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Doe mee met onze activiteiten! 

6 april: Bloesemtocht 

8 en 24 april: Cursus bodembiologie 

en weidevogels 

13 april: Met Vockestaert de Boer op 

14 april: Lente 4-

seizoenenwandeling voor Villa Joep 

22 april: Lammetjesdag 

5 mei: Opening 

Museum de Adrianushoeve 

 

  

 

 

Facebook Schaapskudde  
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Tweede Paasdag: Lammetjesdag 

De afgelopen weken zijn al circa 150 lammetjes geboren op de Adrianushoeve, de 

thuisbasis van de Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland. Er zijn nog schapen 

drachtig, dus we krijgen er nog meer. We verwachten dat er ongeveer 250 lammetjes 

geboren worden. Het aantal drielingen is relatief gezien hoog bij onze kudde. Gezonde 

schapen en goed toeven in de Zuidrand? 

Op tweede Paasdag (22 april) is het weer Lammetjesdag op de Adrianushoeve. Je bent 

https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#bloesemfietstocht
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#cursus
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#cursus
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#deboerop
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#4-seizoenenwandeling
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#4-seizoenenwandeling
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#4-seizoenenwandeling
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#lammetjesdag
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#museum
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2930129#museum
https://www.facebook.com/Vockestaert-Schaapskudde-395304523830677/?ref=bookmarks
http://www.schaapskuddemiddendelfland.nl/
https://www.facebook.com/Vockestaert/?jazoest=26510012197997798104891135789995311375107107117995068495311790971181111121081017012274536550113898475758689655865100121103106117877152548685118956810411679120876911410711381579590103105778568491168489110861021048599749565
https://www.vockestaert.nl/
https://www.google.com/maps/place/Adrianushoeve+Vockestaert/@51.9505026,4.3493303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5b549918e134f:0x1d7be2aaaf6b4fb0!8m2!3d51.9505026!4d4.351519
https://www.facebook.com/Vockestaert-Schaapskudde-395304523830677/?ref=bookmarks
http://www.schaapskuddemiddendelfland.nl/
https://www.facebook.com/Vockestaert/?jazoest=26510012197997798104891135789995311375107107117995068495311790971181111121081017012274536550113898475758689655865100121103106117877152548685118956810411679120876911410711381579590103105778568491168489110861021048599749565
https://www.vockestaert.nl/


 

van harte welkom van 12:00 tot 16:00 uur om een kijkje te komen nemen. Er zijn veel 

verschillende activiteiten voor de kinderen: o.a. knutselen, boogschieten en op slootjes-

expeditie. 

Toegang: €2,50 per persoon. Kinderen tot en met drie jaar mogen gratis naar binnen. 

Let op: in verband met Q-koorts gevaar is het voor zwangere vrouwen tijdens de 

bevallingsperiode van de ooien niet toegestaan in de stallen te komen vanwege 

besmettingsgevaar.  

 

 

 

Weidevogelseizoen gestart! 

6 maart trapte de Vogelwerkgroep 

Midden-Delfland traditiegetrouw het 

weidevogelseizoen af met de startavond. 

Hier werd gemeld dat we nog op zoek zijn 

naar locaties om zandbedden voor de 

veldleeuwerik aan te leggen en zwarte 

grond braak te leggen voor kluten. Weet u 

een geschikte plek, mail dit 

naar floor@vockestaert.nl. Ook is er nog 

meer aandacht om predatie tegen te gaan. 

Als u een vos ziet, meld het aan de 

vossencoördinator van de WBE Delfland, 

Harry Holtkamp (tel. 06-50546241, 

h.holtkamp@hetnet.nl). 

Foto: Jouke Altenburg 
 

 

 

Weidevogelkerngebied 

Commandeurspolder geopend 

14 maart is het weidevogelkerngebied in 

de Commandeurspolder geopend door de 

drie boeren die het gebied gaan beheren, 

wethouder Sonja Smit, hoogheemraad 

Antoinette Jans en gedeputeerde Floor 

Vermeulen. Zij rolden symbolisch een 

landingsbaan uit waar de weidevogels op 

kunnen landen. Na de opening knoopten 

alle aanwezigen een wens voor het 

weidevogelkerngebied aan de poten van 

de Wens-Wulp, zoals deze: ‘mijn wens is 

mailto:floor@vockestaert.nl


 

dat het een succesvol jaar wordt voor de 

weidevogels en de beheerders :-)’ en ‘veel 

weidevogels en een gezonde sector’. Meer 

informatie vindt u hier. 

