Wandeling rondom de boerderij
van de familie Hollaar
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Ga via een brede brug over de A20, neem de bocht naar links
en ga het Surfpad op.
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Neem na 100 meter de bocht naar rechts en loop langs paviljoen
De Krabbeplas

bruggetje.
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Volg vanaf de boerderij van de familie Hollaar de routebordjes

14 Bij de kruising met de asfaltweg rechtsaf, de Zuidbuurt op.

over het boerenpad langs de Boonervliet.

Langs de weg is een smal pad voor wandelaars. U bent terug
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Na het boerenpad rechtdoor over de dijk, langs de Foppenplas.

bij de boerderij van de familie Hollaar.
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Hou het water en na de hoge brug ook de dijk aan uw linkerhand en loop langs de dijk. Volg het asfaltpad steeds zo dat u
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de weilanden aan uw rechterhand houdt.
TIP: Aan uw rechterhand ligt de Aalkeetbuitenpolder.
4

VL

IE T

WE

G

2 km

Na 2 km over het asfaltpad (Aalkeetbuitenpolderpad) maakt

BOERENPAD

u twee keer een bocht naar rechts. Blijf op het asfaltpad,
modderpaadjes tellen niet mee.
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Het afvoeren van regenwater uit de dichtbevolkte en laag
gelegen polders in Delfland gaat via een stelsel van kanalen en
vaarten met aan weerszijden een kade. De kades moeten stevig
genoeg zijn om de druk van het water tegen te houden en te
voorkomen dat de polder onderloopt.

LET OP:
geen honden en fietsen
op het boerenpad

Boerenpaden voeren u dwars door de weidse polders
van Midden-Delfland. Dit karakteristieke landschap is
omringd door langgerekte kades, die de voeten van de
inwoners droog houden.
Onderweg bent u te gast bij de boer en boerin.
U kunt het boerenpad in twee richtingen lopen. De
zwaluw op de klompgele routebordjes wijst u de weg.
Veel wandelplezier!
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Ga over drie bruggetjes en via de T-splitsing naar het vierde

Route
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Start bij de boerderij: Zuidbuurt 5 in Maassluis
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Volg het pad dat is omgeven door het water van de Krabbeplas.

WO
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Lengte: 8,3 km

Welkom op het
boerenpad in de
Aalkeetbuiten
polder

foto: René Sluimer

Weidevogels
BOERENZWALUW
De boerenzwaluw is te herkennen aan zijn diep gevorkte
staart en rode keel en voorhoofd, witte buik en staalblauwe
rug. Karakteristiek is de met zweefmomenten afgewisselde
fladderende vlucht. Paartjes broeden vrijwel alleen in
agrarische gebouwen en zijn daarin honkvast: in de eerste of
tweede week van april keren zij terug naar hun oude broedplaatsen. Het nest van klei, stro en mest heeft niet meer dan
een spijker nodig als aanhechtingsplaats.
Let op: dit boerenpad is gesloten van 15 maart tot en met
15 juni in verband met het broedseizoen.
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Welkom bij de boerin
Ineke Hollaar
De Karperhoeve is gebouwd in 1711 op de restanten van een
boerderij die uit 1645 stamt. Zoals vrijwel alle boerderijen
in Midden-Delfland is zij gebouwd op een lokale kreekrug.
Opvallend is dat de Karperhoeve achterstevoren staat ten
opzichte van de meeste andere boerderijen aan de Zuidbuurt.
Dit houdt waarschijnlijk verband met de ligging van de Booner
Vliet: de vaarroute naar de Vlietlanden waar bijvoorbeeld hooi
werd gehaald. Op de veehouderij van de familie Hollaar is ook
een manege gevestigd, daarnaast is hier agrorecreatie mogelijk.
Bel gerust aan bij Zuidbuurt 5 voor een kopje koffie!

