
september 2020

nummer 186 | vierenveertigste jaargang nr. 3

Midden-Delfkrant



Colofon

IN
H

O
U

D 3
4
6
6

7
8

10
10
12

14
17

20
22
24
25
26
28
28

Redactioneel

2  |  Midden-Delfkrant 186

We hebben de wonderlijkste zomer 
in jaren achter de rug: de natuur deed 
waar ze altijd al goed in was, ze ging 
haar goddelijke gang, en zij kon zich 
koesteren in meer bewonderaars dan 
ooit. Het aantal fietsers, wandelaars 
en varenden was groter dan in andere 
zomers, ook tijdens gewone weekda-
gen. En het leek wel of er intenser werd 
genoten van het buiten zijn.

In verschillende artikelen komt dit 
fenomeen terug: Gemma van Winden-
Tetteroo neemt een kijkje op een lokale 
camping om te zien wie hier vakantie 
vieren en we lezen op de gastenpagina 
over ‘fietsen voor je eten’. Hardloopster 
Suzanne Dietz maakte door een bles-
sure beter kennis met Midden-Delfland 
dan tevoren. En op de achterpagina 
houdt een overstekend klein zoogdier 
zelfs het verkeer op.
Ook in onze series gaat het vaak om 
het oog voor detail. Frits van Oost-
stroom beschrijft dit keer een bijzonde-
re, monumentale boerderij aan de Lier-
hand. In Paradijselijk Midden-Delfland 
lezen we alweer de laatste aflevering 
van Kees van Paassen over wilde een-
den. We hopen dat hij ons wil blijven 

verrassen met zijn waarnemingen. 
Natuurlijk maken we ook plaats voor 
de grote lijn en het opzoeken van gren-
zen: u leest over de nieuwe visie van de 
vereniging op het Midden-Delflandge-
bied, bepalend voor de toekomst. En 
in Boeren 2.0 zien we wat er allemaal 
komt kijken bij zelf-zuivelende boer 
Jeroen van der Kooij die alvast een stap 
in de toekomst heeft gezet.
In het kader van 75 jaar bevrijding 
deelt Cor Doelman met ons zijn herin-
neringen aan het leven als jochie op 
een boerderij aan de Oostgaag. 
D. Herder houdt ons een spiegel voor 
in de vorm van een weegschaal: welke 
keuzes maak je?

De redactie is u nog een uitleg schul-
dig over het thema van de covers. In 
de twee eerdere nummers van 2020 
kozen we, net als dit keer, voor bijzon-
dere wolkenpartijen. U houdt nog één 
mooie winterlucht tegoed. Voor de 
nazomer hopen we op meer van zulke 
luchten, tussendoor veel opklaringen 
en tegen november driftige wolken-
partijen. Geniet van het najaar!

Pia van Oord

Voorpagina: Zonsopgang in de polder 
bij Maasland, 7 oktober 2019. 
Foto Danny Taheij.
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In juli stond er in de landelijke pers een groot artikel 
over de Boerenoorlog. Die was van 1899-1902. Heel 
Nederland stond toen achter de boeren in Zuid-Afrika, 
die zich verweerden tegen de Engelse overheersing. De 
Nederlandse regering, ja zelfs koningin Wilhelmina, 
stonden pal voor die eigenzinnige boeren die hun ei-
gen republiek wilden behouden. Ondanks die enorme 
steun uit Nederland, in talloze steden en dorpen wer-
den straten en pleinen vernoemd naar Paul Kruger, 
Louis Botha, Koos de la Rey, Piet Cronjé, Marthinus 
Steyn en Christiaan de Wet, ging het toch mis. Vele 
jaren later las ik de spannende boeken van Louwrens 
Penning zoals De held van Spionkop, De overwinnaar 
van Nooitgedacht en De Leeuw van Modderspruit. Maar 
de liefde voor de boeren en Zuid-Afrika verdween in 
de laatste decennia van de twintigste eeuw, door de 
afkeer van vrijwel de gehele westerse wereld van het 
apartheidsregime. Toen bleek dat passie het kan afleg-
gen tegen nieuwe inzichten.

Aanvankelijk konden de boeren-
protesten in Nederland tegen de 
regeringsplannen om de stik-
stofuitstoot te verminderen op 
grote steun vanuit de bevolking 
rekenen: ‘Onze boeren verdienen 
onze steun’. Maar toen kwam 
de coronacrisis en leken deze 
problemen wat op de achtergrond 
te raken. 

Niets is minder waar, de positie 
van de boeren in Nederland staat 

onder grote druk. De vanouds grootste belangenbe-
hartiger LTO Nederland zie ik worstelen met het in-
nemen van positie in dit debat, waarbij de actiegroep 
Farmers Defence Force als een nieuwe komeet omhoog 
schiet. Dit speelt zich natuurlijk ook af in Midden-
Delfland. Ook vanuit ons gebied zijn er boeren op de 
tractor naar Den Haag getrokken om voor hun belan-
gen op te komen. 

De Midden-Delfland Vereniging heeft vanaf haar op-
richting altijd compassie uitgestraald naar de boeren 
als de ultieme hoeders van dit prachtige gebied. Daar-
naast hebben wij onderstreept dat de boer in Midden-
Delfland zijn/haar brood moet kunnen verdienen. Wij 
onderstrepen ook dat de boer als eerste verantwoorde-
lijk is voor de kwaliteit van ons gebied.

Nu de spanningen oplopen en harde koppen dreigen 
te botsen, moeten wij als vereniging ons coöperatief 

opstellen: niet meegaan in het 
zoeken van de confrontatie maar 
in de oplossing. Ik heb recent, in 
het regionaal overleg aan de Ge-
biedstafel, die positie ook bewust 
opgezocht. Wij zijn als vereniging 
gebaat bij een open houding naar 
de boeren, waarbij het noodzake-
lijk is dat zij zich bewust zijn van 
de impact die het moderne boeren-
bedrijf heeft op de terreinen van 
milieu en duurzaamheid.

Koos Karssen, voorzitter

Boerenoorlog?
Beste lezers en leden,
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Vakantie in eigen (Midden-Delf)land
Veel mensen hebben deze zomer 
vakantie gevierd in eigen land. Hoewel 
dat aanvankelijk noodgedwongen was 
vanwege het coronavirus, blijkt het veel 
mensen heel goed te bevallen. Zeker ook 
in Midden-Delfland! Toen het allemaal 
weer mocht was ook Hoeve Bouwlust snel 
volgeboekt. Wat voor mensen komen er 
naar onze omgeving en hoe ervaren ze dat? 

Om antwoord te krijgen op die 
vragen, gingen we op bezoek bij 
Wil en Quirien de Vette aan de 
Oostgaag. Hun gasten vermaken 
zich uitstekend op de camping met 
uitzicht op de polder. John (57) en 
Rebecca (57) van Westing genie-
ten, samen met hun hond Bella, al 
drie jaar op rij van de gastvrijheid 
van Hoeve Bouwlust. ‘Wij wonen 
in Den Haag in een appartement 
en vinden het heerlijk om hier 
te staan. Vroeger gingen we met 

de caravan naar Spanje maar dat 
kan om gezondheidsredenen niet 
meer.’ Rebecca werkt in het Haga-
ziekenhuis en kan desgewenst zo 
vanuit de caravan naar haar werk. 
‘Wij zochten een boerencamping 
want mijn man heeft daar in zijn 
jeugd ook zo van genoten. Wij 
hoeven geen animatieprogramma, 
geen zwembad of schreeuwende 
kinderen, we zoeken de rust. Onze 
zoon en schoondochter komen met 
onze kleinzoon van 4 jaar graag op 
bezoek. De stallen, de dieren, de 
tractor en de speeltuin, hij vindt 
het allemaal geweldig.’ 

Buiten zitten
John en Rebecca doen op hun ge-

mak boodschappen in Schipluiden 
en gaan lekker uit eten in Maas-
land of Maassluis. ‘De mensen zijn 
hier heel relaxed. Je kunt ’s avonds 
op de camping heerlijk lang buiten 
zitten en we slapen zo lekker! Wil 
en Quirien doen er alles aan om 
het iedereen naar de zin te maken, 
ook met het oog op corona. En we 
zijn dol op de producten van de 
boerderijwinkel en kijken hoe het 
hooi wordt binnengehaald. Meer 
heeft een mens niet nodig om te 
genieten.’

Gras en boerenlucht
Meintje Brock (71) staat wat ver-
derop met haar caravan. Ze woont 
met haar man in Grouw maar ze 
komt graag naar Midden-Delfland 
ondanks het feit dat zij in Friesland 
ook de ruimte hebben. ‘Dat komt 
omdat onze zoon in Den Haag 
woont. Mijn man zocht op internet 
naar een boerencamping. Als je uit 
het noorden komt, wil je gras om 
je heen en de boerenlucht ruiken. 
Niet met de scheerlijntjes in de 
voortent van de buren staan. Nu 
kunnen de kleinkinderen komen 
logeren.’ Haar man is een paar 
nachtjes naar zoonlief en Maud 
(11) en Olaf (8) mogen bij oma 
in de caravan slapen. ‘We vinden 
Midden-Delfland prachtig. Als je je 
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Linksboven: Janet 
(links) met Wil 
en Rianne bij de 
lammetjes.

Linksonder: 
Hoeve Bouwlust. 
Foto eigen collec-
tie Bouwlust.

Boven: Draaien in 
de speeltuin.

Onder: Meintje 
met twee van 
haar vijf kleinkin-
deren.

Foto’s auteur 
tenzij anders 
vermeld.

Vakantie in eigen (Midden-Delf)land

plek goed uitkiest, zie je de steden 
om je heen niet. We hebben fietsen 
mee en vinden het leuk om ergens 
naar een restaurantje te gaan voor 
een kopje koffie of om te eten.’

Hoek van Holland
Met de kleinkinderen gaat Meintje 
graag naar Hoek van Holland, daar 
is van alles te zien. ‘Maar ze vinden 
hun vermaak voor 80% hier op 
de boerderij. Lekker vissen in de 
slootjes of bij de dieren kijken. We 
zijn ook naar de molens geweest en 
met de bus naar Delft of Maassluis. 
Die bus rijdt maar eenmaal per uur, 
maar ik heb de tijd en geduld. Mid-
den-Delfland was trouwens een 
grote verrassing voor ons toen we 

Zevenhuizen maar zijn graag hier.’ 
Jan bekent dat hij ooit droomde 
van een eigen camping. ‘Normaal
gesproken gaan we voor de ver-
andering ook drie weken naar 
Frankrijk maar deze zomer blijven 
we gewoon hier. Niks mis mee.’ On-
danks het feit dat ze al zo lang naar 
Midden-Delfland komen, kennen 
ze de omgeving nog niet op hun 

voor het eerst kwamen. De mensen 
in Den Haag hebben oogkleppen op 
als ze de schoonheid van dit gebied 
niet zien!’ 

Topervaring
Jan (65) en Janet (63) van Zouwen 
komen al bij Hoeve Bouwlust sinds 
de start van de camping meer dan 
20 jaar geleden. ‘We wonen zelf in 

duimpje. ‘Tja, daar moeten we ons 
eigenlijk wel voor schamen maar 
het bevalt ons hier op de camping 
zo goed, we hoeven niet echt weg. 
Tuurlijk hebben we uitstapjes naar 
Delft gemaakt en soms pakken we 
het boek van Wil met aanbevelin-
gen en stappen we op de elektri-
sche fiets. Als onze dochters hier 
zijn, gaan die graag op pad. Naar 
de Schilpen bijvoorbeeld, altijd 
feest. Ja, er valt genoeg te zien. De 
kleinkinderen zijn al net als wij: 
ze blijven het liefst op de boerde-
rij. Het kattenpension vinden ze 
geweldig. Trouwens alle dieren hier 
en de gemoedelijke sfeer. Wij doen 
onze inkopen in het campingwin-
keltje, wat wil een mens nog meer? 
We wandelen wel regelmatig, maar 
weet je, mijn vrouw Janet is hier 
niet weg te krijgen,’ zo vertrouwt 
Jan me toe. Hoewel hij zelf ook 
vrijwilliger is, vooral op technisch 
gebied, helpt Janet met name bij 
de verzorging van het vee. Als we 
het interview gepland hebben, is 
zij juist bezig met assistentie bij de 
bevalling van een koe. Met de ver-
lostouwtjes in haar handen komt 
ze stralend naar de caravan: ‘Het 
is een meisje!’ Tja, daar kan geen 
tripje naar de stad tegenop!  

