
Welkom bij de bloesemfietstocht van Vockestaert. 

Er is een route uitgezet via het knooppuntensysteem die langs de prachtige boomgaarden voert door 

Midden-Delfland. Bij een aantal boerderijen zijn twee jaar geleden nieuwe hoogstamfruitbomen aan 

geplant en zullen dit jaar voorzichtig in bloei gaan staan. 

U kunt de route rijden wanneer u wilt en starten op de plek dat u uitkomt. 

De bloesemroute gaat alleen langs de boerderijen en bezoek is niet toegestaan wegens de 

Coronamaatregelen maar dan blijft er nog genoeg moois over om te bekijken.  

Uitzondering hierop is Hoeve Avondrust in de Zuidbuurt: deze is te bezoeken tijdens de 

openingstijden van de winkel op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Op een aantal plekken wordt het spandoek van de bloesemtocht getoond. Dit zijn de boerderijen 

met de nieuwe bomen.  

Schipluiden 

Fietsknooppunt 56 
Fietsknooppunt 60  

Knooppunt 33 richting fietspad langs de Gaagweg en daar komt u langs de boomgaarden van: 

Spandoek: fam. A van Adrichem, Gaagweg 34 Schipluiden 

Spandoek: fam. J van Winden, Gaagweg 36 Schipluiden 

Spandoek: fam. N van der Wel, Oostgaag 45 Maasland 

Knooppunt 34 Richting Maasland 

Maasland 

Knooppunt 39  

Knooppunt 41 richting Zuidbuurt komt u langs de boomgaard van: 

Spandoek: Hoeve Avondrust, familie Warnars, Zuidbuurt 46 Vlaardingen. Geopend voor bezoek op 

vrijdag en zaterdag tussen 10.00 -17.00 uur.  

Knooppunt 74 langs de Krabbeplas 

Knooppunt 72 door de Broekpolder 

Vlaardingen 

Knooppunt 67 richting Holierhoekse-en Zouteveensepolder 

Schiedam  
Knooppunt 68 of niet rechts afslaan naar het Woudhoekpad maar rechtdoor op de Woudweg naar 

de Harreweg komt u langs:  

Spandoek: Hoeve Vrijlust,  fam. A. Rodenburg Schiedam Woudweg 24 Schiedam  

Aan het einde van de Woudweg oversteken en linksaf naar  

Knooppunt 63 langs de Harreweg richting Delft  

bij het einde van het Broertjespad kunt u rechtsaf via nr. 59 naar 84 door het Abtswoudsebos maar u 

kunt ook rechtdoor rijden, het Abtswoude vervolgen met diverse boomgaarden bij de boerderijen. 

Knooppunt 84  

Knooppunt 61 richting Schipluiden en dan bent u rond.  

Heeft u mooie foto’s gemaakt: Deel ze op facebook bij Vockestaert. 



 

 

 



 

 


