door de polders van 

boerderij naar boerderij. 

 

 

 

 

Agrarische 

natuurvereniging 

Vockestaert 

Gaagweg 34, 36 en 9B 

Schipluiden 

Oostgaag 24A 

Maasland 

 

met Vockestaert 

de boer op 

Midden-Delfland: 
Open! 

Agrarische natuurvereniging Vockestaert 
Burg. Musquetiersingel 40 

2636 GG Schipluiden 

T i jd :  11.00-16.00 uur  

De Agrarische natuurvereniging Vockestaert maakt 

zich sterk voor het behoud van het open karakter van 

het typische boerenlandschap van Midden- Delfland.  

De verbinding stad- platteland wordt o.a. versterkt 

door educatielessen i.s.m. de NME centra van de 

omliggende steden. Jaarlijks gaan zo’n 2500 kinderen 

naar Midden- Delfland op bezoek bij de boer. 

In de zuidrand bij Schiedam en Vlaardingen graast 

de schaapskudde o.b.v de herder en zijn hond. 

 

Zoekt u een leuke activiteit in het gebied. 

Bezoek www.midden-delfland.net of  

mobiel: m.mooidichtbij.nl 

6 mei Schapenscheerdersdag  

 de Boshoek, Schiedam 

16 juni Midden-Delflanddag  

 o.a. Woudweg 26, Schiedam bij 

 de Schaapskudde van Vockestaert 

8 sept. Open Monumentendag 

 Groen van Toen 

6 okt. Tuin van de Randstad  

 Streekmarkt bij Druivenkwekerij  

 Nieuw Tuinzigt, Den Hoorn 

Nieuw leven op oude plaatsen 

21apr i l  

De drie melkveebedrijven doen mee aan het      
programma Duurzaam BOER BLIJVEN in            

Midden- Delfland. Hierbij is de kringloop van de 
landbouw belangrijk en dit wordt met studie- en 

kennisontwikkelingsprogramma’s  
inzichtelijk gemaakt.  

Foto’s Gemma van Winden, Paul Meuldijk, Henk Groenendaal 





12.00 en 14.00 uur “Het verhaal van de polders langs de Gaag” 

lezing door Jacques Moerman  in het zomerhuis, Gaagweg 9B 
 

Laat je rijden met de gratis rondrijdende huifkarren.  
    

Wandeling met beschrijving  door de Duif– en Commandeurspolder. 
Start tussen 9.00 en 9.30 uur Oostgaag 24 A + parkeren bij Gaagweg 11 

        Alle activiteiten zijn op eigen risico                       www.vockestaert.nl                                 Bij alle activiteiten hangt de vlag van Vockestaert 

Familie Arnold en Jolanda van Adrichem 

Gaagweg 34 Schipluiden 

* Opening van de dag om 11.00 uur. 

* Rondleiding over het bedrijf waarbij Duurzaam Boeren centraal staat. 

* Boerenmarkt met vele kraampjes en lekkernijen. 

* Infostand van Vockestaert met weidevogels. 

* In de moestuin vertelt Wim Berkhout zijn verhaal over tuinieren. 

* Wandelpad naar nr. 36 door het land. 

* Tentoonstelling schoolplaten van Jetses uit het Volle Leven. 

 

Familie John en Nelly van Winden  

Kaas-en zuivelboerderij, Gaagweg 36 Schipluiden 

* Melkveebedrijf waar de enige kaasmakerij is van Midden-Delfland 

met een boerderijwinkel. 

* Introductie speciale sambalkaas m.m.v. restaurant Pure Passie en het 

Blauwe Hek (Brood met Zorg). 

* Koekeloeren in de bodem en de sloot. Zelf de bodem en het slootwa-

ter onderzoeken met begeleiding van het IVN. 

 

Familie Simon en Astrid van der Kooij 

Oostgaag 24 A, Maasland 

* Melkveebedrijf waar in het voorjaar educatielessen gegeven worden 

* Kinderactiviteiten zoals ritje op de pony, springkussen, knutselen,                          

rijden op de traptractor. 

* Speurtocht over de boerderij met een beloning. 

* Demonstraties van de herder met de schapen. 

* Highlandgames, sportief in de polder (basisschoolleeftijd). 

* Schilder je eigen koe/schaap o.b.v. de kunstenares Marijke   

   Wijgerinck. 

 

Familie C. de Vette 

Gaagweg 9 B, Schipluiden 

* Bezichtiging van het zomerhuis, een rijksmonument met een verhaal. 

* Tentoonstelling van oude machines, tractoren, werktuigen. 

* Demonstratie tarwe pletten, graan dorsen. 

Richting Maasland A 20 

Richting Delft 

Schipluiden 

Goed bereikbaar met busverbinding 38 Delft - Maassluis halte ‘opslag Rijkswaterstaat’ 

 
Parkeren auto’s alleen op de aangegeven plaatsen   Oostgaag 24, Maasland     Gaagweg 11, Schipluiden    
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