Gemma van Winden-Tetteroo
Maasland

Kwakelweg

Schipluiden

Vlietlanden

Hoeve Bouwlust

Vlaardingse Vaart
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Drie maanden hebben we dit voorjaar noodgedwongen voorna-
melijk thuis doorgebracht. In die periode zijn mensen het moois 
dichtbij huis, in de buurt van de eigen woonplek, meer gaan waar-
deren. Dat hebben we ook gemerkt in Midden-Delfland, met veel 
nieuwe bezoekers, die verrast waren over de schoonheid zó vlakbij.
Zo zijn we beter gaan kijken naar de schoonheid van het detail. 
Dit heeft de redactie gekozen als thema voor het beeldkatern 
Delflands Diep.
Delflands Diep is een tweejaarlijkse aanvulling op ons kwartaalblad 
waarin beeld, poëzie en andere culturele uitingen een plek vinden 
aan de hand van een wisselend thema. (Kijk als voorbeeld naar de 
kranten 160, 169 en 178 uit vorige jaargangen op https://www.mid-
dendelflandvereniging.nl/naslag-informatie/mdkrant/archief/)

Om een bijdrage te leveren aan het komende Delflands Diep nodi-
gen we iedereen, leden en andere liefhebbers van het gebied, van 
harte uit om letterlijk in te zoomen op hun persoonlijke beleving 
van de pracht van Midden-Delfland.
Dat kan op alle mogelijke manieren:
• in beeld: tekening, foto, ets, schilderij, collage, video,
• in woorden: gedicht, korte gedachte, brief of column
van max. 150 woorden,
• in muziek of lied.

Kijk voor meer informatie op www.middendelflandvereniging.nl
Bijdragen kun je insturen tot uiterlijk zaterdag 17 oktober naar
redactie@middendelflandvereniging.nl
Het katern wordt gepubliceerd in het winternummer van de
Midden-Delfkrant in december.
Bij dit mailadres kun je ook terecht als je meer wilt weten.

In het Jaarboek 2019/2020 wordt uitgebreid verslag gedaan 
van die vijftigjarige geschiedenis. In tien artikelen, van 
de hand van voorzitter Jacques Moerman, wordt verhaald 
- telkens over vijf jaar - welke grote en kleine zaken door 
de vereniging in die tijd zijn gerealiseerd. Een belangrijk 
resultaat betreft de geschiedschrijving, het opduiken van 
verhalen uit de archieven en het uitdragen daarvan naar een 
breed publiek. Dat gebeurt o.a. via het uitgeven van jaarboe-
ken, maar ook door het houden van tentoonstellingen. Vanaf 
1989 worden de tentoonstellingen gehouden in Museum Het 
Tramstation. In de afgelopen vijftig jaar verzorgde Oud-
Schipluiden zo’n tachtig tentoonstellingen en honderden 
lezingen in en buiten de regio over een reeks van onderwer-
pen. Ook organiseerde en begeleidde Oud-Schipluiden vele 
tientallen excursies, werden boeken gepubliceerd en versche-
nen honderden kleine en grote artikelen in de regionale pers 
en in tijdschriften zoals de Midden-Delfkrant.
Behalve de boeiende chronologische verslagen van Jacques
Moerman, zijn in dit Historisch Jaarboek Schipluiden 
2019/2020 twintig korte artikelen opgenomen. Een aantal 
bijdragen is eerder verschenen, in een vaak niet meer be-
schikbare uitgave. Sommige bijdragen zijn van vroegere leden 
die niet meer leven. Andere verhalen zijn nieuw. Bij elkaar 
geven ze een gevarieerd beeld van de rijkdom aan historie van 
Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. Zoals altijd is een en 
ander rijkelijk geïllustreerd. 
De Jubileumbundel is voor € 25,- te koop in Museum Het 
Tramstation in Schipluiden tijdens de openingstijden. (FvO)

Zoom in op MD

Vuurvlinders op boerenwormkruid. Foto Tiny van der Meer.

Jubileumbundel
50 jaar 
Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Doe je mee?
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Op zaterdag 31 oktober of 7 november: een keertje meewer-
ken op een boerderij in Midden-Delfland. Iets wat je gedaan 
moet hebben! Je helpt mee met koeien melken, voeren van 
kalfjes en koeien en andere dieren. Alles wat de boer normaal 
gesproken doet om te zorgen voor zijn dieren en om lekkere 
melk te produceren. Na gedane arbeid kan er nagepraat worden 
aan de tafel bij het ontbijt of avondeten. Kosten € 7,50 per 
persoon, incl. ontbijt of avondmaaltijd. Voor meer informatie 
en aanmelden: www.vockestaert.nl/educatie-recreatie/boer-
zoekt-hulp

Op zaterdag 19 december om 17.00 uur wordt er gewandeld 
met de schaapskudde in de avondschemering: Sheeplighting. 
Een bijzondere tocht in de sfeer van Kerst, met verlichte scha-
pen en warme chocomel als afsluiter. Voor meer informatie kijk 
op www.schaapskuddemiddendelfland.nl

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting 
Schaapskudde Vockestaert en de Midden-Delfland Vereni-
ging nodigen u uit om op zaterdag 10 oktober het Boeren-
oogstfeest met ons mee te vieren! Het thema is Verrassend 
Midden-Delfland en dat is precies wat we graag willen: dat 
u verrast wordt door het landschap, de lokale producten, 
de herders met hun schaapskudde, het museum van oude 
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, een kop koffie of 
thee op het terras en muziek. 
Bij onze informatiekramen liggen gratis fiets- en wandel-
kaarten klaar, zodat u ook van de omgeving kunt genieten. 
Het is alweer de derde editie van het Boerenoogstfeest en 
we hopen u dan te mogen verwelkomen bij de Adrianus-
hoeve, Woudweg 26 in Schiedam van 12.00 tot 16.30 uur. 
Kom zoveel mogelijk op de fiets, de toegang is gratis! 
Houd websites goed in de gaten i.v.m. de actuele corona-
situatie.
www.vockestaert.nl
www.middendelflandvereniging.nl

Jaarlijks organiseert Natuurlijk Delfland dit boeiende 
weekend waarin je de natuur kunt verkennen met ervaren 
gidsen op twee locaties:

Zaterdag 3 oktober, 13.00 – 15:30 uur, educatief centrum 
Prinsenbos, Grote Achterweg 15 - 17, Naaldwijk. Je kunt mee 
op excursie om de natuur in het Prinsenbos te ontdekken en 
ervaren. Er is een lezing over het landschap in het Westland 
en een over de Soort van het Seizoen (de klimop).

Zondag 4 oktober, 13.00- 15:30 uur, natuurhuis Melarium 
e.o., Melariumpad 11, Delft. 
Grassen zijn overal maar het bijzondere is dat ze voorkomen 
in elke biotoop in tientallen soorten. Ga mee op excursie om 
de verschillende soorten en hun plekje te ontdekken. Er is 
zelfs een nieuw boek aan gewijd: Grassen in Delft, dat zondag 
wordt gepresenteerd.

Voor mensen die corona-veilig de natuur willen leren kennen 
zijn er diverse filmpjes op onze website, van plekken waar we 
actief zijn.

Deelnemers aan excursies moeten zich tevoren aanmelden 
via de website.

www.knnv.nl/afdelingDelfland

Het Westlands museum in Honselersdijk herdenkt tot eind 
december met twee exposities het einde van de Tweede 
Wereldoorlog 75 jaar geleden. De expositie bestaat uit twee 
delen. In Oorlog. Wat zou jij doen? wordt aan de hand van tien 
thema’s belicht hoe de oorlog in het Westland verlopen is. 
Van de mobilisatie in 1939 tot de bevrijdingsfeesten in de late 
zomer van 1945. 
De Wagenschuur is volledig gericht op de Atlantikwall en de 
gevolgen van deze verdedigingslinie voor het Westland. Hoek 
van Holland was voor de Duitsers de belangrijkste locatie van 
de Atlantikwall in Nederland vanwege de Rotterdamse haven. 
Bijzonder zijn de acht films van Westlanders die de oorlog 
hebben meegemaakt en uit hun herinneringen vertellen over 
de soms desastreuze gebeurtenissen die zij hebben meege-
maakt.
www.westlandsmuseum.nl

Boer zoekt hulp / Sheeplighting

Boerenoogstfeest 10 oktober

Exposities 75 jaar bevrijding

De wagen van bakker Holtkamp in de allegorische bevrijdingsoptocht in 
‘t Woudt/Schipluiden. Bron: Historische Vereniging Oud Schipluiden.

WEEKEND VAN DE 
VELDBIOLOGIE
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‘Die certificaathouders zijn individuen en gezinnen.
Het doel is vijfhonderd monden te voeden,’ zegt 
Simone Roodenberg, die de communicatie van 
Herenboeren de Vlinderstrik verzorgt. Ze is bestuurslid 
van het project aan de Bergschenhoekseweg 95, op 
grondgebied van de gemeente Rotterdam, dat aan de 
vereniging Natuurmonumenten in beheer is gegeven. 
Natuurmonumenten beheert er twintig hectare, waar-
van Herenboeren de Vlinderstrik nu twee hectare heeft 
omgevormd tot akker en boomgaard. Geleidelijk zal 
meer grond bij de Herenboeren worden getrokken.

Intensief bewerken
De Vlinderstrik is een door verstedelijking ingeklemde 
zone die als groene verbinding geldt tussen Midden-
Delfland en de Rottemeren, via het Lage Bergse Bos en 
het Hoge Bergse Bos. Vanuit de lucht ziet deze smalle 
zone er een beetje uit als een vlinderstrikje. De Heren-
boeren zitten niet op de meest ideale locatie, want 
tamelijk dicht bij de drukke Doenkade (provinciale 
weg N209) waar de Bergschenhoekseweg langs loopt, 
vlakbij de hoge-snelheidslijn, metrostation Rodenrijs 
en bedrijventerrein Schiebroeksepark. En dan ook 
nog onder de rook van Rotterdam The Hague Airport. 
‘Maar dat maakt de uitdaging des te groter om hier 
een mooie boerderij tot stand te brengen,’ zegt Simone 
Roodenberg.

Voor de uitbreiding van Berkel en Rodenrijs en Berg-
schenhoek was het een polderlandschap met koeien 
en kreken. Maar het overgebleven grasland heeft door 
alle bouwverkeer en aanleg van infrastructuur een 
bijna woestijnachtige sfeer gekregen. Herenboeren 
moest de bikkelharde gronden intensief bewerken, 
met als resultaat dat begin dit jaar met de akkerbouw 

HERENBOEREN DE VLINDERSTRIK

Meer grip op wat je eet, met aandacht 
voor landschap en natuur. Consument 
en producent dichter bij elkaar brengen. 
Dierenwelzijn. Biologische landbouw. 
Het zijn de beginselen van Herenboeren 
de Vlinderstrik, een coöperatie van 229 
certificaathouders die gezamenlijk 
investeren in een boerderij waarvan 
ze de oogst uiteindelijk in hun eigen 
keuken kunnen bereiden.

