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Wat je vooraf moet weten

Dit werkboekje gaat over een gebied waar je (vlakbij) woont: Midden-Delfland. Je kan het gebruiken 
bij een excursie van jouw klas naar een boerderij. 

In dit boekje staat van alles over het landschap, de natuur, de boerderijen, de koeien en de 
zuivelproducten. Er staan ook opdrachten en puzzels in. 

De eerste opdracht staat op de volgende pagina. Daarmee word je direct wegwijs in het gebied. 

Routeplanner 
(inhoud van dit boekje)

  Wat je vooraf moet weten .............................................................................................3

  Kreekruggen en karnmolens: Midden-Delfland toen en nu  .......................................................6

  Melkveehouderij in Midden-Delfland...............................................................................8

  Van koe tot koelkast .................................................................................................. 12

  Kieviten en kikkers: natuurbeheer in Midden-Delfland  ......................................................14

Oostveense weg Veilig op de fiets naar de boerderij

Noordkethelpolder

Speurtocht door Midden-Delfland2 Nederlandse Zuivel Organisatie 3



Opdracht:
Bekijk de kaart. 
Waar woon jij? 
Onderstreep of vul aan: Ik woon in Schiedam, 
Vlaardingen, Delft, Maassluis, Maasland, 
Schipluiden, Den Haag, anders:

Zet op de kaart een cirkel om jouw 
woonplaats en zet een kruisje op de plek 
waar je woont.

Duifpolder
Maasland

Broekpolderweg
Maasland

Zuidbuurt
Maassluis

Woudweg
Schiedam
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Zouteveenseweg
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Klaas Engelbrechtsweg
Schipluiden

Zouteveenseweg
Schipluiden

Abtswoude
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Opdracht:
Je kan zelf ook heel makkelijk boter maken. 
Doe wat room (ongeveer een laagje van 1,5 à 2 cm) in een potje (met deksel!). Sluit de deksel. 
Houd het potje tussen duim en wijsvinger vast en schud het potje tot er boter gevormd wordt.  
(± 2 minuten goed schudden) Giet het vocht af, dan blijft de boter achter in het potje (het vocht 
is de Wei waar onder andere Rivella van gemaakt wordt).
Smeer de boter op een plakje ontbijtkoek. Eet smakelijk!

Oude boerderijen
Elke streek in Nederland heeft zijn eigen soort 
boerderij. In Midden-Delfland heeft een boerderij 
meestal een L-vorm. De lange poot van de L is de 
stal, de korte het voorhuis. Daar woont de boer 
en zijn gezin. Het voorhuis heeft een kelder met 
daarboven een opkamer. Dat noem je zo, omdat 
de kamer op de kelder staat. De kelder is groot en 
hoog: je moet erin kunnen werken. In deze kelder 
werd bijvoorbeeld kaas gemaakt.

Karnmolens 
De boeren in deze streek maakten vroeger van de 
melk zelf kaas en boter. Om dat zo goed mogelijk 
te doen werd de boerderij hiervoor aangepast. Zo 
zie je vaak van houten latten gemaakte huisjes. 

Dat zijn melkhuisjes om de melk koel te bewaren. 
Een koelkast hadden ze vroeger niet. Ook zie je 
wel eens ronde schuurtjes met een rieten dak.  
Die noem je karnmolens. 

Vroeger liep hierin een paard in de 
rondte om een rad, een rond houten 
wiel aan te drijven. Met dat rad 
werd melk of room gekarnd. Karnen 
is het roeren / schudden van melk. 
Als je dat op de goede manier doet, 
komt het vet boven drijven: de 
boter. De melk die overblijft wordt 
karnemelk genoemd. 
De boter en kaas werden op de 
markt in Delft verkocht. Ook werd 
in de stad het vee verhandeld. In 
Delft heb je nu nog pleinen met de 
namen Botermarkt, Paardenmarkt 
en Beestenmarkt.

