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Organisatie: Midden-Delfland Vereniging, gesponsord door:
Hof van Delfland | Gemeente Midden-Delfland | Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. | Fonds 1818 

Gemeente Maassluis | Hoogheemraadschap van Delfland | Recreatieschap Midden-Delfland | Groen Goud

Hoeve Bouwlust

Theehuis

Vierkampterrein

Parkeren auto’s

Parkeren fietsen

Toiletten

Bushalte (lijn 38)
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Midden-Delflanddag is een 
fiets- en wandelevenement 
bij uitstek. Probeer de auto 
zo veel mogelijk te mijden. 
Kom vooral op de fiets of met 
openbaar vervoer.

Deelnameaan deactiviteiten op eigen
risico



Langs de Gaag ligt tegenover hoeve Bouwlust ‘de Maaslandse Dam’. 
Hier worden de sportievelingen verwacht. Bij hoeve Bouwlust wordt 
het ‘blotevoetenpad’ geopend en kunnen sportieve agrarische spelen 
worden gespeeld. Op de zandvlakte vindt de Groene Vierkamp plaats 
en ontstaat tijdens de dag een kunstbos waarvan u in de theetuin 
kunt genieten. In het voorjaar ontstaat een boomgaard met oude 
 fruitrassen. Adopteer een boom en pluk daarvan de vruchten.

Programma

Oostgaag 18 en 31, Maasland

09.00 uur Captains breakfast teams Groene Vierkamp

09.30 uur  Opening Blotevoetenpad door minister OCW Marja van Bijster-
veldt bij Hoeve Bouwlust, Oostgaag 31 in Maasland

10.00 uur  Lancering Streekrekening Midden-Delfland door Rabobank ZHM 
en Stichting Groenfonds

10.00 - 17.00 uur  Theetuin ‘Bij de buurvrouw’, Oostgaag 18, Maasland. De hele dag 
kunt u genieten van koffie en thee met eigen gebakken zoete en/of 
hartige taart, soep en broodjes; met eromheen een kleinschalige, 
gezellige ‘huis-tuin-keuken’ sfeermarkt met planten voor de sier-
tuin, tuinkruiden, tuingereedschap, informatie door en over 
‘Slowfood’, jam maken, bakproducten, groenten, brocante servies, 
woningdecoratie, outdoor laarzen, bloemarrangementen, quilts 
en borduurpakketten, alles van en door mensen uit de omgeving

10.00 - 17.00 uur Agrarische spelen bij Hoeve Bouwlust: boerengolf, maïsdoolhof, 
speurtocht in de hooiberg, oudhollandse spelletjes, terras met 
eten en drinken en eigengemaakt boerenijs.

11.00 - 16.00 uur  Groene Midden-Delfland Vierkamp aan de Maaslandse Dam,  
Oostgaag 18 met teams uit verschillende gemeenten

11.00 - 12.30 uur Optreden van Koor van Es, Hoeve Bouwlust

12.00 - 14.00 uur Boerenlunch Hoeve Bouwlust

15.30 uur Muziek Bigband ‘Swing’

15.30 uur Prijsuitreiking ‘Groene Vierkamp’

maaslandse dam



arrangementen en inschrijving

Kunstbos en de actie adopteer een fruitboom
De Midden-Delfland Vereniging zal als onderdeel van deze dag op verschillende manieren 
mensen werven die zich in willen zetten voor het behoud van Midden-Delfland. Omdat de 
vereniging in 2012 35 jaar bestaat worden 1000 nieuwe leden gezocht (35 jaar- 3500 leden). 
Daarbij wordt aan nieuwe leden een boom aan de Maaslandse Dam ‘cadeau’ gedaan ter adop-
tie. De adoptie houdt in dat elke boom een ‘eigenaar’ krijgt, die in 2013 de boom gaat planten 
en de jaren erna de vruchten die de boom levert mag komen oogsten. Jaarlijks wordt een 
‘oogstfeest’ georganiseerd Om deze bomenadoptie onder de aandacht te brengen van de 
bezoekers aan Midden-Delfland, zal op Midden-Delfland Dag een ‘kunstbos’ worden geplant, 
deze kunst-boomgaard zal enkele weken na de Midden-Delfland Dag blijven staan.  

Opening van het Blotevoetenpad
Een pad om te voelen, te horen, te ruiken en dat lekker op je blote voeten. Het is misschien 
een beetje spannend maar veilig en ontspannend, waaraan ook kinderen kunnen meedoen, 
de kleinsten wel onder leiding van volwassenen. Natuur beleving direct op je huid. Kom dat 
voelen en neem een handdoekje mee!

Lancering streekrekening Midden-Delfland
Een unieke samenwerking tussen Rabobank Zuid-Holland Midden en de Stichting Groen-
fonds Midden-Delfland om bij te dragen aan het behoud en ontwikkeling van het mooie 
agrarische cultuurlandschap. Samen houden we ook met ons spaargeld Midden-Delfland 
levend!

De Groene Vierkamp : Doe mee stel een team samen!!
Ons Midden-Delfland is het groene hart van een grote stedelijke regio. Mooie natuur en 
landschap. Maar dat niet alleen, er is ook veel activiteit. Dit jaar is een van de activiteiten de 
Groene Vierkamp, volleybal, touwtrekken, boerengolf en kruiwagenrace. Er doen verschil-
lende teams mee uit de randsteden maar teams uit Midden-Delfland mogen natuurlijk niet 
ontbreken. Stel een team samen, met bv. collega’s, sportvrienden, buren, orkestleden en/ of 
familie en schrijf je in. Een team bestaat uit 6 tot 8 deelnemers. Voor een lunchpakketje, 
terrasjes en muziek wordt gezorgd! DOE MEE!

Vooraf aanmelden voor groene vierkamp met vermelding van naam captain, aantal team-
leden en e-mail adres bij www.middendelflanddag.nl of telelefoon 06 421 05 407

O
nt

w
er

p:
 V

or
m

V
ijf

, D
en

 H
aa

g 
| D

ru
k:

 IV
M

 d
el

fla
nd