V E R B I N D E N  S T A D  E N  P L A T T E L A N D

De boomgaard 
met op de achter-
grond de HSL die 
de Vlinderstrik in 
tweeën deelt.

Een herenboer 
heeft altijd wat te 
doen.

De uitgifte van de 
oogst vindt plaats 
in de melkschuur 
van Natuurmo-
numenten aan de 
andere kant van 
de metrolijn. 
Foto’s Remco 
Kroeze.
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HERENBOEREN DE VLINDERSTRIK
V E R B I N D E N  S T A D  E N  P L A T T E L A N D

kon worden begonnen. Albert Boersen werd na een 
sollicitatieprocedure aangetrokken als boer. De Schie-
dammer was eerder betrokken bij de Floating Farm, 
’s werelds eerste drijvende zuivelboerderij in de 
Merwehaven tussen Schiedam en Rotterdam. Albert 
groeide op tussen de koeien van het Friese melkvee-
bedrijf van zijn ouders. Hij heeft er ‘onwijs veel zin’ in 
om van Herenboeren de Vlinderstrik een vruchtbaar 
project te maken, samen met de ‘aandeelhouders’ van 
wie een groot aantal daadwerkelijk de handen uit de 
mouwen steekt om aan het boerenleven bij te dragen. 
Zo levert het project ook zinvolle vrijetijdsbesteding 
op. De meeste van de 229 aandeelhouders wonen in 
de omgeving, in Rotterdam en Lansingerland. De He-
renboeren leveren dus een bijdrage aan de verbinding 
tussen stad en land.

Waar staan de Herenboeren voor?
Herenboeren is een landelijke beweging. Het concept 
is dat leden van een coöperatie investeren in een 
boerderij en daarna de kosten – inclusief het salaris 
van de boer – met elkaar delen om er daarna letterlijk 
de vruchten van te plukken. De eerste herenboerderij 
volgens dit model ontstond in Boxtel. In Rotterdam 
is de Vlinderstrik de eerste, maar de stichting die het 
voortouw nam (Herenboeren Rotterdam) bleef na 
vorming van deze coöperatie bestaan om elders in 
de Rijnmond ook tot herenboerderijen te komen. De 
animo ervoor bleek namelijk zeer groot te zijn. Bij de 
Vlinderstrik verdubbelde de wachtlijst zich binnen 
een paar maanden tot zestig belangstellenden. Er is nu 
een verkenning naar het stichten van een herenboer-
derij in de Zuidbuurt tussen de bebouwde kommen 
van Vlaardingen en Maassluis. Het zou dan de eerste 
herenboerderij van Midden-Delfland zijn.

Het  begrip herenboer is niet nieuw. Oorspronkelijk 
werd er een kapitaalkrachtige boer mee bedoeld, die 
personeel kon aannemen om zijn land te bewerken. 
De herenboer hoefde dat dus niet zelf te doen. Ze 
kwamen vooral voor in noordoostelijk Groningen, in 
Friesland aan de Waddenzee, op de Zuid-Hollandse 
eilanden, tussen Dinteloord en Bergen op Zoom, in 
Zeeuw-Vlaanderen en in de Vlaamse polderstreek. 
In de Achterhoek (omgeving Winterswijk) werden ze 
scholteboeren genoemd; ze hadden enorme landerijen 
in beheer. Karl Marx beschrijft in ‘Het kapitaal’ (1867) 
de opkomst van deze ondernemers tijdens de agrari-
sche revolutie. 

Een goed begin
Een enthousiaste werkgroep buigt zich in de Vlinder-
strik over de inrichting van de kavels en het teeltplan, 



   SlaFlipVakantie in eigen land, is het motto van de zomer 
van 2020. En dat was te merken op de fietspaden in 
Midden-Delfland, want wandelen en fietsen doen we 
hier graag. En wat is dan leuker om tijdens zo’n tochtje 
je maaltijd bij elkaar te scharrelen bij lokale bedrij-
ven? Toen ik bij zo’n stalletje langs de kant van de weg 
stond, stopte er een oma met haar kleindochter. Oma 
zocht een mooie krop sla uit. ‘Hè nee,’ zei het meisje, 
‘geen sla, zo saai’. ‘Niks saai,’ zei oma, ‘we gaan er wat 
moois van maken,’ terwijl ze een bos radijsjes en een 
komkommer in haar fietsmandje legde. Ik vond het 
een inspirerend idee. Want met goede producten en 
fantasie wordt ‘saaie sla’ een feestje op tafel. Snijd 
daarvoor bij de sla de steelaanzet weg zodat de bla-
deren losliggen maar wel in kropvorm blijven. Neem 
de tijd om de schotel mooi op te maken met alles wat 
je onderweg tegenkomt zoals noten, fruit, kaas en 
eieren. Belangrijk is dan om een mooie dressing te ma-
ken van goede olijfolie, (appel)azijn, honing, mosterd, 
peper en zout. Schenk die er gul overheen! 

En fiets bij uw volgende tochtje ook eens langs Boere-
Goed, Op Hodenpijl of de hoeves Bouwlust, Biesland 
en Avondrust, waar u volop producten ziet voor leuke 
presentaties! Op de website van Puuur Midden-Delfland 
vindt u meer informatie. 

Lydia van der Kieft 
FB CULIflair

Foto auteur.
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dat erop gericht is de bodem te verrijken, zodat de 
oogst ook elk jaar groter zal zijn. Het zal nog wel enige 
tijd duren voor de oogst zo groot is dat er ook inder-
daad vijfhonderd monden van kunnen eten. Onlangs 
kwamen er kippen bij. Als er meer grond geschikt 
gemaakt is, komen er koeien en varkens. Herenboeren 
de Vlinderstrik is een groeimodel.
Een vraagstuk is nog wat er gebeurt met de gebouwen 
op de grond die Natuurmonumenten in beheer heeft. 
De boerderij wordt nog bewoond door Arie Steenwijk, 
de boer die drieënhalf jaar geleden met zijn giertank 
naar de Coolsingel reed om zich in het Rotterdamse 
stadhuis te beklagen dat hij plaats moest maken voor 
een natuurgebied in de Vlinderstrik.

Betekenis voor Midden-Delfland
De boodschap voor Midden-Delfland is duidelijk. Als 
het lukt om met een coöperatie van stedelingen een 
boerderij in stand te houden, bijvoorbeeld wanneer 
de desbetreffende boer het zelf niet meer zou kunnen 
trekken, dan is dat enorme winst voor het cultuurhis-
torisch waardevolle gebied en het versterkt de band 
tussen stad en land. De leden en de boer werken in 
hun kleinschalige gemengd bedrijf immers samen aan 
de eigen voedselproductie.

Simone Roodenberg zou het toejuichen als nieuwe 
herenboerderijen bereikbaar worden voor mensen met 
een smalle beurs, want de investering van tweedui-
zend euro voor een certificaat en een maandelijkse 
bijdrage van een paar tientjes, zonder dat er nu nog 
voor iedereen voldoende oogst is, is voor veel mensen 
veel te begrotelijk. Terwijl het, zegt ze, zeker ook voor 
die mensen waardevolle recreatiemogelijkheden in een 
natuurvriendelijke omgeving kan betekenen.

Kor Kegel

Albert Boersen 
zwaait de scepter 
in de Vlinderstrik. 
Foto Jacqueline 
Kostermans.

Vlinderstrik
N209

Schiebroek
Airport

HSL
Metro

N471

Roderijs
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Steeds meer mensen ontdekken een nieuwe leefstijl, 
waarbij je je boodschappenlijstje zoveel mogelijk bij 
elkaar sprokkelt op de fiets: bij lokale boerderijen, 
kwekerijen, marktkramen, kleine winkeltjes, en stalletjes 
langs de weg. Met tafels met rood-wit geblokte kleedjes 
en geldkistje, houten huisjes met een fruitautomaat of 
kleine streekwinkeltjes bij de kwekerij of boerderij, wordt 
boodschappen doen ineens leuk, leerzaam en sociaal. 

Drie jaar geleden kwam initiatiefnemer Marja van der 
Ende, geïnspireerd door een kampeervakantie in 
Zeeland, weer thuis in haar vertrouwde Westland. Ze 
had drie weken op haar fiets de verschillende Zeeuwse 
eilanden verkend en was zo geraakt door alle leuke stal-
letjes onderweg dat zij dit thuis wilde voortzetten. Ze 
startte de Facebookgroep Fietsen voor mijn eten - West-
land, met als doel om gemakkelijk informatie en tips op 
een centrale plek te verzamelen. De groep is inmiddels 
uitgegroeid tot meer dan 11.000 mensen die graag hun 
kostje bij elkaar scharrelen op de fiets. De adressen zijn  
op een kaart gezet, met behulp waarvan je naar de vele 
aanbieders van vers en smaakvol eten kunt navigeren.

Met hulp van een groepje vrijwilligers, het stalletjesin-
voerclubje onder bezielende leiding van ploegbaas Aad 
van Meurs uit Schipluiden, wordt de kaart aangevuld en 
zoveel mogelijk actueel gehouden. Alle stalletjes in en 
rond Midden-Delfland zijn ondergebracht op de regio-
kaart van Westland, zodat in totaliteit een groot fietsge-
bied zichtbaar is geworden. Om een brug te slaan tussen 

Fietsen voor mijn eten 
‘Fiets jij al voor je eten?’ 

consumenten en aanbieders, organiseert Fietsen voor 
mijn eten regelmatig soepfietstochten. De ingrediënten 
voor een soep worden dan bij de verschillende telers en 
winkeltjes bij elkaar gefietst, waarbij een kijkje achter het 
glas of in de boerenschuur natuurlijk niet kan ontbreken. 
Na de fietstocht wordt de betreffende soep gezamenlijk 
gekookt en opgegeten. 

Fietsen voor mijn eten is inmiddels uitgegroeid tot een 
heus consumentenplatform en er wordt gestreefd naar 
landelijke dekking met regionale kracht. Naast de West-
land-groep zijn nog acht regio’s actief, verspreid over 
Nederland. De landkaart bevat 125 regiokaarten met 
daarop de tips die via de website zijn ingestuurd. Dus ga 
je met vakantie in Nederland maar buiten Midden-Delf-
land? Dan kun je ook daar je eten bij elkaar fietsen.

Fietsen voor mijn eten is genomineerd voor de Tour de 
Force Innovatieprijs 2020.
Op 3 september wordt de winnaar bekend gemaakt.

www.fietsenvoormijneten.nl

Onderweg op de 
fiets. 
Foto J.O. Voogt.
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Nog even terug naar Bokashi. Eén van de plannen was 
om organisch restafval uit de groene afvalbakken te 
recyclen. Dat past in het bokashiproces. Om het finan-
cieel haalbaar te maken was een subsidie aangevraagd. 
Dit project komt er niet, omdat de eigen uren niet 
vergoed worden. Je mag wel een dienst leveren, het 
verwijderen van afval, maar dan moet je dat wel zelf 
betalen. Kosten € 30.000. Zo gaat dit onderdeel van 
het bokashiproject niet lukken. 

Drastische wending 
Het zuivelproject was erop gericht om met drie bedrij-
ven op een aanhanger een installatie te bouwen, waar-
mee elk van de deelnemers zijn eigen zuivelproducten 

Boeren 2.0 
Dwarrs:
ideologie
speelt rol op
veehouderij
Hoeve
Rust-Hof
Voor het maartnummer van de Midden-Delfkrant 

2018 sprak ik met Jeroen van der Kooij op zijn 

bedrijf, Hoeve Rust-hoff, over Bokashi, een methode 

van versnelde fermentatie van mest die met weinig 

emissies na drie maanden resulteert in een reukloos 

gebruiksklaar mestproduct. Hij was toen ook samen 

met twee collega-boeren bezig met een zuivelproject.  

kon verwerken. In 2017 werd een subsidie toegekend. 
Daarna ging het erom te bepalen wat de beste appara-
tuur zou zijn en hoe de opbouw moest zijn. Het was 
een puzzel die veel tijd en energie kostte. De wagen 
zou telkens twee dagen bij één van de deelnemers zijn. 
Bij nader inzien bleek die tijd te kort voor sommige 
zuivelprocessen. Toen dat duidelijk werd hebben de 
deelnemers in goede overeenstemming afscheid geno-
men van elkaar. 