Boerderij met melkhuisje (Kwakelweg)

Kilometers sloten
In Midden-Delfland liggen veel sloten, met 
daartussen meestal gras. Kilometers lange  
sloten die allemaal gegraven zijn door boeren.  
Al heel lang geleden; in de Middeleeuwen 
(1.000-1.200 na Chr.). 
In die tijd zag het er hier uit als een heel groot 
natuurgebied: bossen met kreken. Kreken zijn 
kleine riviertjes die in verbinding staan met de 
zee. Dus eb en vloed wisselen elkaar af. Zulke 
gebieden bestaan nog steeds in Nederland; 
bijvoorbeeld de Biesbosch of het Verdronken land 
van Saeftinge.
Op dat ruige land kon geen vee grazen. En je kon 
er ook geen graan laten groeien. Boeren hakten 
daarom de bomen om en groeven sloten om het 
water kwijt te raken. Steeds meer sloten werden 
gegraven. Via kreken of bredere kanalen werd 
het overtollige water naar zee afgevoerd. Om 
het water tegen te houden werden ook kaden 
en dijken aangelegd. Zo ontstond in de loop der 
jaren het landschap van Delfland. 

Kreekruggen
Het gebied is aantrekkelijk om te bezoeken. 
Dat komt niet alleen door de stilte, de groene 
weilanden, de knotwilgen, maar vooral ook door 

de vele oude boerderijen. Meestal honderden 
jaren oud. Die oude boerderijen werden gebouwd 
op de hoge delen in het landschap. Dat waren 
de kreekruggen. Dit zijn verhogingen van zand 
in het landschap. Oorspronkelijk waren dit de 
bodems van kreken. Deze zijn ontstaan doordat 
de veengrond om de kreken heen is weggezakt. 
Het zand dat op de bodem van de kreek bleef 
liggen, zakte niet weg en kwam boven het veen 
uit te steken. Behalve op kreekruggen werden de 
boerderijen soms ook op terpen (heuvels die de 
boeren zelf maakten) gebouwd. 

Kreekruggen en karnmolens: Midden-Delfland toen en nu 
Onze speurtocht begint met het landschap. Je ziet er vooral weilanden en veel water. Maar zag 
het er altijd al zo uit? Hoe is dat landschap ontstaan en hoe is het veranderd in de loop der 
eeuwen? Je ziet ook boerderijen die op een bepaalde manier zijn gebouwd. Ook dat heeft met 
het verleden te maken.

Oude boerderij: Harreweg 10, Schiedam

Karnen met paardenkracht

Ontstaan Kreekruggen
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van dit kuilgras ook ronde balen maken die je in 
plastic verpakt. Deze grote plastic rollen heb je 
vast wel eens zien liggen op het weiland.
Hooi: als gras helemaal gedroogd is, noem je het 
hooi. Een machine verpakt het hooi in balen. 
Vroeger werd het hooi in de hooiberg bewaard. 
Tegenwoordig zie je meer kuilvoer dan hooi want 
het regent namelijk best vaak in Nederland. Het 
is dus moeilijk om je gras hélémaal droog te laten 
worden. De hooiberg staat dus meestal leeg. Nu 
kan je dus niet op iedere boerderij meer in het 
hooi spelen...

Ruwvoer en krachtvoer
Een koe eet ook snijmaïs. Snijmaïs, hooi en 
kuilgras noemt de boer ruwvoer. Sommige boeren 
telen zelf snijmaïs voor eigen gebruik.
Maar koeien krijgen ook krachtvoer. Dat koopt de 
boer bij de fabriek. Het zijn brokjes die bewaard 
worden in een hoge toren. Deze toren noemen 
we een silo. De boer heeft een voercomputer voor 
deze brokjes. De computer herkent de koe aan 
haar halsband. Als de koe haar kop in de voerbak 
steekt, weet de computer hoeveel krachtvoer zij 
mag eten en of ze nog brokjes mag die dag. In 
totaal eet een koe 60 kilo voer per dag. Een koe 
moet ook heel veel drinken.

Hooiberg bij Schiedam

Opdracht:
Wat is het verschil tussen kuilvoer en hooi?

Wat is het voordeel van kuilvoer?

Wat is een kuilvoersnijder?

