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Schiebroek

Rodenrijs

Schaapskooi

Parkeren auto’s

Parkeren fietsen

Toiletten

Bushalte (lijn 53)

plattegrond

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

Legenda

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 lijn 51 of 
53 halte Harreweg.

Deelnameaan deactiviteiten op eigen
risico



Sinds januari 2009 begraast de schaapskudde de zuidrand van 
het  Midden-Delfland gebied. Hier vooral doe-activiteiten rond natuur 
en schapen: kinderspelen met Highland-games, schilderen, markten, 
knapzakwandeling en lamsbarbecue met muziek van ‘Pekel’. Loop 
de ontdektocht tussen de Bijzaak en de Boshoek, geniet van een kopje 
thee bij het Kethelhuys of bezoek de  gerestaureerde Babbersmolen.

Programma

Woudweg 26, 2123 KB Schiedam

07.00 - 08.30 uur Start 40 km wandeling

10.00 - 12.00 uur Start 25 km wandeling

Tot 15.00 uur Start 10 km wandeling

Startpunt de schaapskooi aan de Woudweg

10.00 - 17.00 uur Fietsroute op te halen bij de Babbersmolen, de Boshoek, het 
Kethelhuys, de schaapskudde en de Bijzaak 

10.00 - 17.00 uur Hutten bouwen voor kinderen, Knutselstal voor kinderen, Streek- 
en creatieve wolmarkt, Schapenscheren, Demonstraties schapen-
drijven, Expo ‘Een nieuwe kooi voor de kudde’, Natuur proeven 
met het IVN, Polderontdektocht ‘tussen Boshoek en Bijzaak’,  
Op de Midden-Delfland thee bij het Kethelhuys, Bezoek de geres-
taureerde Babbersmolen aan de Poldervaart.

10.00 uur  Openingsactiviteit: vertegenwoordigers van gebiedsorganisaties 
schilderen de eerste schapen die na 16.00 uur worden geveild

10.00 - 15.00 uur Highland Games voor teams

10.30 - 12.00 uur Planten excursie, een korte wandeling van ongeveer 3 km door de 
omgeving met natuurkenner Cor Nonhof

11.00 - 16.00 uur  Schilder een schaap onder leiding van kunstenaar Marijke 
Wijcherink De kosten voor verf en materiaal bedragen €2,50 per 
deelnemer

11.30 - 13.00 uur Knapzakpicknick op stap met de herder €5,00 per deelnemer

13.30 - 15.00 uur 2e ronde Knapzakpicknick €5,00 per deelnemer

14.00 - 16.00 uur Passiemarkt: bevlogen mensen bieden hun passie aan

16.00 uur  Prijsuitreiking Highland Games en ontwerpwedstrijd ‘Een nieuwe 
kooi voor de kudde’

16.15 - 17.00 uur Veiling kunstwerken ‘Schilder een Schaap’

17.00 - 19.00 uur Sfeervol optreden van de Schiedamse folkgroep ‘Pekel’

17.00 - 19.00 uur Lange tafels barbecue rond de boerderij €12,50 per deelnemer

Vockestaert



arrangementen en inschrijving

Wedstrijd: ‘Een nieuwe kooi voor de kudde’
Kinderen van de basisscholen uit Schiedam, Vlaardingen en Schipluiden zijn de uitdaging 
aangegaan om een nieuwe schaapskooi te ontwerpen voor de kudde van Vockestaert. Hun 
werkstukken worden eerst tentoongesteld in de plaatselijk bibliotheek. Iedere bezoeker kan 
zijn stem uitbrengen. Tijdens Midden-Delflanddag zijn de ontwerpen te bezichtigen in de 
stal van de boerderij en wordt om 16.00 uur het winnende groepje bekend gemaakt. 

Highland Games
De schotten doen het al tijden: lekker stoere spelen met materiaal uit de natuur. Spijker-
broekhangen, spijkerslaan, gewicht hooghouden, boomstamslepen, kruiwagenrace, met je 
eigen team van vrienden. Wil je meedoen en ben je tussen 6 en 12 jaar? Schrijf je in als team 
van 6 (met teamnaam, namen van de leden en leeftijden) 

Knapzakpicknick op pad met de herder
Vanaf de Woudweg 26 trekt de groep met herder, hond en kudde het land in. Tijdens de 
wandeling geeft de herder uitleg over de wisselwerking tussen hond en schapen en is er 
een gezellige picknick in de polder. Kosten: €5,00 (inclusief lunch en gids)

Lange tafels barbecue
Blijf lekker hangen op de boerderij voor een barbecue met streekproducten van de kudde en 
Midden-Delfland. Een heerlijke ontspannen manier om nog wat na te praten en de sfeervolle 
muziek van de Schiedamse folkgroep Pekel te beluisteren. Kosten: €12,50 per persoon. 

Passiemarkt
Bij de streekmarkt is een speciale plaats waar mensen de gelegenheid wordt geboden over 
hun passie voor het Midden-Delfland gebied te vertellen. Een ieder die dat wil mag in een 
korte toespraak, minder dan vijf minuten!, vertellen wat zo boeiend is aan Midden-Delfland 
en wat je er zoal kunt beleven. Denk daarbij aan de natuur, de relatieve ongereptheid van het 
gebied, de koeien, de weidevogels, de akkerbouw, de vaarten en sloten, de vele graskades, de 
prachtige bloemen en planten. Het is onze hoop en onze bedoeling dat heel veel mensen iets 
komen vertellen en nog veel meer mensen komen luisteren en daarna meepraten. Hebt u/jij 
een passie en wilt u/jij deze kans, om die passie met anderen te delen, benutten? 

Vooraf aanmelden bij: schaapskuddeMD@gmail.com
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