Foto: René Zoetemelk 
 

 

 

Jubileum Vockestaert 

Op 9 april 1999 is de Vereniging Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer Midden-

Delfland e.o. opgericht. Hiervoor zijn destijds twee veehouders, te weten Arie van 

den Berg en Wim van Vliet, in de hoedanigheid van voorzitter en secretaris, naar een 

notariskantoor in Delft gegaan. Het doel van de vereniging was: “agrariërs en 

streekbewoners in Midden-Delfland en omstreken zelf verantwoordelijkheid te laten 

dragen voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in dit 

gebied.” In 2002 heeft een naamswijziging plaatsgevonden bij dezelfde notaris. Vanaf 

die tijd heet de vereniging: Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Agrarisch Collectief op de mat 

In de eerste week van maart hebben de leden van het Agrarisch Collectief de eerste 

nieuwsbrief aan het begin van het weidevogelseizoen thuis gestuurd gekregen. De 

nieuwsbrief is hier online terug te lezen. Louis Bolk Instituut lanceerde dit voorjaar de 

website: www.weidewinst.nl. Hier is veel praktische informatie te vinden over slimme 

maatregelen om met weinig moeite en kosten de biodiversiteit op uw bedrijf te 

vergroten o.a. over bemesting, beweiding, slootranden en kruiden. 

 

https://www.vockestaert.nl/de-landingsbaan-voor-de-weidevogels-ligt-klaar/
https://www.vockestaert.nl/wp-content/uploads/2019/03/Nieuwsbrief-Collectief-maart-2019.pdf
http://www.weidewinst.nl/


 

 

Bloesem Fietstocht 

Op zaterdagmiddag 6 april organiseert 

Vockestaert de 3e Bloesem Fietstocht. We 

starten om 13:30 uur op de boerderij van 

de familie van der Wel, Oostgaag 45 in 

Maasland. Hier krijgen we een 

rondleiding door de boomgaard. Daarna 

gaan we in een andere boomgaard kijken, 

verderop gelegen. Ook hier krijgen we een 

rondleiding. Vervolgens fietsen we naar de 

derde en laatste boerderij in de Zouteveen 

in Schipluiden, waar de boer zal vertellen 

over zijn boomgaard. Dit evenement 

wordt mede mogelijk gemaakt 

door Stichting Groenfonds Midden-

Delfland. 
 

 

 

Koe Alert 

Het wordt weer tijd dat de koeien naar buiten gaan! We verwachten binnenkort te 

starten  

bij Henk & Jacqueline van Staalduinen, Scheeweg 2, Maasland. Houd 

onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws! 

 

 

 

Cursus bodembiologie en 

weidevogels  

8 en 24 april (10u – 15u) geeft René 

Jochems een tweedaagse cursus 

bodembiologie in Midden-Delfland. De 

cursus geeft een andere kijk op de bodem 

en bemesting. Het gaat in op het ontstaan 

van ziekten en plagen, het vergroten van 

bodem efficiëntie en toepasbare 

bodembiologie. De cursus is met name 

interessant voor agrariërs, maar ook 

andere belangstellende zijn welkom. De 

cursus is te volgen tegen gereduceerd 

tarief van 140 euro. Meer info en opgeven 

via roel@boerderij-landlust.nl 
 

http://www.groenfondsmiddendelfland.nl/groenfonds/home_41881/
http://www.groenfondsmiddendelfland.nl/groenfonds/home_41881/
https://www.facebook.com/Vockestaert/
http://www.groeibalans.nl/index.php?page=cursus-bodembiologie
http://www.groeibalans.nl/index.php?page=cursus-bodembiologie
mailto:roel@boerderij-landlust.nl


 

 

 

Met Vockestaert de Boer op 

Op zaterdag 13 april wordt het evenement “Met Vockestaert de Boer op” georganiseerd, 

van 12:00 tot 16:00 uur. Dit jaar vindt het plaats in ’t Woudt, bij Nico en Ria van 

Paassen op de Woudhoeve. Hier ziet u ze op de foto met hun lievelingskoe! We maken 

er een gezellige dag van voor jong en ouder, met allerlei vermaak en muziek. 