Hoe werd het hooi opgeslagen voordat de balenpers was uitgevonden?

Wat is het voordeel van de balenpers?

Dat is raar; een hoop die ‘kuil’ heet? 
Vroeger werd het gras in een kuil bewaard, 
vandaar! 

Wist-je-dat....
een koe niet haar hele leven ‘koe’ heet? 
Kalf  0 tot 1 jaar  
Pink   een jonge koe van één tot twee jaar 
Vaars   een jonge koe 

die één keer een 
kalfje heeft gehad 
(2 tot 3 jaar)

Koe   na de geboorte 
van haar tweede 
kalf (3 jaar en 
ouder)

Weiland
In de zomer lopen de koeien in de wei. In de 
winter staan ze op stal. De koeien kunnen wel 
tegen de kou, maar in de winter groeit het gras 
niet. Er is dus te weinig eten voor de koeien. Door 
het natte weer zouden ze ook het weiland tot een 
modderboel vertrappen. 
In het voorjaar, als de koeien weer naar buiten 
mogen, zie je gewoon dat ze blij zijn. De dikke 
dames dansen dan in de wei, ze rennen heel 
uitgelaten rond. 

De stal
De meeste koeien wonen tegenwoordig in een 
ligboxenstal. Ze kunnen liggen en rondlopen. 
De vloer is van beton en in het loopdeel zitten 
allemaal spleten. Dit heet een roostervloer. De 
poep valt door de spleten in de kelder. Met een 
speciale schuif maak je de vloer schoon. De poep 

van een koe noem je mest. Op de vloer van de 
ligplaats van de koe ligt meestal zaagsel. In de 
ligboxenstal staat een ijzeren rek, het voerhek 
genaamd. De koe kan haar kop door het hek 
steken en bij het voer komen. De boer zet soms de 
koeien vast, dan kunnen de koeien op hun gemak 
eten en krijgen ze allemaal even veel.

Kuilgras en hooi
Een boer heeft ook een stuk weiland waar geen 
koeien op staan. Daar maait hij het gras voor de 
winter. Dat kan op twee manieren: het verse gras 
een beetje laten drogen (kuilgras) of het gras 
helemaal laten drogen (hooi)

Kuilgras: nadat het gras is gemaaid en een 
beetje gedroogd, haalt een opraapwagen achter 
de trekker het gras op en brengt het op een 
hoop. Een trekker die steeds over de hoop wordt 
gereden drukt het gras flink aan. Daarna komt er 
een plastic zeil overheen en dat wordt vastgelegd 
met bijvoorbeeld oude autobanden. Zo’n hoop gras 
heet een graskuil. Het gras noemen we kuilgras. 
Op deze manier kan het gras de hele winter 
bewaard worden. De boer snijdt dagelijkse porties 
gras uit die kuil met een kuilvoersnijder. Je kunt 

Melkveehouderij in Midden-Delfland
In Midden-Delfland houden de meeste boeren koeien voor de melk. Een boerderij met koeien 
die dagelijks gemolken worden, heet een melkveebedrijf. 

Koeien in de wei

Ligboxenstal

Kuilgras op een boerderij bij Schiedam

Wist-je-dat...
Soms worden de koeien zo verwend dat ze in 
plaats van zaagsel op waterbedden liggen!
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Melken
Tegenwoordig worden de koeien niet meer met 
de hand gemolken. Het melken gebeurt in de 
melkstal. Een aantal koeien wordt tegelijk in die 
stal gemolken. De boer hangt aan iedere speen 
een beker en de melkmachine zuigt de melk uit 
die speen. Koeien vinden het fijn om gemolken 
te worden, ze worden dan ook gelijk gevoerd. 
De melk komt via slangen in de tank. De melk is 
lauw maar wordt in de tank gekoeld. Die wordt 
om de paar dagen geleegd door een tankauto van 
de melkfabriek.

