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Nieuws van de 

schaapskudde: 

Lammetjesdag! 

Kom 2e paasdag naar de 

Adrianushoeve, Woudweg 

26 Schiedam. Tussen 12.00 en 

16.00 uur kunnen de pasgeboren 

lammetjes geknuffeld worden. Er 

zijn veel kinderactiviteiten: o.a. een 

survivalparcours, een slootexpeditie 

met een schepnet, varen met een 

kano, marshmallows roosteren, 

boerenyoga, en knutselen. Toegang 

€2.50 per persoon. Klik hier voor 

meer info. 
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https://www.facebook.com/events/160909297891970/
https://www.facebook.com/pages/Vockestaert-Schaapskudde/395304523830677
http://schaapskudde-vockestaert.blogspot.nl/
http://www.vockestaert.nl/
https://www.facebook.com/pages/Vockestaert-Schaapskudde/395304523830677
http://schaapskudde-vockestaert.blogspot.nl/
http://www.vockestaert.nl/


 

Recreatie activiteiten voorjaar 2018  

In het komende voorjaar organiseren wij weer verschillende activiteiten. 

We starten op 2e paasdag (2 april) bij de Schaapskudde met Lammetjesdag! Een 

supergezellige dag met veel jonge dieren en vermaak. Klik hier voor meer informatie. 

Hierna wordt op zaterdagmiddag 21 april de 2e bloesemfietstocht georganiseerd. 

Een fietstocht door Midden-Delfland waarbij we enkele mooie fruitboomgaarden zullen 

bezoeken. Deelname is gratis. Klik hier voor meer informatie. 

Op Hemelvaartsdag 10 mei organiseren wij Met Vockestaert de Boer op van 10 

tot 16 uur. Dit op de volgende locaties Hoeve Biesland, De afgeknotte Molen in 

Delfgauw en Natuurcentrum de Papaver. Het thema is “Boerennootzaak”.  Ook hier is 

deelname gratis. Wij hopen op een mooie interessante en gezellige dag met veel muziek: 

voetjes van de vloer! Klik hier voor meer informatie. 

Let op: met ingang van 15 maart zijn de wandelpaden door de 

broedgebieden gesloten om de vogels de benodigde rust te geven. 

 

Diervriendelijke Adrianushoeve 

De schaapskudde in het gebied is een mooi gezicht om naar te kijken, maar het is 

natuurlijk nog leuker als onze boerderij aantrekkelijker wordt voor meer dieren. Daarom 

voeren we bij de schaapskudde een aantal duurzame en diervriendelijke experimenten uit. 

Er zijn al een aantal zaken gerealiseerd: we hebben zonnepanelen geplaatst en het 

hemelwater wordt opgevangen en gefilterd, zodat we zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn 

geworden. 

 

Rondom de boerderij hebben we met hulp van vogelaars uit Midden-Delfland en Delft 

kasten geplaatst voor steenuilen, kerkuilen, mezen, spreeuwen en broedkorven voor 

eenden. En natuurlijk hebben we extra heesters geplaatst waarin kleine zangvogels kunnen 

foerageren en nestelen. 

De kieviten en andere weidevogels, die hier vroeger in groten getale broedden, proberen we 

terug te halen door de percelen zo te bewerken dat het weer aantrekkelijk wordt. We 

hadden vorig jaar al twee kievitsnesten op onze percelen. 

 

Er zijn nieuwe fruitbomen geplant in de boomgaard, de oude moestuin is ontgonnen en 

rondom het huis zijn mede dankzij de hulp van een aantal cliënten van Parnassia plantjes 

gepoot. Daarnaast is een begin gemaakt met een ander uitdagend experiment. Er is een 

“slakkentuin” gebouwd voor het houden van escargotslakken. Volgens kenners uiterst 

gezond en eiwitrijk voedsel. Na circa drie jaar zullen de slakken voldoende gegroeid zijn om 

geconsumeerd te worden.  

https://www.facebook.com/events/160909297891970/
https://www.vockestaert.nl/diensten/educatie-recreatie/recreatie
https://www.vockestaert.nl/diensten/educatie-recreatie/de-boer-op/
https://www.parnassia.nl/


 

 

 

 

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 (oude boerderijen), beheer van natuur en landschap 

(weidevogelbeheer) en recreatie en scholingsactiviteiten rondom de boerderij. De 

uitvoering wordt voornamelijk door boeren gedaan.  

Meer informatie treft u hier.  

  

 

 

Vergoten van openheid voor 
weidevogels 

In februari zijn op 3 locaties bomen gesnoeid om de 

openheid van het weidevogelbroedgebied te verbeteren. 

Een open landschap is cruciaal voor weidevogels, ze 

broeden niet in de nabijheid van hoge bomen, omdat 

deze voor hen gevaar op kunnen leveren van roofvogels 

of roofdieren die hierin beschutting zoeken. Het 

Weidevogelpact, het Collectief en de gemeente werkten 

samen om de snoei mogelijk te maken langs het 

Kralingerpad, de Zwetkade en op het eilandje in de 

Dorppolder.    
 

http://www.groenfondsmiddendelfland.nl/
http://www.groenfondsmiddendelfland.nl/
https://www.vockestaert.nl/
https://www.vockestaert.nl/diensten/groenblauwe-diensten/groenfonds/


 

 

Plasdraspompen draaien op volle 
toeren 

Agrarisch Collectief Midden-Delfland kocht dit voorjaar 

12 zonnepompen om greppels plas-dras aan te leggen. 

