Hoeve Windlust
Abtswoude 48
2636 EE Schipluiden
015-2563196/ 06-44166952
E-mail: hoevewindlust@live.nl
Voortgezet onderwijs :
Basisonderwijs
Aantal groepen: max. 2 groepen”
Aantal groepen: 1
Periode: op afspraak hele jaar
Voorjaar in overleg met NME
Tijden: tussen 9.30 en 15.30
Tijden : 9.30 – 11.30 uu
Het bedrijf ligt 1 kilometer buiten Tanthof, een wijk in Delft. De bus en tram stoppen op 20
minuten loopafstand.
Eric en Leny van der Kooij hebben een melkveebedrijf met ongeveer 55 melkkoeien en 30
stuks jongvee. De melkveestapel bestaat uit verschillende rassen, die ‘s zomers zo veel
mogelijk in de wei staat en ‘s winter in een ligboxenstal uit 1997. Er zijn 15 fokschapen
aanwezig van 3 verschillende rassen, die in april lammetjes krijgen. Daarnaast is er klein grut
zoals kippen, konijnen, een hond, katten en een pony.
Al vanaf 1600 heeft op de plaats van de huidige boerderij een boerderij gestaan. Aan het
huis zijn nog vele zaken vanuit het verleden te herkennen, die een goed zicht geven op de
geschiedenis van de streek en de relatie met bijvoorbeeld Delft. Aanwezig zijn o.a. nog een
moestuin, een boomgaard met hoogstamfruit en vaarsloten.
De grondsoort loopt uiteen van klei naar veen en geeft veel informatie over het ontstaan van
dit gebied: bijvoorbeeld de doorbraken van de Gantel, kreekruggen en het ontstaan van
polders. Het bedrijf ligt net buiten Delft langs een recreatiegebied en twee historische kades.
Vanaf het bedrijf zijn o.a. de vuilverbranding AVR, TU, Europoort en Euromast te zien,
waardoor er vele invalshoeken voor lessen zijn.

Eric van der Kooij was, voordat hij het bedrijf volledig overnam, 20 jaar leraar in het MBO en
is naast melkveehouder ook schouwmeester voor Hoogheemraadschap van Delfland
(controleren watergangen) en actief in Vockestaert. Er is op deze boerderij veel ervaring met
educatieve projecten voor allerlei vormen van onderwijs.