Melkmonster 
De melk wordt in een koeltank bewaard en 
met een tankwagen opgehaald. Van elke 
melkleverantie wordt een proef, het zogenaamde 
monster, genomen. Dit melkmonster krijgt een 

streepjescode en wordt opgestuurd naar het 
melkcontrolestation in Nederland. Daar wordt 
bekeken of de melk van goede kwaliteit is.
De tankwagen brengt de melk bij een van de 
zuivelfabrieken. Er zijn fabrieken voor melk en 
melkproducten (yoghurt, vla, toetjes), voor kaas, 
boter en andere zuivelproducten. Alle melk wordt 
in de fabriek eerst verhit om te zorgen dat ze 
langer houdbaar blijft.

De witte motor
Melk wordt de witte motor genoemd omdat het 
veel voedingsstoffen bevat. Bijvoorbeeld vet en 
eiwitten om energie te geven. Verder calcium 
(kalk), dat heb je nodig voor je botten en tanden. 
Maar ook vitamines, waardoor bijvoorbeeld je 
ogen en je hersenen goed functioneren.

Opdracht:
Een koe heeft _____ magen
Een koe eet wel _________ kg per dag
Ik weeg _______ kg, een koe  
weegt wel ________ kg

Een koe drinkt
  melk
 water
 biest

Uitleg in de melkput

De 4 magen van een koe
De koe slikt het gras eerst zonder kauwen door. 
Het gras gaat via de slokdarm (1) naar de  
pens (2). Dat is de eerste maag. Op een rustig 
plekje boert ze steeds een beetje gras op uit haar 
pens. Dit herkauwt ze. Na het herkauwen gaat 
het voedsel via de netmaag (3) en boekmaag (4) 
naar de lebmaag (5). Het voer wordt steeds fijner 
gemaakt. Uiteindelijk komen de voedingsstoffen 
dan via de darmen (6) in de uier (7) terecht. Daar 
wordt de melk gemaakt en dan gaat de boer aan 
de slag. Met zijn melkmachine zorgt hij ervoor dat 
jij je glas melk kunt drinken. 

Kalfje
Een koe wordt gehouden om de melk, daar draait 
het allemaal om. Een koe geeft pas melk als ze 
een kalfje heeft gehad. Vroeger werd een koe 
bevrucht door een stier waarna ze een kalf kon 
krijgen. Toch komt de stier tegenwoordig niet 
meer bij de koe. De boer koopt een rietje met 
sperma van een stier en leegt dat rietje in de koe. 
Dat noemen ze kunstmatige inseminatie. 

Wist-je-dat...
Een koe eet wel 60 kg per dag. Dat is meer 
dan jij weegt! 
Jij drinkt 1,5 liter vocht op een dag. Een koe 
drinkt 75 tot 150 liter water. 
Een koe zorgt voor wel 8 emmers poep ofwel 
80 liter mest per dag. Dat kan ook niet 
anders als je zoveel eet en drinkt!

Opdracht:
In de zomer staan de koeien in het weiland 
en eten gras. In de winter staan de koeien op 
stal. De koeien eten dan geen vers gras.
Welk voer eten koeien dan?

1 

2 

3 

4 
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2
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4

5

6

7

Speurtocht door Midden-Delfland10 Nederlandse Zuivel Organisatie 11



Trefwoordpuzzel

Opdracht:
Als je alle woorden goed invult, wat staat er dan van boven naar beneden?

1. Jong van een koe

2. Opslagplaats voor voer

3. Grond waar koeien op grazen

4. Koeienras

5. Poep van koeien

6. De melk komt uit de ...

7. Rustplaats van de koe in de stal

8. Kledingstuk van de boer

11. Geneest zieke dieren

9. Verzamelnaam van melkprodukten

13. Koe van ongeveer 2 jaar

14. Koud melkproduct voor in de zomer

10.  Apparaat waarmee  
sommige boeren melken

12. Zuivelproduct

Van koe tot koelkast

De koe zet gras om in melk 

De boer melkt een 
koe ’s morgens en 
’s avonds met een 
melkmachine. De melk 
stroomt uit de uier en 
wordt koel bewaard in 
een opslagtank.

Iedere twee tot drie dagen zuigt een vrachtwagen de opslagtank leeg  
en brengt de melk naar de fabriek. Hier op een boerderij in Schipluiden.