Gepasteuriseerde dagverse zuivel
Op het bedrijf van Jeroen wordt sinds 2008 biologi-
sche melk geproduceerd. Met ingang van deze zomer 
wordt deze ook verwerkt tot consumentenproduc-
ten. Met zijn nieuwe producten specialiseert Jeroen 
zich in gepasteuriseerde dagverse zuivel. Onder de 
merknaam Dwarrs levert hij volle melk, karnemelk, 
yoghurt, aardbeienyoghurt en vanillevla. Het vraagt 
een forse investering. Hij zou graag rauwmelkse zuivel 
leveren, maar de eisen daarvoor zijn nog wat lastiger 
en daarmee voor dit moment te hoog gegrepen. 

Het opbouwen van een nieuwe klantenkring is ar-
beidsintensief. De eerste ring bestaat uit de afnemers 
van vleespakketten. Het vlees van de eigen koeien en 
ossen wordt na de slacht verkocht aan een eigen klan-
tenkring. Met deze groep is er al een band. Een andere 
lijn loopt via Fietsen voor mijn eten en De Kortste Weg, 
twee organisaties die streven naar rechtstreeks kopen 
van de boer of tuinder. En er zijn ook contacten met 
Rechtstreex Rotterdam, die nog geen biologische zuivel 
in het pakket heeft. Rechtstreex is een regionale or-
ganisatie die streeft naar korte lijnen tussen produ-
centen en consumenten van voedsel. Ook de beoogde 
herenboerderij in Rotterdam West past in dit rijtje. 

Eigen leerproductie
Intussen werkt Gusta, de vrouw van Jeroen, aan 
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een eigen bedrijfstak naast zuivel en vlees. Het is de 
bedoeling dat de huiden van de geslachte dieren in 
eigen beheer verwerkt worden tot leerproducten. Ze 
volgt daarvoor een opleiding. De huiden van de dieren 
die eind 2019 werden geslacht, zijn naar Portugal 
gestuurd om daar op natuurlijke wijze te worden 
gelooid. Eind juli was het looiproces klaar. Ze zouden 
terug moeten zijn bij het verschijnen van deze krant. 
Leerproducten, melk en vlees komen allemaal onder 
dezelfde merknaam Dwarrs.

Ideologie is mede de grondslag 
Het bedrijf omvat nu 90 hectare, waarvan 60 hectare 
van Natuurmonumenten. Het beheer van dit land 
is gericht op natuurdoelen, wat een lagere kwaliteit 

gras oplevert. Daarbij past een tragere groei van het 
vleesvee. De mannelijke dieren worden als ossen aan-
gehouden die pas slachtrijp zijn op driejarige leeftijd. 
De melkopbrengst per koe is eveneens laag in verge-
lijking met gangbare bedrijven, rond 5.500 kg per jaar 
tegenover gemiddeld 9.000 kg. Jeroens persoonlijke, 
christelijke overtuiging is gebaseerd op goed rent-
meesterschap. Daar hoort bij dat je goed omgaat met je 
grond en met de natuur. Ideologie is zo mede grond-
slag voor zijn manier van boeren. De lagere productivi-
teit  leidt tot hogere kosten per kilo product, maar dit 
zijn de werkelijke kosten met minder afwenteling van 
negatieve effecten op natuur en milieu. 

Nieuwe stikstofregels
Grote problemen heeft hij met de voedervoorstel-
len van minister Carola Schouten, waarmee gepoogd 
wordt de stikstofuitstoot te verminderen. In het geval 
van zijn bedrijf heeft hij van de natuurgrond betrek-
kelijk laagwaardig ruwvoer. Daarnaast voert hij de 
koeien een bescheiden 600 kilo krachtvoer per jaar. 
Dit krachtvoer bestaat uit geplet graan, een relatief 
eiwitarm en daarmee stikstofarm voer. Om toch aan 
de mineralenbehoefte te komen voert hij per dag 200 
gram per koe van een kruidenmengsel, dat 25 procent 
eiwit bevat. Daarmee is zijn voeder als geheel nog 
steeds stikstofarm. Maar een stikstofrijk voedersup-
plement is niet toegestaan in de voorgestelde wet-
geving. Hij mag wel meer krachtvoer met een hoger 
eiwitgehalte voeren wat een hogere stikstofuitstoot 
geeft en een overmaat, dus verspilling, van energie-
rijke elementen, maar hij mag niet zijn eigen systeem 
met lagere uitstoot volgen. Hij verwacht dat de soep 
niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Er 
is vertrouwen in de toekomst als de overheid het niet 
te moeilijk maakt. 

Aad van Winden

Jeroen met 
pasteuriseer-
ketel. Deze wordt 
gebruikt voor 
het maken van 
yoghurt, vla en 
karnemelk.

Hoeve Rust-Hof 
heeft blaarkop-
pen, een oud 
dubbeldoelras, 
geschikt voor 
zowel melk- als 
vleesproductie.

Blaarkopkalf.

Foto’s auteur.

Vlaardingen

A20

Hoeve Rust-Hof

Boonervliet

Maasland
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Boerderij aan de Lierhand
Tussen ’t Woudt en De Lier ligt, op een prominente plaats, 

een vroeg zeventiende-eeuwse boerderij. Op het fietspad 

van ’t Woudt naar De Lier rijd je er recht op af. Het meest 

in het oog springend vanaf de weg is het witte vlak 

rond de kelderluiken. Boven de kelderluiken zijn oranje 

afweerkruisen geschilderd en het witte vlak is afgezet met 

een oranje bies. De voorgevel verraadt de indeling van een 

zeventiende-eeuwse Delflandse boerderij, met rechts een 

uitgebouwde melkkelder en opkamer en links de vensters 

van het voorhuis. Helaas was de boerderij de laatste jaren 

ernstig verwaarloosd, maar wordt nu gerestaureerd.

Oude kaart
De boerderijplaats is erg oud. Op 
een kaart uit ongeveer 1550 wordt 
hier al een boerderij afgebeeld. Het 
is een kaart van het ambacht Groe-
neveld, getekend door Coenraet 
Oelensz. Bij de boerderij staat ge-
schreven: ‘De woening an de hant 
staet buiten’ (is gelegen buiten het 
ambacht Groeneveld). De boerderij 
op de kaart boven ‘onze’ boerderij 
is de voorganger van het boerderij-
gebouw Woudzicht 1. Rechts op het 
kaartfragment is de Oude Woudse 
molen aan de Monsterwatering 

afgebeeld, waaraan de Molenlaan 
nog haar naam ontleent.

Afweertekens
Hierboven werden de afweerkrui-
sen boven de kelderluiken al ge-
noemd. ‘Het kruis weert de duivel 
van melk en zuivel’ werd er in de 
streek gezegd. De ijzeren tralies 
in de kelderopeningen weerden de 
dieven. De (goedkopere) houten 
tralies tussen de ijzeren verklein-
den de tussenruimten en hielden 
ook de katten buiten. De kruisen 
moesten andere kwade invloeden 
weren die de melk konden beder-

Fragment van een 
kaart van het am-
bacht Groeneveld 
door Coenraet 
Oelensz. met een 
voorganger van 
Noordlierweg 4, 
ca. 1550. Rechts-
boven de Oude 
Woudse molen. 
Nationaal Archief, 
Kaartenafdeling 
Hingman.

Voorgevel boerde-
rij Noordlierweg 
4, De Lier. Foto 
gemeente West-
land, 2004.
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ven. Heel bijzonder is de manier 
waarop de kruisen op de boerderij 
aan de Lierhand zijn aangebracht: 
geschilderd met oranje menie en 
opgenomen in een oranje omlijs-
ting van de kelderopeningen. De 
oranje kleur is inmiddels helaas 
erg verbleekt. Boven de kelderlui-
ken van de zijgevel zijn de kruisen 
opgenomen in een soort cirkelvor-
mige decoraties. In die zijgevel is 
ook te herkennen dat er een tweede 
kelder is gemaakt met een tweede 
opkamer. Deze is in de achttiende 
eeuw aangebouwd.
Nog meer bijzonder is het kruis 
boven het luik in de achtergevel 
van de tweede kelder. Dat is een 
zogenoemd ‘pausenkruis’ met drie 
armen. Deze armen geven de drie 
gebieden aan waarover door de 
paus gezag wordt uitgeoefend: de 
kerk, de wereld en de hemel. Naar 
verluidt is dit kruis hier toegepast 
wegens de belangstelling en ver-
ering door een vroegere bewoner 
van de boerderij voor paus Corneli-
us, aan wie de kerk in Den Hoorn is 
gewijd. Cornelius was paus van 215 
tot 253 en werd de beschermheilige 
van boeren en van het rundvee, 
vooral van hoornvee en kleinvee.

Het interieur
Nog even terug naar het beeld van 
de voorgevel. In de boerderij hing 
een oude, verschoten foto van de 
voorgevel. Hierop is te zien dat in 
die gevel voorheen een voordeur 
zat, nu vervangen door een ven-
ster. Ook zat er links een klein ven-
ster ter hoogte van de slaapvleugel. 
De indeling van het interieur van 
het voorgedeelte van de boerderij is 
nog geheel traditioneel, met aan de 
ene kant een kelder en opkamer, in 
het midden een voorhuiskamer en 
aan de erfzijde een slaapvleugel 
met twee kamertjes. In één kamer-
tje zaten nog restanten van een 
bedstee. In de voorhuiskamer 
staat tegen de achterwand een 
negentiende-eeuwse houten, ge-
marmerde schoorsteenmantel. In 
de zestiende of zeventiende eeuw 
was hier een grote schouw over de 
volle breedte van de kamer. Op de 
zolder erboven is dat nog goed te 
zien aan de grote schouwboezem 
die daar nog aanwezig is. De plaats 
van die schouw is nu opgevuld met 
twee berghokken. Waarschijnlijk is 

de zware schouwbalk nog aanwezig 
boven de deuren in de tussenwand.

Een bijzondere vloer
De opkamer is te bereiken via een 
spiltrap die naar de zolder leidt. 
De muur naast de trap is bezet 
met tegeltjes met een zogenoemd 
balusterdecor. Dergelijke tegels 
werden gefabriceerd tussen 1620 
men 1650. De tegelwand is later 
groen geschilderd!
In de opkamer staat een eiken-
houten bedstee met decoraties 
eveneens uit de vroege zeventiende 
eeuw. Toen bij het schoonmaken 
de vloerbedekking verwijderd werd 
kwam er een ware schat tevoor-
schijn, namelijk een beschildering 
van de vloer met bloemen en blad-
slingers in een vierkante strook. 
Nadere beschouwing leerde dat een 
en ander met behulp van sjablonen 
was aangebracht. Dat moet in de 
negentiende eeuw zijn gebeurd. 
Een vergelijkbare vloerdecoratie 
bevindt zich in een boerderij aan 
de Zuidbuurt in Vlaardingen.

Achterhuis
De indeling van het voorgedeelte 
van de boerderij duidt nog op een 
driebeukig gebouw. Die driebeukig-
heid zet zich op het eerste gezicht 
niet voort in het achterhuis, noch 
in de stal. In het achterhuis zijn 
drie ruimten: een keuken een 
woonkamer en een boenhoek, de 
laatste over de volle breedte van 
het pand. Naast de keuken ligt 
de woonkamer die geheel negen-

De zijgevel van de 
kelders en de twee 
opkamers, met 
afweerkruisen. 
Foto Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed 
1958.

