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“Tussen Boshoek en Bijzaak”
  ontdek Het  Kethe lhuys,  de Boshoek,  Schaapskudde, 

B i jzaak en Natuurcamping de Grutto

FAMILIEROUTE 15,3 KM EN SCHATTOCHT 8,5 KM
DE TAFEL VAN MIDDEN-DELFLAND
                             MIDDEN-DELFLANDDAG 2013

15 juni 2013:  MIDDEN-DELFLANDDAG 
Activiteiten tussen Boshoek en Bijzaak - Schaapskudde Vockestaert - omgeving Woudweg Schiedam

Sinds januari 2009 begraast de kudde van Vockestaert de 
zuidrand van Midden-Delfland. Midden-Delflanddag biedt de 
mogelijkheid om dit van dichtbij mee te maken: 

- fietstocht en wandelingen
- natuureducatie bij NME Centrum Harre Wegh
- voorbeeldtuinen bij ‘de Groene Raat’  
- demonstraties schapendrijven
- schapenscheren
- knapzakwandelingen 12.30 en 14.00 uur 
  (aanmelden, max. 25 pers.)*

De polder saai? Voor jong en oud is er genoeg te doen!

- ravotten in de polder
- hutten bouwen
- ‘schatten-van-de-natuur’ ontdektocht van Boshoek tot Bijzaak
- op bijensafari bij de Bijzaak 
- natuuractiviteiten en diorama’s natuurcentrum de Boshoek
- voorbeeldtuinen bij ‘de Groene Raat’
- natuurexpositie bij het NME centrum Harre Wegh

Proef de smaak van de streek 

Strijk neer op het theeterras, doe mee aan de knapzakwande-
ling en ga het land in met herder, hond en schapen of schuif 
eens aan bij de ‘boer-aan-tafel-barbecue’*. 

In de winkel van De Bijzaak worden producten van de honing 
uit de streek aangeboden. 

Een keer Midden-Delflandthee proeven? Bezoek dan ‘het Ket-
helhuys’ in de historische kern van het oude Kethel. 

Creatief genieten

Tussen 6 en 12 jaar? Dan valt er voor jou genoeg te knut-
selen. Maar neem ook gerust je moeder mee om een leuke 
ketting te maken of mee te doen met een schilderworkshop.

- schilderworkshop onder leiding van een kunstenaar*
- ‘ontwerp een kooi’ wedstrijd voor kinderen van 6-12
- demonstraties wol spinnen 
- workshop sieraden van wolvilt*

kinderen

cultuur

culinair

natuur

www.vockestaert.nl/schaapskudde          aanmelding en info: schaapskuddeMD@gmail.com



8,5 km4-12 jaar

LOPEN OF FIETSEN

Routebeschrijving familiefietsroute “Tussen Boshoek en Bijzaak”
Start- en eindpunt  deze route kan worden gestart en geëindigd bij één van de stopplaatsen
Lengte:   15,6 km
Duur bij 18 km per uur: 52 minuten

Stopplaatsen:
‘Het Kethelhuys’   - theewinkel met theetuin, Schiedamseweg 1, Schiedam
De Boshoek    - natuurcentrum, Bospad 2, Schiedam
NME Centrum Harre Wegh - educatiecentrum, Harreweg 10-12, Schiedam
de Groene Raat  - voorbeeldtuinen en informatiecentrum, Harreweg 19, Schiedam
Schaapskudde Midden-Delfland  - Adrianushoeve, Woudweg 26, Schiedam
de Bijzaak    - imkerij met bijenroute, Oostveenseweg 15a, Schipluiden
de Grutto    - natuurcamping, Abtswoude 27, Schipluiden

