
Informati e
Enkele organisati es in Midden-Delfl and betrokken bij boomgaarden en landschap: 

Groen Goud Midden-Delfl and ondersteunt ondernemers en streekproducten o.a.  
 Midden-Delfl and appelsap, www.groengoud.nl  
KNNV Delfl and heeft  veel kennis van hoogstamfruitbomen in het gebied,   
 www.knnv.nl/afdelingDelfl and 
Midden-Delfl and Vereniging is algemene streekvereniging 
 www.middendelfl andvereniging.nl 
Midden-Delfl and is Mensenwerk heeft  cultuurhistorische kennis over Midden-  
 Delfl and, www.mdmw.nl 
Boerenbont Maasland, producent van Midden-Delfl andse appelsap, 
 www.boerenbont-maasland.nl/ 
Koffi  ehuis De Hooiberg, ’t Woudt, startpunt Rondje bloesem speciaal 2013   
 www.dehooiberg.nu

Foto voorzijde: Oude hoogstambomen langs de Commandeurskade. Foto Tiny van der Meer.
Foto onder: Appelboom langs Vlaardingsekade. Foto Hajni Zsolcai. 
Kaartgegevens © OpenStreetMap-auteurs / Henk Groenendaal.

Rondje Bloesem Midden-Delfl and 

Fietstocht van ca. 30 km

Op zoek naar oud fruit in Midden-Delfl and

Voorstellingen op 5, 6, 7 en 8 juni 2013



Rondje Bloesem, fi etstocht van omstreeks 30 km. 

U kunt deze rondlopende fi etstocht op uw eigen plaats beginnen. In deze 
beschrijving begint de tocht in Maasland bij Boerenbont aan de Kortebuurt. 

Startpunt Boerenbont (startpunt ’t Woudt begint bij punt 5).
1. Langs Kortebuurt in noordelijke richti ng Oude Veiling. Na tweede brug over het 
water (Noordvliet) re. en li. de Kluiskade op (passeert eilandje met fruitbomen). 
Aan het eind bruggetje over, re. ’s Herenstraat naar centrum Maasland. Bezoek 
aan nr 24, De Schilpen (alles over inmaken, jam, etc.; kijk op www.schilpen.nl 
voor openingsti jden). 

2. Verder langs ’s Heren-
straat. Aan het eind van 
het dorp re. over de brug 
en gelijk langs het water li. 
de Commandeurskade op. 
Diverse oude boerderijen 
en fruitbomen. (De ‘laan’ 
bij Van Woerden, tegenover 
de molen, is op 4 mei 2013 
open voor beter zicht op de 
bomen).

3. Bij de Maaslandse Dam 
li. water en weg oversteken 
over de oude trambaan 
(Gaagpad, Kralingerpad). U 
kunt bij kruising weg li. langs 
de (nogal drukke!) Westgaag 
naar nr. 28. Daar is een mod-
ern fruitbedrijf gevesti gd. Op 
4 mei 2013 zijn er rondleidin-
gen op dit bedrijf. 

4. (Terug naar de trambaan, 
li.) Volg Kralingerpad (in 
noordelijke richti ng). 
Re. langs de rand kassenge-
bied. Scheeweg, later Berckenrode. Langs boerderij met boomgaard Kraaiennest. 

5. Berckenrode uitrijden, rechtdoor Zijtwende, re. de Oostbuurtseweg op. Eindigt 
bij Woudseweg; re. fi etspad parallel aan de weg. Na brug re. en onder de weg 
door aan de N-zijde weg blijven volgen. Li. af naar ’t Woudt. Opti oneel bezoek 
aan koffi  ehuis De Hooiberg. 
Startpunt voor deelnemers uit ’t Woudt. 

6. Terug naar Woudseweg. Re tot de onderdoorgang. Li. onder de weg door. Via 
Kleine Zijkade, (soms Hodenpijlse Pad) doorrijden tot aan Schipluiden. Voorzich-
ti g Rijksstraatweg oversteken het dorp in. Re. over de ophaalbrug. Bij AH li. en 
weer re. Museum Het Tramstati on (open woe. en za. van 14-16 uur). 

7. Re. via A. Croesinklaan en Dr. 
J. de Koninglaan; einde li. Burge-
meester van Gentsingel
en weer links Rozenmond in en 
via Vrouw Avenpad de Vlaard-
ingsekade op, zuidelijke richti ng. 
Na de ‘stoelen’ trekpontje over 
de vaart nemen. Li. Schouwkade 
en Duifpolder-kade uitrijden.

8. Langs de Noordvliet tot 
Maasland. Leuker is om over te 
steken met de pont De Kwakel 
(ter hoogte van de Kwakelweg, 
tot het Jachthuis). Langs het 
Foppenpolderpad doorrijden tot 
Oude Veiling. 
(Starters uit ’t Woudt gaan hier 
re. en verder bij punt 1.) 

9. Li. Kortebuurt. Bij Het Sonne-
tje weer li. tot Boerenbont.

Let op: dit Rondje Bloesem loopt 
niet helemaal over vrijliggende 
fi etspaden. Pas dus goed op voor 
ander verkeer, ook bij het over-
steken van kruispunten, zeker met 
kinderen. De organisatoren zijn niet 

verantwoordelijk voor uw veiligheid of voor mogelijke obstakels in deze route. 