‘Pausenkruis’ bo-
ven het kelderluik 
in de achtergevel 
van de kelder. 
Foto auteur.

Tegeltje met 
balusterdecor, met 
Franse lelies en 
schaatser. Foto 
schaatshistorie.nl

Vloerbeschil-
dering in de 
opkamer. Foto 
Restauro Archi-
tecten.

De Lier

Zweth
’t Woudt

Zijde

Lierhand

N223
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tiende-eeuws oogt. Ook hier is 
een houten, gemarmerde schoor-
steenmantel, van vrijwel hetzelfde 
model als in de voorhuiskamer. De 
schoorsteenmantel staat op een 
kleine verhoging, afgedekt met een 
ijzeren plaat, mogelijk afkomstig 
uit de vroegere grote schouw in 
het voorhuis. In de plaat zit een 
gat. Wellicht heeft daaronder de 
doofpot gestaan waar ’s avonds de 
vuurresten in werden geveegd om 
snel te doven. Zo konden ze de vol-
gende dag opnieuw gebruikt wor-
den. De schouwboezem is betegeld 
met witjes. Hierin is een zeer fraai 
negentiende-eeuws tegeltableau 
(5 x 4 tegels) aangebracht. Het 
schouwgat kon worden afgesloten 
met een beschilderd paneel als 
de (latere) kachel ’s zomers op de 
zolder werd opgeborgen.
In de boenhoek bevinden zich een 
smalle schouw, een bakoven en een 
waterfornuis. Alle uit de negen-
tiende eeuw. Bijzonder zijn de twee 
restanten van oude ankerbalkge-
binten tussen de woonkamer en 
keuken en de boenhoek waarin de 
oorspronkelijke driebeukigheid 
van het achterhuis nog te herken-
nen is. Het zijn restanten van 
twee stijlen met korbelen (schuine 
schoren). Op de achterhuiszolder 
is een en ander nog beter te zien. 
Daar zijn de bovenkanten van vier 
ankerbalkgebinten te herkennen 
met de verbindende balken waarop 
het vroegere, veel lagere of steilere 
dak rustte.

De stal
Toen in de zeventiende en/of 
achttiende eeuw de stallen in de 
streek een nieuwe indeling kregen 
moesten de zijgevels verhoogd 
worden om stahoogte te krijgen op 
het kruipad achter de koeien. Bij 
de boerderij aan de Lierhand werd 
tevens de zijgevel van de slaapvleu-
gel en van het achterhuis verhoogd. 
Wanneer dat precies is gebeurd is 
niet meer na te gaan want in 1920 
werd de gehele zijgevel vernieuwd 
en werd een nieuwe stal gebouwd. 
In die nieuwe gevel werden negen-
ruits schuifvensters hergebruikt, 
in de stal zitten gietijzeren stalra-
men. De nieuwe stal behield wel 
zijn oorspronkelijke indeling met 
een negentiende-eeuwse bestra-
ting, koestanden en mestgoten.
Het bijzondere aan de stal is de 
gebintconstructie, die zeer afwijkt 
van de tot dan toe gebruikelijke 
constructie. De gebintstijlen staan 

wel op de plaats van voorgangers, 
maar bij de ontgraving van de fun-
deringen kwamen ook fundamen-
ten tevoorschijn van nog oudere 
voorgangers die qua plaats wel 
degelijk teruggaan op de oorspron-
kelijke driebeukige indeling. Het 
zullen ook ankerbalkgebinten zijn 
geweest. De helft van het staldak 
is tijdelijk met kunststof panelen 
bekleed na het losraken van het 
oude dak in 2014.
Helaas konden in het korte bestek 
van dit artikel niet alle bijzondere 
elementen van deze boerderij be-
handeld en getoond worden.

Frits van Ooststroom

Bron: F.W. van Ooststroom, Bouw-
historische verkenning voormalige 
boerderij Noordlierweg 4, 2678 LV De 
Lier, gemeente Westland. Vlaardin-
gen 2020.

Beschilderd 
paneel om het 
schouwgat ’s zo-
mers af te sluiten. 
Foto auteur.

Gebinten in de 
stal. Foto auteur.

Schoorsteen-
mantel in de 
woonkamer, met 
tegeltableau. Foto 
Restauro Archi-
tecten.
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Kan het nog mooier?
Het zijn onzekere tijden. Zelfs de nabije 
toekomst is onvoorspelbaar. Dan toch iets 
zeggen over de verdere toekomst tot 2040? 
Je moet maar durven! Ja, de Midden-
Delfland Vereniging vindt het belangrijk 
zich in een visie daarover uit te spreken, om 
in de komende jaren krachtig en effectief 
haar bijdrage te kunnen blijven leveren aan 
hoe Midden-Delfland er in de toekomst uit 
gaat zien.
De visie is ambitieus: doel is het behoud 
en waar mogelijk de toekomstbestendige 
versterking van het landschap van Midden-
Delfland. Er zijn grofweg drie delen: een be-
schrijving van het Midden-Delflandgebied, 
van de zaken die hier de komende jaren 
spelen en van mogelijke ontwikkelingen 
die de vereniging voor dit gebied ziet. De 
visie komt dit najaar uit.
.

Het gebied Midden-Delfland
Naast de bekende kernwaarden als open en groen 
veenweidegebied met de koe in de wei, en rust en 
ontspanning voor de twee miljoen inwoners van de 
metropoolregio Rotterdam – Den Haag, worden in de 
visie ook de waardevolle cultuurhistorische elementen 
benoemd en de verschillende natuurwaarden. Vier typen 
deelgebieden worden onderscheiden: weidegebieden, 
stadsrandbossen, moerasgebieden en dorpskernen. Elk 
type deelgebied heeft een eigen karakter en gebruik. 

Naast het Midden-Delflandgebied worden in de visie 
ook groene verbindingszones onderscheiden. Deze 
leiden naar de stad of naar andere groene gebieden. De 
groene verbindingszones zijn van essentieel belang in 
hun functie voor langzaam verkeer, voor waterverkeer 
en voor flora en fauna. Voorbeelden zijn de Harreweg in 
de Schiedamse wijk Spaland, de Vlaardingervaart, en de 
verbinding over de Wateringse Zweth naar de Hoekpol-
der in Rijswijk.

Op het kaartje zijn de voorgestelde afbakening van het 
Midden-Delflandgebied en de groene verbindingszones 
weergegeven.

De grens van het
gebied valt gro-
tendeels samen 
met die zoals eind
2017 vastgesteld
bij de status als
Bijzonder Provin-
ciaal Landschap
door de provincie.
De pijlen geven de 
groene verbin-
dingszones aan 
tussen Midden-
Delfland en 
stedelijk gebied 
of andere groene 
gebieden.
Kaart Albert
Tieken.

Vereniging ontvouwt gebiedsvisie
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Ook de kwetsbaarheid van het gebied krijgt de volle 
aandacht in de toekomstvisie. Vooral in het ‘geweld’ van 
grote economische belangen doet het gebied zijn naam 
helaas eer aan: het delft al gauw het onderspit. Het is 
aan de vereniging om zich samen met andere organi-
saties krachtig daartegen te verzetten en het gebied te 
beschermen.

Omgaan met verandering
Als het aan de vereniging ligt, mogen in Midden-Delf-

Energietransitie
Naar verwachting zal ook de energietransitie druk geven 
op het landschap van Midden-Delfland. Windturbi-
nes zijn alleen effectief als ze voldoende wind vangen 
en daarmee erg zichtbaar zijn. In het open veld, bij 
boerderijen of bij kassencomplexen is dit ongewenst, 
maar zij kunnen eventueel aan de uiterste randen van 
Midden-Delfland. Zonnepanelen zijn alleen acceptabel 
op gebouwen. Zonnevelden op landbouwgrond zijn 
evenmin gewenst. Andere vormen van duurzame ener-
gie (bijvoorbeeld aardwarmte) wil de vereniging alleen 
toestaan mits de ingrepen bescheiden van omvang zijn 
en op behoorlijke wijze worden ingepast (vergelijk de 
gemalen van het hoogheemraadschap).

Erven behouden
De boerenerven vormen een kernwaarde van het ge-
bied. Het merendeel van de erven heeft al geen functie 
meer binnen de veehouderij. Als erven en boerderijen 
een andere bestemming krijgen moet ervoor gezorgd 
worden dat het karakter en de schoonheid ervan niet 
verloren gaan. Ook de erfbeplanting is daarbij van be-land geen activiteiten plaatsvinden die ten koste gaan 

van het landschap, ofwel van één of meer kernwaarden 
van het gebied. Op drie soorten ruimtelijke plannen 
moet de vereniging waakzaam zijn: sluipende verstede-
lijking door plannen in en van gemeenten aan de randen 
van de bebouwing. Wegen en transportleidingen, waar-
onder energieleidingen, die infrastructurele doorsnij-
dingen van het gebied veroorzaken. En (meestal wat klei-
nere) plannen in het gebied zelf. De vereniging stelt zich 
op het standpunt dat een ruimtelijk plan in het gebied 
alleen doorgang kan vinden mits dat het landschap van 
Midden-Delfland netto versterkt. Dat wil zeggen dat het 
gehele plan, inclusief inpassing en compensatie, naar het 
oordeel van de vereniging positief moet uitpakken voor 
het Midden-Delflandgebied. 

Bodemdaling
Naast ruimtelijke plannen zijn er ook andere ontwikkelin-
gen..Eén daarvan is bodemdaling. In combinatie met de 
stijgende zeespiegel en het veranderende klimaat zal dit 
het waterbeheer in Midden-Delfland steeds complexer 
maken. De komende decennia blijft dit technisch nog 
wel uitvoerbaar, maar het wordt wel duurder. De vereni-
ging stimuleert onderzoek naar hoe bodemdaling kan 
worden vertraagd en hoe ermee kan worden omgegaan.

lang. De vereniging pleit daarom voor architectonische 
richtlijnen en een stimuleringsbudget voor onder meer 
erfbeplanting.

Mogelijke ontwikkelingen
De verenigingsvisie laat drie lijnen zien waarlangs het 
Midden-Delflandgebied versterkt kan worden. De eerste 
is het realiseren van nieuwe, vooral oost-west gerichte 

Boven: Weide-
gebied langs de 
Gaag.
Stadsrandbos 
Vlaardingen.

Links: Aanleg 
aansluiting Blan-
kenburgtunnel op 
A20.

Onder: Boerenerf 
langs de Gaag.
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verbindingen voor langzaam verkeer én natuur. Zo zou-
den een betere verbinding voor het langzaam verkeer 
net onder Delft van het Abtswoudse bos over / onder de 
spoorlijn, de Schie en de A13 naar de Ackerdijkse Plassen 
en bovendien een ecologische verbinding tussen de 
Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen prachtige toevoe-
gingen aan het gebied zijn. De tweede lijn vormt het 
versterken van de bestaande stadsrandbossen met meer 
divers recreatief gebruik en een grotere biodiversiteit. 
De derde lijn van landschapsversterking richt zich op de 
groene verbindingszones naar de omliggende steden 
en andere groene gebieden. Bijvoorbeeld de verbinding 
voor fietsers en voetgangers tussen Midden-Delfland 
en Rijswijk moet veel directer en is een meer natuurlijke 
inrichting van de verbinding langs de Schie naar Delft 
gewenst.

De visie besteedt aandacht aan de natuur in de vier 
verschillende gebiedstypes. Versterking van de natuur 
in deze gebieden, voor een deel door het uitvoeren van 
plannen die al op de plank liggen, wordt aangemoedigd. 

