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Wandeling rondom de boerderij 
van de familie Van der Kooij
Lengte: 9 km | Start: P Tiendweg Schipluiden

Boerderij: Oostgaag 24A in Maasland

Route

1 Loop vanaf de parkeerplaats terug naar het water (de Gaag) en sla 

voor het water linksaf naar de oude dorpskern van Schipluiden.

2 Blijf het riviertje circa een kilometer volgen tot u bij een oude 

trambrug komt over de Vlaardingervaart.  TIP: Aan uw rechter-

hand komt u langs korenmolen De Korpershoek

3 Ga de oude trambrug over en vervolg uw route over de graskade 

langs de Vlaardingervaart;

4 Na ruim een kilometer gaat u rechtsaf het klaphekje door met 

het gele bordje ‘Welkom in de Duifpolder’. Volg de zwaluw op de 

routebordjes. TIP: Neem een kijkje bij de Beeldenkas.  

Meer info: www. willemsmozaiekbeelden.nl.

5 U loopt langs de boerderij van familie Van der Kooij. Net voor het 

water (de Gaag) linksaf, het Gaagpad op. 

6 Na 800 meter linksaf de Kwakelweg op en na 100 meter weer 

linksaf de Duifpolderweg op. TIP: Aan uw rechterhand ziet u een 

vogelplasje waar u vogels kunt spotten. 
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7 Bij het water (de Vlaardingervaart) linksaf en loop 

terug naar de trambrug. 

8 Neem dezelfde route terug naar de parkeerplaats. 

Voor een kort ommetje van 4 km start u aan de 

Oostgaag.
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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!



Simon van der Kooij
De familie Van der Kooij runt een melkveebedrijf met 75 

koeien. Daarnaast loopt hier veel jongvee rond. De huidige 

boerderij is gebouwd in 1996. Simon en Astrid zijn de eerste 

bewoners, maar de familie Van der Kooij, met altijd een Jacob 

of Simon aan het hoofd, boert al sinds de zeventiende eeuw in 

de Duifpolder. Het aantal weidevogels in de Duifpolder is sterk 

afgenomen. Door hun verhoogde ligging zijn de kreekruggen 

vanaf de boerderij duidelijk te zien in het landschap.

SCHOLEKSTER
In vlucht is de scholekster herkenbaar aan zijn witte 

vleugelstreep en de zwarte eindrand van vleugels en 

staart. In de winter heeft de scholekster een witte keel-

band. Het schelle kiep kiep laat de scholekster vooral in 

vlucht horen. Het nest is een eenvoudig kuiltje waarin 

gemiddeld vier eieren gelegd worden. Het broedgebied 

beperkt zich tot de kust en iets landinwaarts. Buiten 

de broedtijd vormen scholeksters vaak grotere groepen 

langs de kust.

Let op: dit boerenpad is gesloten van 15 maart tot en met  

15 juni in verband met het broedseizoen.

Weidevogels

Welkom bij de boer

COLOfON

Recreatieschap Midden-Delfland  T 010 298 1010  E gzh@pzh.nl

Gefinancierd door het Kwaliteitsprogramma IODS  

Ontwikkeld in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert 

en het Hoogheemraadschap van Delfland 

www.heerlijkbuiten.nl  /  www.boerenlandpad.nl

ontwerp: Studio Theo Ruys  /  fotografie boeren: Levien Willemse

Kades zijn de dijken die inwoners van  polders 
 beschermen tegen hoge waterstanden.  

Het  gebied van het Hoogheemraadschap van 
 Delfland kent 400 kilometer kades.  

Zij  scheiden tezamen 81 polders.