Melkfabriek
Volle/Halfvolle/Magere 
melk/Karnemelk/
Chocolademelk/(Drink) 
Yoghurt/Slagroom/Vla/
Pudding/Pap 

Kaasfabriek
Goudse kaas (jong/
belegen/oud)
Edammer/Komijnekaas/
Smeerkaas/Boerenkaas

Boterfabriek
Roomboter
Halfvolle boter
Kruidenboter

Melkpoeder- en 
condensfabriek
Koffiemelk 

Eerst neemt de chauffeur een monster van de melk. Dit monster wordt opgestuurd naar het 
melkcontrolestation waar ze de melk onderzoeken op de aanwezigheid van ongewenste stoffen.

In de zuivelfabriek wordt de melk verhit tot 72 graden (pasteuriseren) om er daarna iets lekkers 
van te maken. Er zijn verschillende zuivelfabrieken: 

Van de fabriek gaan de 
zuivelproducten naar de 

supermarkt.
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Weidevogels
Elke vogel die zijn eieren in een weiland legt, 
noemen we een ‘weidevogel’. Ze halen hun 
voedsel uit het weiland. Meestal eten ze insecten 
die wij en de boer lastig vinden. Weidevogels 
doen dus nuttig werk. Veel boeren werken samen 
met de weidevogelwacht. Deze vrijwilligers 
zoeken naar nesten van weidevogels. 
De boer ziet waar de nesten zijn en rijdt er met 
zijn tractor omheen. Zo komen er meer jongen 
uit en blijven er dus meer in leven. In grote 
delen van Nederland krijgen boeren met behulp 
van de weidevogelwacht subsidie voor ieder 
uitgekomen nest.

Een boer kan ook later maaien dan normaal. 
De kuikens zijn dan al wat groter en kunnen 
wegvluchten als de boer eraan komt. Nadeel voor 
de boer is wel dat het oudere gras van mindere 
kwaliteit is. Om de boeren te helpen is hier een 
subsidieregeling voor. 

Geluiden 
Na de stille winter hoor je opeens de weidevogels 
boven het land. Iedere vogel heeft zijn eigen 
geluid. Als je oefent, kan je al die geluiden uit 
elkaar houden. Bekijk de plaatjes in het boekje...
Dan hoor je bijvoorbeeld oguttegrutteguutegut, 
dat is de grutto of een hele hoge tuuuuut, dat 
is dan de tureluur. De veldleeuwerik zingt heel 
hoog boven in de lucht en duikelt al zingend 
naar beneden. In Midden-Delfland kan je overal 
kieviten zien. Zij vliegen een eind van hun 
nest, ze zijn te herkennen aan hun kuifje. Als je 
eenmaal het geluid van kieviten kent, dan zul je 
dat geluid horen bij de lente in Midden-Delfland! 
Geluiden van de vogels kunnen jullie beluisteren 
op www.weidevogels.nu 

Weidevogels

Boerenerf
De boer kan dieren aantrekken door fijne 
plekken te maken. Zwaluwen nestelen graag in 
boerenschuren. Uilen zitten graag in holle bomen 
of gaten in de muur. Egels scharrelen graag in 
rommelige plekjes waar veel slakken zitten. 
Er staan veel bomen bij een boerderij. Hoge 
bomen om de wind tegen te houden en de bliksem 
op te vangen en om schaduw te geven.  
En natuurlijk fruitbomen, voor lekkere appels, 
peren en pruimen.

Kieviten en kikkers: natuurbeheer in Midden-Delfland

Agrarisch natuurbeheer is een moeilijk woord. Agrarisch betekent landbouw en veeteelt! 
Natuurbeheer betekent zorgen voor de natuur. Dus met het land van de boerderijen zo omgaan 
dat er veel natuur te vinden is of dat er zelfs natuur bij komt. Natuur betekent dan de 
hoeveelheid en aantal soorten dieren en planten. Hoe meer soorten je tegenkomt, hoe meer 
waarde de natuur heeft.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Boeren krijgen informatie over wat ze kunnen doen om meer 
natuur (meer soorten planten en dieren) op hun boerderij te krijgen. Soms worden ze daarvoor 
zelfs betaald. Hieronder staan een aantal zaken die een boer moet doen of juist moet laten als 
hij aan agrarisch natuur beheer doet.