De veehouders zijn belangrijke dragers van het land-
schap. De vereniging vraagt van hen een maatschap-
pelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Dat wil zeggen: 
boeren met respect voor het landschap, de kernwaarden 
van het gebied en het milieu. Aandacht voor sociale 
aspecten als zorg en educatie wordt extra gewaardeerd, 
mede om zo stad en land dichter bij elkaar te brengen. 

Als van de boeren dergelijke inspanningen gevraagd 
worden die niet goed te vermarkten zijn, moet daar een 
redelijke vergoeding tegenover staan.

Het gebied is belangrijk voor recreanten uit de omlig-
gende steden, maar die recreanten zijn ook belangrijk 
voor het gebied: als inkomstenbron en voor de goodwill 
voor het behoud van het gebied. Maar recreatie en 
recreatievoorzieningen mogen de kernwaarden van het 
landschap niet schaden. Het mag dus niet ten koste gaan 
van bijvoorbeeld de rust in het gebied of het cultureel 
erfgoed aantasten. Al was het maar omdat die kwalitei-
ten juist het fundament van de recreatie in het gebied 
vormen.

Voor twee ergernissen op het gebied van mobiliteit 
wordt aandacht gevraagd van de bevoegde overheden: 
het sluipverkeer op de polderwegen (voornamelijk 
noord-zuid v.v.) en het probleem van de verschillende 
snelheden op één weg of pad.

Tot slot wordt in de visie gepleit voor het instellen van 
een nieuw fonds om gewenste ontwikkelingen in het 
Midden-Delflandgebied te stimuleren. In het verleden 
hebben dergelijke fondsen goed gewerkt, maar ze zijn 
goeddeels gestopt. Ook worden er suggesties gedaan 
over hoe zo’n fonds te vullen.

Henk Boogaard
Hans Groeneveld
Leo Pols

De visie lezen
Op het moment van schrijven van dit artikel heeft de algemene 
ledenvergadering van 15 september nog niet plaatsgehad. Voor 
die vergadering staat, ter goedkeuring, de visie van de vereniging 
op de toekomst van het Midden-Delflandgebied geagendeerd.

De definitieve visie is zo spoedig mogelijk te lezen op de website 
van de vereniging. Er is ook een werkplan opgesteld, waarin 
beschreven wordt hoe de vereniging van deze visie ‘werk wil ma-
ken’. Niet alleen mooie woorden dus, maar ook zelf aan de slag 
om het landschap en het natuurschoon van Midden-Delfland 
in goede samenwerking met alle belanghebbenden op duurzame 
wijze mooi en levend te houden. Uiteraard komt dit werkplan 
ook op de website te staan.

Boven: Moerasge-
bied Ackerdijkse 
Plassen.
Dorpskern Maas-
land.

Onder: Ver-
markten langs 
verbindingszone 
naar Delft.

Foto’s Henk 
Boogaard.
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Bergeenden smulpartij
De bergeend nestelde vroeger vaak in oude konijnen-
holen in de duinen, vandaar zijn naam. Hij is flink wat 
groter dan de wilde eend en lijkt zelfs op een gans. Op 
grotere afstand lijkt hij zwartwit met een fel oranje 
snavel met bij de mannetjes een flinke knobbel erop, 
zoals bij knobbelzwanen. Vroeger zag je ze hier nauwe-
lijks. Vanaf 2010 zag ik vaak een paartje met jonkies 
in de Vlaardingse Zweth. Bij gevaar duiken de jonkies 
langdurig onder water, terwijl de ouders roepend in de 
buurt blijven rondvliegen. 
In mei 2018 zwommen wekenlang twee paartjes met 
jonkies bij de drijfbalk die de Middelvliet afsluit van 
de Vlaardingse Vaart. Daar gebeurde iets wat mij 
opviel. Op dagen met oostenwind zwommen de ouders 
met jonkies, plus veel kleine vissen en enkele grote 
karpers, aan de oostzijde van de drijfbalk. Bij westen-
wind zwommen alle beesten aan de westkant ervan 
en kon ik liggend met mijn kano tegen de drijfbalk 
perfect zien hoe de jonkies en de grote vissen smulden 
van alles wat door de westenwind naar de drijfbalk 

Dit is het zesde en laatste artikel 
over eenden. Hier komen nog 
enkele minder voorkomende 
soorten aan bod, hoewel dat 
inmiddels niet meer geldt voor 
de nijlgans. En het eindigt met de 
gelukkige constatering dat, anders 
dan in 1945, ons jachtinstinct zich 
richt op kijkgenot.  

Eenden
wild en prachtig

Midden-DelflandParadijselijk

Foto’s auteur.

Casarca’s. In de 
zomer heeft het 
mannetje een 
zwarte halsring.
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werd getransporteerd. Na zo’n smulpartij trokken 
ouders en jonkies zich steeds terug naar een bepaald 
plekje op de noordoever van de Middelvliet waar 
zich vermoedelijk hun nest bevond. Toen de kleine 
bergeendjes een keer met hun moeder in het mid-
den van de Vlaardingse Vaart zwommen werd ik vrij 
onverwachts aangevallen door vader bergeend in duik-
vlucht. Door snel en diep te bukken zoals ik geleerd 
had bij aanvallende knobbelzwanen kon ik de aanval 
ontwijken. Het aantal bergeenden neemt toe. In juni 
2018 telde ik er al 55.

Nijlgansjonkies bevroren
Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Afrika en nemen 
sinds 1995 sterk in aantal toe in Nederland, vooral 
ook in Midden-Delfland. Begin januari staan ze al te 
schreeuwen vanaf daken en schoorstenen rond ons 
huis in Den Hoorn. Op 16 februari 2018 liep er op 
de golfbaan in Schipluiden al een paartje met negen 
jonkies. Maar vier dagen later was er nog maar één 
over, omdat het juist vanaf de 16e ’s nachts ging 
vriezen met een dagenlang aanhoudende, steenkoude 
oostenwind. 
Zo’n 2000 schaatsers per uur gingen voorbij tussen 
Schipluiden en Vlaardingse Schouw op de Vlaardingse 
Vaart, zaterdagmiddag 3 maart. Er waren wel twee 
grote wakken waar flink gekluund moest worden. Als 
het tegen de avond stiller werd kwamen veel watervo-
gels in de wakken overnachten, onder andere de win-
tertaling en slobeend tussen wilde eenden en zwanen. 
De nijlganzen hebben in het voorjaar bij mij toch een 
beetje een slechte naam gekregen, want zij kregen het 
voor elkaar om een buizerdpaartje te verjagen uit hun 
hooggelegen nest langs de Vlaardingse Vaart in het 
zogenoemde Buizerdbosje. Hier was al sinds 2010 elk 
jaar een buizerdnest. 

Elegante pijlstaart 
De pijlstaart zie je in Midden-Delfland vrij zelden. 
Toch komt hij in Nederland gedurende de winter nog 
redelijk vaak voor, maar dan voornamelijk in het 
Waddengebied. In april en december 2017 was een 
pijlstaartmannetje te zien, zwemmend, lopend en 
vliegend in en bij de Vlaardingse Vaart tussen de wilde 
eenden. Persoonlijk vind ik dit de meest elegante 
eendensoort, vooral de pijlvormige staart is heel mooi. 
Zijn kleur en kleurverdeling is echter zodanig dat hij 
tussen een groep wilde eenden niet erg opvalt en dus 
vaak niet wordt herkend. In 2018 heb ik jammerge-
noeg de pijlstaart niet weergezien. Heel erg leuk was 
echter de kennismaking met de zogenoemde Bahama 
pijlstaarten, zelfs twee kleurvarianten. De bruine en 
de witte variant waren namelijk in de zomer rond de 
Pootsloot bij Meerzicht te bewonderen. Waarschijnlijk 
zijn de Bahama pijlstaarten ontsnapt uit een vogelcol-
lectie, maar dat doet niets af aan mijn bewondering 
voor hun elegantie. 

Opvallende casarca 
De casarca komt in Nederland heel weinig voor (on-
geveer 100 stuks). Toch zie ik hem meestal wel een 
paar keer per jaar in de Midden-Delflandse vlieten. 

De casarca valt sterk op, omdat hij betrekkelijk licht 
van kleur is met een gelige hals en witachtige kop. De 
casarca zal je in tegenstelling met de pijlstaart tussen 
een groep wilde eenden niet snel onopgemerkt pas-
seren. 

Zeldzame waarnemingen
Met een flinke dosis opmerkzaamheid en veel geluk 
komt dan opeens de dag dat je bij eenden iets uitzon-
derlijks waarneemt, bijvoorbeeld een bijzondere pijl-
staart of een casarca, of zelfs een exotisch uitziende 
mandarijneend, zoals mij overkwam bij Meerzicht in 
de Zouteveense polder in januari en maart 2017. Maar 
je voelt je ook al gelukkig als je op een goede dag een 
taling, een krooneend of een tafeleend kunt fotogra-
feren. In tegenstelling tot de oorlogstijd in de jaren ‘40 
wordt tegenwoordig bij de meeste mensen hun jacht-
instinct gelukkig voldoende tevreden gesteld door 
kijkgenot direct in de natuur, op de tv of via foto’s van 
de prachtige wereld rondom ons heen.

Kees van Paassen

Boven: Nijlgans 
met jonkies.

Midden: Een 
bergeend.

Onder: De pijl-
staart.
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‘Ik was vier toen mijn moeder overleed, dat was in augus-
tus 1940. Een nichtje kwam bij ons in huis om voor het 
huishouden en de zes kinderen te zorgen. We waren met 
drie meiden en drie jongens waarvan ik de jongste was. 

Ik herinner mij de dag dat de oorlog uitbrak nog heel 
goed. We stonden met het gezin op het erf te kijken naar 
de vliegtuigen die laag overvlogen en de parachutisten 
die naar beneden kwamen. Een indrukwekkend gezicht. 
Ik zag een hond in paniek de stal in rennen en weg-
kruipen. Toen werd ik ook bang. Een paar dagen later 
kleurde de lucht zwart na het bombardement op Rot-
terdam er kwam er allemaal as en rommel naar beneden, 
angstaanjagend.

Mijn vader Jan Doelman was een nuchtere, oplettende 
man, die geen onrecht duldde. Hij was samen met zijn 
broer Piet, de leider van het verzet in Vlaardingen-West-
land, betrokken bij het verzet. Als er dingen besproken 
werden die niet voor kinderoren bestemd waren, werden 
wij met de krant naar buurman Verboon gestuurd. We 
moesten dan zeggen dat we tot 12 uur mochten blijven 
spelen. Dan wisten ze genoeg. Aan de Oostgaag zaten 
veel mensen ondergedoken, het was een hechte ge-
meenschap.

Mijn neef Piet werd opgeroepen om naar Duitsland te 
gaan voor de Arbeitseinsatz. Hij werd onze eerste onder-
duiker. Ik was kort daarna met mijn broer in de stal de 
kalveren aan het voeren toen pa naar ons toe kwam. Hij 
zei heel indringend: ‘Je mag dit aan NIEMAND vertellen! 
Als de moffen het horen schieten ze ons allemaal dood.’ 
Nou, dat hebben we in onze oren geknoopt!  

Er kwamen regelmatig mensen langs, vluchtelingen en
koeriersters.  Sommigen bleven een paar dagen en 
vertrokken weer. Het is één keer gebeurd dat er wel 
zeventien mensen aan tafel zaten om te eten. 

De jongste kinderen werden nergens bij betrokken. 

‘Ik heb de oorlog nog meegemaakt’
Horen, zien en zwijgen
Als ik het erf van boerderij Landlust aan 

de Oostgaag oprij, zit Cor Doelman al 

op me te wachten. Hij was pas drie jaar 

toen de oorlog uitbrak. Op en rondom 

zijn boerderij is veel gebeurd. Hoe 

anders moet het hier geweest zijn in de 

oorlog. Hij blijkt een goede verhalenver-

teller. 

