Wandeling rondom de boerderij
van de familie Rodenburg

8

U kruist een brede asfaltweg (Breeweg, auto’s!) en komt op de
Vroonweerseweg.
9

Lengte: 8 km | Start: Café Vlietzicht, Vlaardingsekade 61
in Schipluiden | Boerderij: Woudweg 24 in Schiedam
Route
1

Na een bruggetje linksaf, schelpenpad op. U loopt over nog drie
bruggetjes en steekt een fietspad over.

10 Loop tot aan het fietspad, sla hier rechtsaf en direct daarna
linksaf de Woudweg op.

Loop langs de Vlaardingervaart, hou het water aan uw

11 Direct na de kruising met de A4 rechtsaf het groene voetpad op,
bocht naar links.

rechterhand.
2

Ga na 100 meter de dijk af (Willemoordseweg) en na 25 meter

12 Ga linksaf het fietspad op, steek de Woudweg over. Hier is de
boerderij van de familie Rodenburg. Volg nu de boerenpadbordjes.

rechtsaf het fietspad op.

13 Aan het eind bij het overstapje linksaf de Oostveenseweg op.

3

Direct na de blauwe brug linksaf het riet in over een smal paadje.

4

Volg het paadje en ga voor de hoge bomen op de T-kruising links.

5

Zes bruggetjes over en op T-splitsing naar links.

14 Volg de Oostveenseweg, deze gaat over in de Willemsoordseweg.

6

Daarna brug met leuningen over, volg het pad.

15 Bij de Vlaardingervaart rechtsaf, terug naar Café Vlietzicht.

7

Welkom op het
boerenpad in de
Holiërhoekse
polder

Op de T-splitsing linksaf en daarna bij het fietspad naar rechts.

Na de rij knotwilgen pad naar rechts. U kruist een fietspad.

Pas op voor auto’s en fietsen.

900 m

Voor een kort ommetje van 2,3 km kunt u ook starten bij boer Aad.

BOERENPAD

LET OP:
geen honden en fietsen op het boerenpad
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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!

Welkom bij de boer
Aad Rodenburg
De familie Rodenburg bewoont een zeer oude boerderij uit
1650, die gebouwd is op een langs de Woudweg kronkelende kreekrug. Aad en Joke zijn de vierde generatie die hier
een melkveebedrijf runnen. Het weidevogelbestand op deze
boerderij is wisselend. Positief is dat er sprake lijkt van een
kentering ten goede: het aantal natuurlijke vijanden, zoals de
vos, is de laatste jaren verminderd.

Weidevogels
GRUTTO
De kenmerkende roep van de grutto is op veel Neder
landse weidegronden te horen. Deze vogel is goed
te herkennen aan zijn lange poten en karakteristieke
foerageren in ondiep water en vochtige weiden. Daarbij
speurt hij met zijn lange snavel in het water naar insecten,
wormen, kleine kreeftachtigen en slakken. De grutto
bouwt zijn nest van grashalmen en stengels het liefst
in hoog gras. Hun jongen verlaten direct het nest maar
blijven nog lang beschutting zoeken in het hoge gras.
Let op: dit boerenpad is gesloten van 15 maart tot en met
15 juni in verband met het broedseizoen.
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De hoogte van het waterpeil in Midden-Delfland
hangt samen met het gebruik en de functie
van dat gebied. Zo fluctueert het waterpeil in
natuurgebieden, terwijl boeren het liefst een
stabiel lage waterstand hebben.

