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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 | Gemeente Overschie

Deelnameaan deactiviteiten op eigen
risico

Activiteiten

Parkeren auto’s

Parkeren fietsen

Toiletten

Pendelbus en buslijn 33

RandstadRail

Hofweg 93

Hofweg 72

Hofweg 165

Moestuin t.o. gemaal

Schieveensedijk 13

Oude Bovendijk 210

Legenda Activiteiten
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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.



Onder de skyline van Rotterdam ligt het agrarisch gebied de Schieveense 
Polder. Er valt veel te beleven bij 6 bedrijven o.a. het koeien melken, pony 
rijden en aardappels oogsten tot yoga in de polder, een poldermarkt en 
een ontdekkingstocht op de boerderij. Demonstraties worden afgewisseld 
met theater door het Boertje van Buuten. I.s.m. Rotterdam The Hague 
Airport bieden wij u een leuk arrangement. Laat u verrassen!  
Een pendelbus rijdt ieder half uur een rondje tussen de boerderijen 
en parkeerplaats van het vliegveld.

Programma

Hofweg 93, Limousin en loonbedrijf Hoogerbrugge

10.00 - 17.00 uur Gezellig terras; koffie met boerencake, thee, limonade e.d.,  
poldermarkt met streekproducten en creatieve workshops, 
 ontdekkingstocht over het erf, kom een braakbal uitpluizen en 
voel hoe warm de mesthoop is, skelterbaan en luchtkussen, 
 avontuurlijke wandeling door de polder naar Melkveebedrijf 
 ‘Vrijheid’ en de moestuin, ritje met de bokkenkar, slootwater-
onderzoek met het Natuur en Milieu Centrum, nestkastjes 
 timmeren, varen door de tocht, BBQ met polderburgers

10.00 - 13.00 uur Boertje van Buuten, verhalend theater

11.00 uur Demonstratie Schapen drijven met herder en hond

12.00 uur  Rondleiding naar de Limousin koeien, door boer Lenno

13.00 uur Optreden mandoline orkest

14.00 uur Demonstratie schapendrijven met herder M.A. Oosthoek en hond

14.30 uur Optreden mandoline orkest

15.30 uur  Rondleiding naar de Limousin koeien, door boer Lenno

Hofweg 72, Pensionstal Neeleman

10.00 -17.00 uur Pony rijden en stalbezoek

Hofweg 165 Melkveebedrijf ‘Vrijheid’

10.00 - 17.00 uur Terras met versnaperingen, limonadekoe melken voor kinderen, 
film over productieketen van de melk, minitentoonstelling: ‘Van 
kalf tot koe’, trekpontje over de Zweth, informatie en aandacht 
voor erfvogels, vrije wandeling door de polder naar Hofweg 93

schieveen



arrangement en inschrijving

Rondleiding Airport en Boerderij
Een kennismaking met Rotterdam The Hague Airport, achter de schermen, gecombineerd 
met een polderburger en een glas melk, gevolgd door een rondleiding over bedrijf naar 
de Limousin koeien door boer Lenno. Het vliegveld is bereikbaar met lijn 33. Voor vervoer 
tussen vliegveld en boerderij wordt gezorgd. Verzamelen op het parkeerterrein voor het 
vliegveld. Er is ruimte voor 3 groepen met de incheck tijden 09.45 uur (reserveringscode S1), 
11.00 uur (reserveringscode S2) en 11.45 uur (reserveringscode S3). Meldt u op tijd aan, er zijn 
per groep slechts 40 plaatsen beschikbaar. Een leuk uitje voor jong en oud.  Kosten € 10,00 
per persoon inclusief lunch, vervoer, rondleiding en demonstratie.  
Neem je paspoort of ID mee! 

Betaling, onder vermelding van reserveringscode, naam en postcode op rekening 143775367 
t.n.v. Midden-Delfland Vereniging Schipluiden.

Vooraf aanmelden via www.middendelflanddag.nl of telefoon 06 421 05 407. 

Hofweg t.o. gemaal Moestuin van Harry Kruizinga

10.00 - 17.00 uur Bezoek de moestuin, oogst eigen aardappelen en koop je eigen 
groenten vers van de koude grond, de imker verhaalt over het 
bijenvolk en verkoopt honing

Schieveensedijk 13, van Vliet Vleeshouderij V.O.F.

10.00 - 17.00 uur Rondleiding over bedrijf, genieten van de koeien, kalfjes, schapen 
en lammetjes, de prijsvraag ‘Hoe zwaar is het kalf ’, film over de 
veehouderij van toen en nu, koffie, thee en limonade met iets 
lekkers

Oude Bovendijk 210, Jac. van Etten Handelskwekerij

10.00 - 17.00 uur  Doorlopende demonstratie met het weefgetouw en de kaarden-
molen, spinnen, weven en breiworkshops voor kinderen.

10.30 uur Workshop meditatie / yoga in de polder

11.30 uur Demonstratie pasteltekenen op hout 

13.30 uur Workshop meditatie / yoga in de polder

15.00 uur Demonstratie pasteltekenen op hout

www.schieveensepolder.eu
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