We moesten een keer aan de weg gaan spelen en als er 
dan iemand aankwam moesten we waarschuwen. Ze 
waren in de schuur aan het sleutelen aan een motorfiets. 
Tijdens het spelen op de strozolder hebben we wel eens 
wapens gevonden. En ik wist dat er bij de buurman in 
het kippenhok een radio verstopt zat. Ook wisten we 
van een geheime schuilplaats in de polder. Maar, mondje 
dicht! 

Mijn vader had een veebedrijf. Hij maakte ook kaas. Alle 
opbrengst moest geregistreerd en gestempeld worden. 
Mijn vader had onder de onderste plank van de kaas-
stelling met grote kazen een smal plankje gemaakt waar 
hij kleinere kazen liet rijpten. Deze kazen kon je alleen 
zien als je er op je knieën voor ging liggen. Dat vind ik 
nog steeds zo slim. Zo was er in ieder geval te eten voor 
hongerige monden. 

Er kwamen regelmatig mensen bedelen om voedsel. 
Ze liepen soms in de winter nog op blote voeten en 

Cor Doelman bij 
boerderij Land-
lust.
Foto auteur.
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waren vaak heel mager. Dat beeld zal ik nooit vergeten. 
Iedereen kreeg bij ons één goed belegde boterham. 
Voedsel meegeven had geen zin omdat er verderop, bij 
de Maaslandse dam, altijd streng gecontroleerd werd. Ik 
herinner me nog wel een man die van een klein tankje 
een kinderzitje voor op de fiets gemaakt had. Zo wist hij 
iedere week een paar liter melk te smokkelen voor zijn 
gezin. 

Tegen het einde van de oorlog werden er Duitsers bij 
ons in huis ingekwartierd. De overste moest in een bed 
slapen en werd bij mijn broer en een onderduiker in 
het knechtenkamertje ondergebracht. We hadden de 
Duitsers wijsgemaakt dat de onderduiker ook een broer 
was. Toen ik een keer in de kamer aan tafel zat te spelen, 
schoof de Duitse kok een stoel aan om mij uit te horen. 
Hoeveel broers heb je, en wie is die man met die lange 
zwarte haren die langs kwam? Ik was acht jaar. Ik heb 
precies gezegd wat me was opgedragen. Ik had drie 
broers en die man kwam uit het bevrijde Zuid-Nederland 
en kon niet naar huis. (Die man was Zwarte Willem 
van het verzet.) Wat waren we opgelucht toen ze weer 
vertrokken.

In maart 1945 kreeg mijn vader het bericht dat zijn broer, 
mijn ome Klaas en zijn zoon Piet, opgepakt waren bij 
een wapendropping bij Zwammerdam. Ze werden op de 
Coolsingel gefusilleerd. Mijn vader en ome Piet liepen na 
dit bericht lang in de stal heen en weer. Er werd hele-
maal niets gezegd. Zo probeerden ze te bevatten wat 
er gebeurd was. Ik wist dat het heel erg was, en heel 
dichtbij.

April 1945 werd mijn ome Piet samen met anderen 
opgepakt. Uit angst dat het de Duitsers zou lukken 
om hen te laten praten, is mijn vader toen de nach-
ten ondergedoken. Ik was heel bang. Als er bom-
menwerpers over kwamen verstopte ik mijn hoofd 
onder de dekens én onder mijn kussen. Ik was pas weer 
gerust als ik ’s ochtends weer wakker werd en alles oké 
was en iedereen nog in leven. 

Mijn oom werd uiteindelijk door verzetsleden en onderge-
doken Amerikaanse vliegeniers, op 7 mei bevrijd uit Hotel 
Oranje en heeft de oorlog overleeft. 

Mijn vader wilde na de oorlog liever niet meer over die tijd 
praten. Hij is na de oorlog hertrouwd en in 1962 vertrok-
ken naar Maasland. Mijn vrouw en ik gingen hier wonen. 
Door de jaren heen kwamen er steeds mensen terug naar 
de boerderij die over hun ervaringen of trauma’s van de 
oorlog wilden praten. Ook mensen die de geschiedenis
van hun familieleden wilden zien. Ze komen nu nog 
steeds. Onze deur staat altijd voor hen open. Ik ben dan 
meer een prater maar mijn vrouw kan heel goed luisteren. 
Door praten raak je een hoop kwijt. Na de oorlog heeft 
het verzet Vlaardingen-Westland een vereniging opge-
richt. Om te herdenken en nabestaanden te helpen. Deze 
vereniging bestaat niet meer. Bij de opheffing in 2010 
hebben Leen Kuijvenhoven uit de Lier en ik de opdracht 
gekregen om ieder jaar tijdens de dodenherdenking kran-
sen te leggen om onze verzetsstrijders en hun families te 
gedenken. Dat doen we nog ieder jaar en ik vind het heel 
belangrijk dat we dat blijven doen.’ 

Annemiek van Adrichem

Een Sperre in
Maasland.
Deze stond voor 
de Blauwe of 
Lange Brug over 
de Boonervliet. 
We kijken hier de 
Zuidbuurt in.
Collectie
Historisch
Archief Westland.
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De afgelopen maanden ben ik meer in Midden-

Delfland geweest dan daarvoor. Ik woon aan de rand 

van Delft-Zuid en pakte door corona vaker de fiets 

naar Rotterdam of Schiedam in plaats van de trein. 

Daarnaast mocht ik, na een blessure aan mijn enkel 

en voet, weer heel voorzichtig gaan hardlopen.

Omdat ik veel langzamer en korter liep dan ik voor 

mijn blessure gewend was en daar ook meer pijn bij 

ervaarde dan ik had gehoopt, ontstonden er tijdens 

het lopen voortdurend allemaal oordelen over hoe 

Kadootje in het buitengebied
Kom je vaker in Midden-Delfland? 

Of is het helemaal nieuw voor je?

Onder deze noemer laat de redactie 

jonge mensen aan het woord over 

hoe zij het gebied ervaren, wat ze er 

doen en ontdekken, wat ze zouden 

willen, wat goed is, wat niet. 

Een hardloopster 
in Midden-Delf-
land. Foto Tiny 
van der Meer.

slecht de revalidatie ging. Dat frustreerde me, maar 

het grappige was dat de omgeving met al zijn kleuren,

geuren en vogels me daarvan afleidde en ervoor 

zorgde dat ik toch van het lopen kon genieten. Nu kijk 

ik standaard veel minder naar wat ik presteer op mijn 

hardlooprondje en is het vooral een cadeautje dat ik 

het buitengebied in mag.

Inmiddels dwaal ik voorzichtig al hardlopend over de 

fietspaden tussen Schiedam, Schipluiden en Delft. Ik 

begin me daar aardig thuis te voelen! Verlekkerd kijk 

ik onderweg naar de kleinere wandelpaadjes langs de 

bosranden en door de weilanden. Wat fantastisch zou 

het zijn voor mij als hardloper, als er wat meer brede 

semi-verharde paden zouden zijn: dan loop ik nog 

meer door de natuur en kan ik weg van de drukte van 

het fietspad, zonder dat een voetganger of kinderwa-

gen op hetzelfde pad voor mij aan de kant hoeft.

Tot ik die paden gevonden heb vermaak ik me met 

hardlopen op de fietspaden, een flinke wandeling, 

vogels kijken, vliegeren, picknicken… Fantastisch dat 

ik daar om de hoek voor terecht kan!

Suzanne Dietz, Delft (29)



4
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Themawandelingen 
De werkgroep Paden van de Midden-Delfland Vereniging organiseert wandelingen onder 
leiding van ervaren gidsen. Alle wandelingen duren ca. 2 uur en starten om 13.00 u. op 
zaterdagen. Kosten 2 euro p.p., maximaal 20 deelnemers. Lidmaatschap van de vereniging 
is een pré! Opgeven via lisa@middendelflandvereniging.nl of 06 4210 5407.
Raadpleeg vanwege corona t.z.t. de website of het doorgaat.

75 JAAR BEVRIJDING
In het Trammuseum in Schipluiden is een tentoonstelling te zien over de 
oorlogsjaren. Na een kort bezoek aan het museum gaan we wandelen met 
Gemma van Winden als themagids. Gemma wijst ons op oorlogsherinne-
ringen in en om het dorp Schipluiden. Na afloop is er nog gelegenheid om 
het museum te bezoeken.

Start: Trammuseum, Otto van Zevenderstraat 2, Schipluiden
Themagids: Gemma van Winden
Gids Midden-Delfland Vereniging: Michel van Ruijven

Startpunt 
Trammuseum. 
Foto Michel van 
Ruijven.
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Het Maassluis van Maarten ‘t Hart
Deze wandeling is gebaseerd op de boeken van Maarten ’t Hart en voert 
langs allerlei plaatsen die hij beschreven heeft in zijn romans. Maarten 
’t Hart noemt Maassluis Mijn Vaderstad. Hij werd er in 1944 geboren en 
bracht er zijn jeugd door tot 1963.
De wandeling beslaat een ruim gebied waardoor er flink gewandeld wordt 
langs interessante plaatsen die ver uit elkaar liggen. Onderweg komt ook 
de historie van de stad ruimschoots aan bod. De wandeling is geschikt 
voor rolstoelers. Tijdens de wandeling is er geen gelegenheid voor toilet-
bezoek of het kopen van eten en drinken. 

Start: De Groote Kerk, Kerkplein 2, Maassluis (de kerk is open voor toilet-
gebruik)
Parkeren op het Schanseiland en eventueel op de Govert van Wijnkade 
(gratis)

Gids: Gespecialiseerde Maarten ‘t Hart-stadsgids van de Historische 
Vereniging Maassluis
Gidsen Midden-Delfland Vereniging: Thea Mokveld en Piet van der Eijk

Kosten: 4 euro p.p. voor leden van de Midden-Delfland Vereniging. Op-
gave vooraf verplicht.

Groote Kerk
Maassluis. Foto 
Paul van Deventer.

Maarten ‘t Hart. 
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Bestuur
Koos Karssen, voorzitter
010-593 84 03
koos@karssen.nl

Martin Visser, secretaris
06-532 06 224
secretaris@middendelflandvereniging.nl

Ron van Wijk, penningmeester 
06-538 86 832
penningmeester@middendelfland-
vereniging.nl

Jan Robberegt
06-224 18 685
jan.robberegt@icloud.com

Heleen Paalvast
06-532 58 397
heleen.paalvast@gmail.com

Wim van der Eijk
06-225 72 398
rita_wim@hotmail.com

Roel van Buuren 
06-158 286 26 
roel@boerderij-landlust.nl

Leo Pols
06-505 28 863
leo.pols@pbl.nl;

Sikko Beukema
06-404 83 325
sikkojanbeukema@gmail.com 

Midden-Delfland Vereniging
www.middendelflandvereniging.nl
Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
secretariaat@middendelflandvereniging.nl
06-421 05 407 (overdag)
IBAN NL77 RABO 0143 7753 67
Verenigingenregister Haaglanden 
V 40397143

Werkgroep Bomen
Michel van Ruijven
015-380 88 70
michelvanruijven1@gmail.com

Werkgroep Partners
Wim van der Eijk
06-225 72 398
partners@middendelflandvereniging.nl

Werkgroep Ledenactiviteiten
Marjanne Zuijderwijk
06-251 72 482
ledenactiviteiten@middendelfland-
vereniging.nl

Werkgroep Midden-Delfland Dag
Lisa van Uffelen
06-421 05 407 
secretariaat@middendelflandvereniging.nl

Werkgroep Paden
Rint de Vries
06-538 36 971
rire@hetnet.nl

Werkgroep Ruimte 
Leo Heijdra
06-251 11 792
ruimte@middendelflandvereniging.nl

Werkgroep Web 
Heleen Paalvast 
06-532 58 397
web@middendelflandvereniging.nl

VerenigingsnieuwsMidden-Delfland
        Vereniging

van Natuurmonumenten. Zij vertellen 
graag over o.a. De Groenzoom bij Berkel, 
die sinds kort hoort bij het Bijzonder 
Provinciaal Landschap Midden-Delfland. 
Meer informatie over deze gratis toegan-
kelijke avond staat op onze website. De 
vereniging volgt de RIVM-richtlijnen. 
Daarom a.u.b. van tevoren aanmelden via 
secretariaat@middendelflandvereniging.
nl of 06-42105407 (ma en woe overdag). 
Tot woensdag 7 oktober in ’t Manneke.