1   ‘Het Kethelhuys’, Schiedamseweg 1, Schiedam 

2   bij de kruising   rechtdoor naar Noordeinde  0,0 km

3   ga na 160 meter bij de Y-splitsing schuin links naar Harreweg   0,2 km

4   ga na 40 meter bij de zijstraat schuin links naar Bospad   0,3 km

5   rij op fietspad naar Boshoek aan rechterzijde Bospad   0,3 km

2   de Boshoek, Bospad 1  rij fietspad terug

7   tot T-splitsing   linksaf naar Harreweg   0,4 km

8   ga na 1,1 km bij de kruising linksaf naar fietspad   1,5 km

9   ga na 30 meter bij de zijstraat linksaf naar Octave de Coninckpad 1,6 km

10 ga na 575 meter bij de zijstraat linksaf  Octave de Coninckpad 2,1 km

11 ga na 30 meter bij de kruising rechtdoor naar Woudweg   2,2 km

3   na 1,4 km brug, Schaapskudde, Woudweg 26     3,5 km

13  ga bij kruising   rechtsaf naar Vroonweerseweg  3,6 km

14 ga na 1,1 km bij de kruising rechtsaf naar Breeweg   4,7 km

15 ga na 640 meter bij de kruising rechtsaf naar Oostveenseweg  5,3 km

4   Welkom bij de Bijzaak    Oostveenseweg 15a 

16 einde van de Oostveenseweg rechtoor naar Veenweg   7,5 km

17 ga na 70 meter bij de kruising  rechtdoor naar Octave de Coninckpad 7,6 km

18 ga na 25 meter bij de T-splitsing linksaf  Octave de Coninckpad 7,6 km

19 ga na 355 meter bij het einde rechtdoor naar Broertjespad  8,0 km

5   Natuurcamping de Grutto, Abtswoude 27     9,1 km

21 na 845 meter bij de Y-splitsing  schuin rechts  Vockestaertpad  9,9 km

22 na 380 meter bij de T-splitsing rechtsaf naar fietspad   11,6 km

23 na 1,3 km bij de Y-splitsing  schuin links fietspad   12.9 km

24 ga na 380 meter bij de T-splitsing  rechtsaf naar Groeneweg  13,3 km

25 ga na 250 meter bij de T-splitsing rechtsaf naar Kerkweg   13,6 km

26 ga na 450 meter bij de zijstraat  linksaf naar Joppelaan   14,0 km

27 ga na 360 meter bij Y-splitsing schuin rechts  Windas   14,4 km

28 ga na 445 meter bij de T-splitsing schuin rechts Windas   14,8 km

29 ga na 160 meter bij het kruispunt rechtdoor naar Jaap de Raatpad  15,0 km

30 na 305 meter bij de kruising linksaf naar Kerkweg   15,3 km

31 na 165 meter bij het einde  rechtdoor naar Dorpsstraat  15,5 km

32 na 125 meter bij de kruising scherp links naar Schiedamseweg  15,6 km

1   na 10 meter ‘Het Kethelhuys’, Schedamseweg 1, Schiedam

De tocht bestaat uit drie delen:
- deel A gaat van de Boshoek naar de Schaapskooi
- deel B gaat van de Schaapskooi naar de Bijzaak
- deel C gaat van de Bijzaak naar de Boshoek 
Er kan vanaf alle drie de locaties gestart worden om daar later terug te komen. Onderweg stuit je op de schatten van 
de natuur. Met een vraag, die een letter oplevert. Alle 9 vragen een verzameling losse letters die in de goede volgorde 
moeten worden gezet. Lever de oplossing aan het eind van de tocht. Ieder kind tussen 6 en 12 dat de kaart goed heeft 
ingevuld wordt binnenkort uitgenodigd voor een wandeling met herder, hond en schaapskudde. 

Deel A - VAN BOSHOEK NAAR SCHAAPSKOOI

hek uit en linksaf. Na 50 meter   linksaf  voetpad
voetpad volgen, over water  rechtsaf
T-kruising     rechts aanhouden
water over    linksaf  Harreweg
houtsnipperpad volgen   kruising oversteken Harreweg 
houtsnipperpad volgen tot fietspad  mee naar links hoek om
na paar honderd meter schelpenpad rechtsaf
bij T-kruising    rechtsaf
na 50 meter op ‘viersprong’   links aanhouden
na vijf bruggen gaat het pad   naar rechts  Woudweg
tijdelijke brug over, nummer 26  rechterhand
oprijlaan op naar boerderij Schaapskudde

Schapenschatten:
1  In de weilanden voor de boerderij zitten bijna altijd vogels. De mannetjes hebben 
    een kleurige kop en lange gekleurde staart. De vrouwtjes zijn bruin.
    Wat voor vogels zijn dit?    ..................... (5e letter)
2  Over het bruggetje bij de hooiberg worden de schapen geschoren. 
    Wat voel je als je door de wol wrijft?   ..................... (1e letter)
3  Kijk eens naar de poten van een schaap.
    Hoeveel tenen per poot zie je?    ..................... (1e letter)

Deel B - VAN SCHAAPSKUDDE NAAR BIjzAAK

oprijlaan aflopen, tijdelijke brug over linksaf  fietspad
helemaal uitlopen   rechtsaf  Oostveenseweg
linkerkant nummer 15a Imkerij de Bijzaak oprijlaan op  

Bijenschatten:
4  Op de kruiden op de oprijlaan naar de Bijzaak zitten vaak bijen.
    Ze hebben korfjes aan hun achterpoten. Wat vervoeren ze daarmee?.................... (7e letter)
5  Bij de Bijzaak zijn honingraten te zien zoals bijen die zelf maken.
    Welke vorm hebben deze ‘voorraadkamertjes’?  ..................... (2e letter)
6  Bijen maken honing. Iedere plant geeft zijn eigen smaak. 
   Je kunt verschillende soorten honing proeven. 
   Welke honing komt van het plantje dat erbij staat?   ..................... (2e letter)

Deel C - VAN BIjzAAK NAAR BOSHOEK

oprijlaan aflopen   linksaf  Oostveenseweg
bij T-splitsing oversteken en   rechtsaf  Harreweg
na ca. 600 meter grote kruising  oversteken  Harreweg
ca. 300 meter    rechtdoor   Harreweg
richting natuurcentrum de Boshoek  rechtsaf  Bospad 

Natuurschatten:
7  In een bakje liggen vreemde ballen die van de uil komen.
    Als je ze uitpluist kom je resten van kleine dieren tegen.
    Hoe noem je deze ballen?    ..................... (5e letter)  
8  Welk klein knaagdier wordt door de uil gegeten?  ..................... (4e letter)
9  In de tuin vind je een plant die Vinca/maagdenpalm heet.
    Welke kleur hebben de bloemen?    ..................... (2e letter)
 
Mijn oplossing is:         (vogelsoort)

Ik ben:
En woon aan de:
In:
e-mail adres:

SCHATTEN-VAN-DE-NATUUR-TOCHT