Zwaluwen

Egel Fruitbomen
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5. Waar leggen wij onze eieren?

6. Zo vouw je een (weide)vogel.

Opdracht:
1. Wij eten graag: stro takjes gras brood muggen
 wormen rupsen vlees vliegen

2. Wij maken ons nest van: stro zand klei gras takjes
 wol veren haren plastic

3. Onze eieren zijn: groot klein gespikkeld wit

4.  Zo zien wij er in de lucht uit. Zie je wie wij zijn? 
Trek een streep tussen het silhouet en de juiste vogel. 

Weidevogels
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Knotwilg met eendenkorf gemaakt van 
takken van de knotwilg (bij NME-
centrum Harreweg, Schiedam)

Sloten en slootkanten
Jullie gaan misschien ook een sloot onderzoeken. 
In schoon water zie je bijvoorbeeld schrijvertjes, 
schaatsenrijders, watervlooien, kikkervisjes, 
kikkers en salamanders.

Geriefhout 
In Midden-Delfland zijn niet alleen boerderijen 
en weilanden. Je ziet ook groepjes bomen en 
knotwilgen. Niet alleen langs de weg, maar ook 
in het weiland. Deze groepjes bomen heten 
geriefhoutbosjes. Het woord ‘gerief’ is een 
ouderwets woord en betekent dat je iets goed 
kunt gebruiken. Het hout werd voor allerlei 
dingen gebruikt. In de kachel of het fornuis, voor 
hekken, voor stelen en voor het gereedschap. Veel 
van deze bosjes bestaan nu nog. Het zijn fijne 
plekken voor allerlei vogels en andere dieren. 

Knotwilgen krijgen hun vorm door het knotten, 
de takken eraf snoeien. Dit moet je om de vier 
jaar doen. Gelukkig zijn er knotters. Dat zijn 
mensen die in hun vrije tijd de boeren helpen met 
het onderhouden van het geriefhout. 

Opdracht:
hieronder zie je plaatjes van waterdiertjes. Onderstreep de diertjes die in schoon water leven.

Tip
Als je zelf waterdiertjes gaat vangen...
Draai met het netje voorzichtig tussen de 
waterplantjes een acht. Raak de bodem 
niet. (anders schep je alleen maar bagger 
en zie je niets meer). Het netje omdraaien 
en schoonspoelen in een bakje gevuld met 
helder slootwater. Dan heb je de kans op de 
grootste vangst! 

Opdracht:
De knotwil hieronder is net geknot. Teken de takken weer aan 
de knotwilg. Welke dieren en planten leven in de knotwilg? 
Teken die erbij. 

Een knotwilg als huis
In holle knotwilgen wonen 
soms uilen en vleermuizen. 
In oude knotwilgen maken 
verschillende vogels graag 
hun nest, kleine vogeltjes 
maar ook eenden. Ook 
zoogdieren als muizen, we-
zels, marters en hermelijnen 
gebruiken de boom als hun 
woon- en nestplaats.
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Meer informatie
Een paar leuke websites over de boerderij zijn 
onder andere: 
1.  www.zuivelonline.nl  

(site over boerderij en zuivelproducten, tips 
voor werkstukken, spreekbeurten en games)

2.  www.hetkleineloo.nl  
(site over land- en tuinbouw, ook een spelletje)

3.   www.campina.nl 
4. www.vogelbescherming.nl/vogelskijken

Colofon
Dit boekje is gemaakt bij de leskist “Stilte naast de 
stad” voor groep 7, als voorbereiding op een bezoek 
aan een melkveehouderij in Midden-Delfland.
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Vockestaert de lokale Vereniging voor Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer, de NZO (Nederlandse 
Zuivel Organisatie), gemeente Delft, gemeente  
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Nieuwe Waterweg Noord, gemeente Vlaardingen, 
Maassluis en Schiedam).
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