Gaan en komen
Na zes jaar stapt Leo Heijdra uit Schip-
luiden op als bestuurslid. De vereniging 
prijst zich gelukkig dat hij met zijn ken-
nis en ervaring als oud-milieujurist bij 
de provincie lid blijft van de werkgroep 
Ruimte. Leo Pols uit Overschie, senior 
onderzoeker bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving, is de beoogde ‘nieuwe’ Leo 

Vlnr Leo Pols, Leo Heijdra en Sikko Beukema. Foto Heleen Paalvast.

in het bestuur; hij is als lid van de werk-
groep Ruimte sinds een jaar nauw betrok-
ken bij het opstellen van de vernieuwde 
MDV-toekomstvisie. Verder stelde Sikko 
Beukema uit Maassluis, werkzaam bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land, zich verkiesbaar als bestuurslid. Hij 
is lid van de werkgroep Partners en wordt 
‘trekker’ van een toekomstige strategi-
sche werkgroep.  

Onze informatievrijwilligers werden 
het al snel zat om duimen te draaien 
toen allerlei evenementen vanwege de 
coronacrisis niet doorgingen. Onder het 
motto ‘als het niet kan zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het kan’ bedachten ze 
het concept popupstand. In juni en juli 
stonden telkens twee vrijwilligers met 

Popupstands een kraam met fiets- en wandelroutes en 
ander informatiemateriaal bij Vlietzicht, 
in ‘t Woudt en bij het Toeristisch Over-
stapPunt Maasland. Ze hadden volop 
toeloop, en noteerden nieuwe leden. Ook 
belangrijk: ze keken met veel plezier 
terug op de dag. 
Dit najaar komt u deze kanjers van vrij-
willigers vast weer ergens tegen. Houd 
onze sociale media in de gaten!    

Popupstand Vlietzicht, Vlaardingsevaart. Foto Heleen Paalvast.
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Ledenactiviteiten
De bieren van brouwerij tHuis. Foto Marjanne Zuijderwijk.

Bierbrouwerij tHUIS
Je hoeft geen verre reis te maken om te 
zien hoe bier wordt gebrouwen. Mark 
Schoenmakers begon in 2016 met bier-
brouwen in een kleine ruimte in lunch-
room Het Raadhuis in Schipluiden. 
Dat liep goed en is nu uitgegroeid tot 
een brouwerij aan de Harnaschdreef in 
Den Hoorn. De brouwerij is in februari 
2020 geopend en heeft een proeflokaal 
en een terras.

Mark Schoenmakers is trots op zijn 
brouwerij. Er is inmiddels een lijst van 
zeven vaste biersoorten en daarnaast 
ontwikkelt hij ook nieuwe bieren en 
seizoensbieren. De nieuwste is de 
Bocken Piloot, een herfstbok die eind 
september klaar zal zijn. Er is ook een 
Hoornse Bok, een Woudtse Weizen, 
Maaslands Blond en Schipluidens Pale 

Ale. Favoriet van de brouwer zelf is de 
Raadhuis Tripel.

De Midden-Delfland Vereniging or-
ganiseert voor haar leden een bezoek 
aan de brouwerij. Mark zal bij de ketels 
uitleg geven over het brouwproces. 
Daarna is een kleine proeverij in het 
proeflokaal. Het bezoek aan de brou-
werij vindt plaats op zaterdagmiddag 
31 oktober.
Het doorgaan van deze ledenactiviteit 
is afhankelijk van de coronasituatie; 
houd website en nieuwsbrief in de 
gaten (ook voor aanmelden). 

Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet 
en wilt u dat wel? Stuur dan een mail 
naar secretariaat@middendelflandver-
eniging.nl 
En lid worden kan al vanaf € 5.

Golfbaan MDV Partner

Bezwaar tegen 
woningbouw 
Zuidbuurt en 
verbreding A4

Themawandelen met 
Piet
Iedereen kan gelukkig weer meedoen 
aan onze (leden)activiteiten en dus ook 
weer mee met de themawandelingen 
op de eerste zaterdag van de maand. De 
themawandeling op zaterdag 7 november 
Maassluis en Maarten ’t Hart (zie p. 25) 
verdient extra aandacht. 
We vieren dan dat Piet van der Eijk dit 
jaar zijn vijftigste (!) themawandeling 
organiseert. Piet is lid van de werkgroe-
pen Paden én Bomen en vertegenwoor-
digt ook de Bomenstichting voor behoud 
van de Midden-Delflandse bomenpracht. 
De vereniging en andere gebiedspar-
tijen doen graag en nooit tevergeefs een 
beroep op zijn expertise. Veel leden/
lezers hebben een workshop (fruit)bomen 
snoeien bij Piet gevolgd!

De vereniging vecht samen met LTO 
Noord Delflands Groen de plannen aan 
voor de bouw van acht woningen in de 
Zuidbuurt, op de locatie van een boer-
derij met woonhuis. De plannen staan 
haaks op de invulling van het door de 
provincie aangewezen Bijzonder Provin-
ciaal Landschap Midden-Delfland. Be-
houd van de agrarische functie is verder 
van belang, gezien de rol van agrarische 
bedrijven in het beheer van het groene 
Midden-Delflandgebied. Daarnaast zijn 
er startende jonge boeren op zoek naar 
een boerderij en zijn er initiatieven voor 
een Herenboerderij en een Boerderij van 
de Toekomst. Daarom is een gezamen-
lijke zienswijze ingediend bij de gemeente 
Vlaardingen. 

Golfbaan Delfland (Abtsrechtseweg 1, 
Schipluiden) is weer voor twee jaar MDV 
Partner. ‘Een mooie groene samenwer-
king met een bevlogen vereniging’, zei 
Golfbaan-directeur Mart Jan Groenen-
dijk. Bent u ondernemer, of kent u er een, 
met belangstelling om ook MDV Partner 
te worden en de vereniging te onder-
steunen? Stuur een mail naar partners@
middendelflandvereniging.nl of bel voor 
meer informatie of een vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek 06-42105407 (ma en 
woe overdag).   

Piet van der Eijk. Foto Heleen Paalvast.

De vereniging maakt zich ook grote 
zorgen over de gevolgen van de verbre-
ding van de A4. Nog geen 4,5 jaar na de 
opening is deze weguitbreiding volgens 
de minister alweer nodig! Vraagtekens 
zijn er over nut en noodzaak: door de co-
ronamaatregelen en thuiswerken neemt 
de automobiliteit af. De plannen leiden 
tot meer stikstof, fijnstof en CO2, die de 
rijksoverheid juist wil terugdringen. En 
dus is een breed onderbouwde zienswijze 
ingediend. Meer info: www.middendelf-
landvereniging.nl



De corona-bascule
Kent u hem nog, zo’n antieke weegschaal? Twee 
schaaltjes die in evenwicht moeten blijven: dat 
noemen we balans. De corona-bascule is daar een 
moderne versie van. Op beide schaaltjes leg ik enkele 
items:
Het linkerschaaltje bevat:
De ver van mijn bed show, vleermuizen, Chinese 
markten, nonchalance, wintersport, carnaval, onbe-
grip, de schuld geven aan, ontsteltenis, ongeloof, 
toespraak Rutte, RIVM, virologen, wc-rollen hamste-
ren, acceptatie, allesbepalend, vitale beroepen, IC- 
bedden, klappen voor, eenzaamheid, depressiviteit, 
verdriet, verschrikking, dood, rouw, thuiswerken, 
video-vergaderen, thuisonderwijs, social distance, 
mondkapjes, versoepeling, onbegrip, tegenstellin-
gen, demonstraties, de Dam, ontkenningen, com-
plottheorieën, kortgeding, boa’s, controles, boetes, 
vakanties, code geel, code oranje, huisjes met toilet, 
aerosolen, onbegrip, wél vliegen, maar géén bussen, 
tweede golf, vaccin.
En voor mij komt daar op de schapenboerderij bij: 
geen opdrachten, geen scholen-educatie, geen com-
municatietrainingen voor bedrijven, geen families, 
geen handen schudden, geen knuffels, geen zondag-
openstelling op de boerderij, geen lammetjesdag.
Op het rechterschaaltje leg ik:
Midden-Delfland, rust, natuur, stilte, nieuw leven, het 
op pad gaan met de kudde, het samenwerken met de 
honden, dankbaarheid. En, meer wandelaars, meer 
fietsers, meer joggers, meer hondenuitlaters die de 
schoonheid van Midden-Delfland (eindelijk) ontdek-
ken in coronatijd. Goede, mooie en serieuze gesprek-
ken gehad. Mensen uit de stad die verbaasd zijn over 
wat Midden-Delfland te bieden heeft. Mensen die 
hier, in de natuur, overwegingen maken en tot bezin-
ning komen. 

Het linkerschaaltje heeft veel meer woorden en is dus 
veel zwaarder, het rechterschaaltje draagt niet veel 
meer dan: ‘natuur, rust en bezinning’. Maar hoe zwaar 
wegen deze woorden?
Dat is aan u! Meegaan in de zwaarmoedigheid en 
gegrepen worden door de verstikkende coronaklau-
wen, of de rust en de balans zoeken in de polder van 
Midden-Delfland waarin u misschien zelfs wel een 
schaapskudde met herder tegen kan komen. Grote 
kans dat de bascule voor u dan naar rechts uitvalt.

D. Herder
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Je ziet ze niet snel, maar… in Midden-Delfland kun je een wezel, hermelijn 
of een bunzing tegenkomen. En dat gebeurde mij op de Zouteveenseweg in 
Schipluiden. Er lag een hoopje diertjes met een zwarte vacht aan de zijkant 
van de weg. Een moederdier droeg al huppelend, de kleintjes één voor één 
in haar bek naar de overkant. Het waren er ongeveer acht, dus het duurde 
wel even. In de tussentijd pakte ik gauw mijn camera om te filmen. Samen 
met andere wachtenden, die keken naar de flinke klus van dit moederdiertje, 
probeerden we te raden welk dier het was. Een wielrenner dacht aan eek-
hoorntjes, ik dacht misschien wezeltjes en weer iemand anders vond het te 
lang duren (er stond inmiddels een rij wachtende auto’s) en pakte de laatste 
twee kleintjes met zijn blote handen op en zette ze aan de overkant. 
Later bij het bekijken van het filmpje vond ik uit dat het bunzings waren. 
Dezelfde dag loop ik ’s avonds in de Woudtse polder en zie iets huppelen 
over een dam. Met mijn camera in de aanslag loop ik verder en ja hoor, één 
van de beestjes laat zich goed filmen. Deze was aan de bovenkant bruin en 
aan de onderkant wit. Zou dit dan wel een wezeltje zijn of misschien wel 
een hermelijn? Die laatste komen niet vaak voor en die was ik ook nog nooit 
tegengekomen. Thuisgekomen begon voor de tweede keer die dag de ‘welk-
beestje-zou-het-zijn-studie’. Dit beestje had best een lange staart met een 
zwarte pluim aan het einde. En wat bleek, het was een hermelijn! Gewoon in 
Midden-Delfland.

Jolanda Dijkshoorn

Illustratie Susanne Fiebelkorn.

Bunzing, wezel of hermelijn