Klik hier voor het laatste nieuws. 

Foto: Tiny van der Meer 

 



 

 

Wandelen 

Op zondag 14 april vindt de 

lentewandeling plaats. Deze wandeling 

met verschillende afstanden maakt deel 

uit van de 4seizoenenwandelingen die 

Vockestaert samen met Vitesse Delft 

organiseert ten bate van Villa Joep. 

Naast de 4seizoenenwandelingen probeert 

Vockestaert ook met enige regelmaat een 

korte “vliegende-wandeling” op de site 

van Vockestaert te publiceren. Momenteel 

hebben we een wandeling uitgezet 

rondom ’t Woudt. Alle informatie over 

wandelen vindt u hier.  

 

Foto: Tiny van der Meer 
 

 

 

 

Museum de Adrianushoeve 

Op 5 mei wordt het Museum de Adrianushoeve feestelijk geopend. Neem een kijkje in 

het (boeren)verleden en luister naar de verhalen van vroeger. 

 

http://www.villajoep.nl/
https://www.vockestaert.nl/diensten/educatie-recreatie/wandelen/


 

 

Ruim 100 nieuwe hoogstamfruitbomen geplant! 

Voortkomend uit de subsidie die het Bijzonder 

Provinciaal Landschap Midden-Delfland ontvangen in 

oktober 2018, zijn er in februari ruim 100 nieuwe 

hoogstamfruitbomen geplant bij 14 deelnemers aan dit 

project van Vockestaert. De subsidie is bedoeld voor 

investeringen in de biodiversiteit en de versterking van 

het agrarisch veenweidelandschap. De subsidie komt 

voort uit een Europees subsidieprogramma (POP3) voor 

het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het 

Nederlandse platteland. Het Europees Fonds en 

provincie Zuid-Holland stellen elk de helft van het 

subsidiebedrag beschikbaar. 

  

 

 

De aanplant van de fruitbomen op erven en in 

boomgaarden rond boerderijen levert een bijdrage aan 

landschap, (weide)vogels en biodiversiteit. Hiermee 

herstellen we verloren gegane bomen en herstellen we 

een stuk cultuurhistorie, maar zorgen we ook voor 

versterking van de biodiversiteit en hiermee het 

insectenleven rond de boerderij. Dit komt de bijen en 

(weide)vogels weer ten goede als voedselvoorziening 

(ook voor de mens). Het draagt ook gunstig bij aan de 

beleving van bezoekers van de boerderijen. Zowel de 

biodiversiteit als het landschap (cultuurhistorie) en 

beleving wordt verbeterd. 

  
 

 

Recreatie kalender Vockestaert 2019 

  

datum activiteit 

6 april Bloesemfietstocht  

13 april Met Vockestaert de boer op!  

14 april Lentewandeling van de 4seizoenenwandeling Villa Joep  

22 april Tweede Paasdag: Lammetjesdag  

    

1-5 t/m 30-9 Adrianushoeve elke woensdag en zondag open van 10:30 tot 15:30 uur. 

https://www.vockestaert.nl/diensten/educatie-recreatie/recreatie/
https://www.vockestaert.nl/diensten/educatie-recreatie/de-boer-op/
https://www.vockestaert.nl/diensten/educatie-recreatie/wandelen/
https://www.facebook.com/events/2224342687882517/


 

  Iedere eerste zondag van de maand organiseren we een thema-activiteit. 

    

5 mei Thema zondag: Officiële opening Museum Adrianushoeve 

2 juni Thema zondag: Demo border collies met schapen en loopeenden 

17 juni Rangers activiteit 

7 juni Thema zondag: Lezing weidevogels 

14 juli Zomerwandeling van de 4seizoenenwandelingen Villa Joep 

4 augustus Thema zondag: Echte verhalenvertellers 

1 september Thema zondag: Drekrace 

    
 

 

 

  

 


