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Groenfonds Midden-Delfland en Vockestaert samen verder voor de polder!
Voor de derde zesjaarlijkse periode op rij werken Groenfonds Midden-Delfland en
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert samen in hun activiteiten voor behoud van het
polderlandschap en voor versterking van de binding tussen stad en platteland.
Dat doet Vockestaert door ‘groene diensten’ uit te voeren waarvoor het Groenfonds de financiën
beschikbaar stelt. Groene diensten bestaan bijvoorbeeld uit het behoud van cultuurhistorische
elementen (zoals oude boerderijen), het beheer van natuur en landschap (zoals weidevogelbeheer en
erfbeplanting) en recreatie- en scholingsactiviteiten op en rond de boerderij. De uitvoering gebeurt
vooral door de boeren. Zij beslissen zelf of ze meedoen en welke groene diensten ze willen verlenen.
Elke contractperiode duurt zes jaar. Zo’n periode geeft de deelnemer voldoende bedrijfszekerheid en
is goed voor de instandhouding van het landschap.
Bijzonder: niet alleen voor Midden-Delfland
De komende periode kunnen ook potentiële deelnemers uit Oude Leede en Schieveen groene diensten
uitvoeren voor het Groenfonds Midden-Delfland. Govert van Oord, voorzitter van het Groenfonds en
wethouder van de gemeente Midden-Delfland: ‘We willen ons inzetten voor de kwaliteiten van àlle
polders binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, dus ook aan de andere kant van
de A13’.
Oud Grasland
Belangrijk onderdeel van de groene diensten is de instandhouding van Oud Grasland. Dat is grasland
met meer kruiden en grassoorten. Oud Grasland is goed voor de biodiversiteit, voor de insecten en
vooral ook voor weidevogels. Het bevat meer namelijk voedsel. Oud Grasland wordt daarnaast niet
omgeploegd en dat is gunstig voor de CO2-uitstoot.
Vliegende Wandelpaden
De Vliegende Wandelpaden waren een groot recreatief succes en blijven dus bestaan. Vliegende
Wandelpaden zijn wandelroutes dwars door de polder die variëren in tijd en plaats. Ook krijgen weer
vele honderden schoolkinderen uit stedelijk gebied les op Midden-Delflandse boerderijen over de
herkomst van voedsel en over de natuur op en rondom de boerderij, bijvoorbeeld over wat er
allemaal in de sloot leeft.
Het Groenfonds is een initiatief van de gemeente Delft, Den Haag, Maassluis en Midden-Delfland en
komt voort uit de ontwikkeling van de Harnaschpolder bij Delft en de Dijkpolder ten zuiden van de
A20 ten zuiden van Delft. Doelstellingen zijn het behoud van het agrarisch cultuurlandschap in
Midden-Delfland en het versterken van de relatie tussen stad en land.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Communicatie van de gemeente
Midden-Delfland, communicatie@middendelfland.nl of (015) 380 42 80.
Fotobijlage: Vice-voorzitter Aad Kester van Vockestaert (links) en wethouder Govert van Oord van
gemeente Midden-Delfland.