Natte greppels zijn aantrekkelijk voor insecten, dus goed 

voor de weidevogels. Op 20 februari kwam een 

afvaardiging van de Provincie de laatste pomp aanzetten 

bij Roel van Buuren. Dit leverde veel bekijks op van de 

pers. Lees meer. Leden van het Collectief kunnen deze 

pompen kosteloos gebruiken. Volgend jaar ook met een 

pompje aan de slag? Meld het bij uw poldercoördinator. 
 

 

Natuurvriendelijke oevers 

Meer natuurvriendelijk nieuws: in april 2017 zijn een aantal boeren onder leiding van 

Vockestaert gestart met het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers van het 

Hoogheemraadschap van Delfland in de Duifpolder en de Woudsepolder. Het onderhoud 

in de Commandeurspolder is vanaf die tijd geen pilot meer, maar behoort tot de totale 

opdracht voor het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers in de drie polders. Na 

evaluatie is gebleken dat de resultaten met het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers 

van het Hoogheemraadschap van Delfland goed zijn. Dit is ten goede gekomen aan de flora 

en fauna, dankzij de inzet van de boeren! 

 

Het voorjaar kriebelt bij de kinderen 

De eerste kinderen van alle windstreken rondom Midden-Delfland hebben hun weg weer 

gevonden naar de boerderij. 

Maar voordat zij daadwerkelijk op de boerderij aankomen hebben de boeren al weer hun 

best gedaan om alles tiptop in orde te hebben voor de ontvangst. 

De boeren moeten, behalve aan de kinderen een les geven, ook andere zaken op orde 

hebben. 

Dit jaar wordt elke educatieboer gecertificeerd waarbij wordt gekeken naar de 

randvoorwaarden bijvoorbeeld de BHV (bedrijfshulpverlening), de cursus Belevend Leren 

en het risicoprotocol voor op het bedrijf. 

Alle boeren worden bezocht door een collega-boer om een les bij te wonen en hun collega 

te toetsen voor het certificaat. De aanwezige leerkracht beoordeelt vooral het didactische 

gedeelte waardoor ze samen een goede feedback kunnen geven aan de boer. 

Dit resulteert in gecertificeerde boerderijen die voldoen aan strenge eisen, zowel op gebied 

van veiligheid, hygiëne als educatieve vaardigheden. 

Binnenkort gaan we alle boeren hun bordje overhandigen. Klik hier voor meer informatie.  

  

https://www.vockestaert.nl/zonnepompen-draaien-op-volle-toeren/
http://www.boerderijeducatienederland.nl/


 

 

14 maart Startavond Vogelwerkgroep 
Midden-Delfland 

Traditiegetrouw opende de Vogelwerkgroep Midden-

Delfland afgelopen woensdag 14 maart het 

weidevogeljaar met hun startavond in Onder Ons. 2018 

is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw en op de 

avond werd hier dan ook bij stilgestaan. Er wordt dit 

jaar landelijk onderzoek gedaan hoe het komt dat deze 

soort jarenlang achteruitging en nu weer licht toeneemt. 
 

 

 

Weidevogelseizoen 2017 

Het Agrarisch Collectief en de Vogelwerkgroep Midden-

Delfland hebben de resultaten van weidevogelseizoen 

2017 weer in een mooie folder gezet. In 2017 deden meer 

boeren mee aan weidevogelbeheer via het Collectief. De 

overleving van kieviten op maispercelen en het 

behouden van uitgesteld maaien percelen voor de grutto 

blijven wel een zorgenkind. De folder is hier te lezen. 
 

 

Sleepslang Taskforce 

Het Weidevogelpact heeft nestbeschermers laten maken die over nesten worden geplaatst 

tijdens het bemesten met de sleepslang. De Vogelwerkgroep gaat dit seizoen met een groep 

vrijwilligers het veld in om op percelen waar al veel nesten liggen voor 1 april de nesten te 

beschermen tijdens de werkzaamheden. Gaat u voor 1 april aan de slag met sleepslangen? 

Meld dit zo snel mogelijk bij uw poldercoördinator, dan kan er gekeken worden of het 

nuttig is dat de sleepslang taskforce in actie komt. 

 

 

Cadeau Special Weidevogels 

Het Weidevogelpact geeft de lezers van de 

Midden-Delflandkrant een Weidevogel 

Special cadeau. In de Midden-

Delflandkrant van maart zitten 8  extra 

pagina’s met verhalen over weidevogels en 

twee fietsroutes langs de 

weidevogelhotspots in ons gebied. De 

krant met de Cadeau Special is 

verkrijgbaar bij de Midden-

Delflandvereniging. 
 

 

  

 

https://www.vockestaert.nl/diensten/weidevogels/weidevogelresultaten/weidevogelseizoen-2017/
https://www.middendelflandvereniging.nl/
https://www.middendelflandvereniging.nl/

