
De Polder! Een dag gewijd aan het polderlandschap. Iedereen die zich betrok-
ken voelt bij het Midden-Delflandgebied, het kleine groene hart, is van harte 

welkom op twee mooie locaties tussen Delft en Rotterdam. 
Wilt u ook weleens aan de slag op de boerderij? Van een waterschapbeheer-
der horen hoe een polder werkt? Het landschap schilderen of fotograferen, of 

luisteren naar verhalen over de polder?
Ook voor kinderen zijn er leuke dingen te doen, zoals een kijkdoos maken,  

een speurtocht doen op de boerderij en een ooievaarsnest bouwen.

DE POLDERS VAN MIDDEN-DELFLAND ZIJN 
HET BESCHERMEN WAARD!

Zie ook www.middendelflandvereniging.nl/depolder

POLDER!D
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DAG VAN HET POLDERLANDSCHAP

ZATERDAG 1 OKTOBER
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Midden-Delfland
       Vereniging



Art Centre Delft, Rotterdamseweg 205, 2629 HD Delft
www.artcentredelft.com

Art Centre Delft ligt midden in de weilanden met weidse uitzichten en bijzondere 
beelden in de prachtige tuin. Een boerenpad verbindt het Art Centre met de andere 
locatie, Hoeve Ackerdijk. De hele dag is iedereen van harte welkom, er is van alles te 
doen en te zien voor groot en klein.

10.30 – 11.00 uur  Opening van de Dag van het Polderlandschap in De Galerie 
met de fototentoonstelling De Koe, met werk van Cas Oort-
huys en Hans van der Meer. Historische foto’s van Oorthuys en 
recent werk van Van der Meer nemen de bezoeker mee naar 
het boerenerf. De twee series laten zien dat het landschap en 
de melkveehouderij de afgelopen zeventig jaar ingrijpend zijn 
veranderd. De tentoonstelling is een project van het Nederlands 
Fotomuseum en fotograaf Rafaël Philippen en maakt deel uit 
van de serie De Mix. Meer info: www.demixfotoprojecten.nl

11.00 – 14.00 uur  Bijentour door de imker van KNNV afdeling Delfland. Bezoek 
ook het Melarium, de uitkijktoren met bijenkasten. 

11.00 – 12.00 uur Lezing over de historie van de polder door Pia van Oord van 
Midden-Delfland is mensenwerk.

11.00 – 16.00 uur Dichten in de polder, maak uw eigen Hai Koe. Een klein gedicht 
(haiku) over een belevenis in het polderlandschap.

11.00 – 14.00 uur Ooievaarsnest bouwen met Roel Teeuwen. Aan de slag met 
wilgentenen met beeldend kunstenaar Roel. 

12.30 – 14.00 uur Gelegenheid voor streeklunch in De Galerie of audiotour door 
de beeldentuin met gevuld picknickrugzakje 

13.00 -  16.00 uur Action weaving voor groot en klein met Lappie Lapstok.
 Samen maken we een enorm web van gekleurde, gerecyclede 

touwen tussen de bomen in de tuin.  
13.00 – 14.00 uur Zonder het werk van de poldermachinist van het hoogheem-

raadschap van Delfland zou meer dan de helft van Delfland 
onder water staan. Een kijkje in de keuken van het werken aan 
droge voeten. 

14.00 – 16.00 uur Wandelen met polderwachter / kunstenaar Marcel Blekendaal.
 Een boswachter zonder bos, met verhalen over de polder.
14.00 – 16.30 uur Landschap schilderen met kunstenaar Kees Tetteroo.
 Met acrylverf en tips, trucs en technieken van Kees. Materiaal is 

aanwezig.



Hoeve/Kinderdagverblijf Ackerdijk, Rotterdamseweg 223, 
2636 KC Schipluiden
www.hoeveackerdijk.nl, www.kdvhoeveackerdijk.nl

Arie en Petra van den Berg van het biologische melkveebedrijf heten iedereen welkom 
op hun boerderij tussen Delft en Rotterdam. De hele dag is er van alles te doen voor 
jong en oud.

06.30 – 08.00  uur Melken met boer Arie en meehelpen met de klussen op het erf.
08.00 – 09.00  uur Boerenontbijt.
10.00 – 16.00 uur Speurtocht op het erf, klimmen op de strobalen, melken bij de 

kunstkoe en kijkdozen maken. Alle kijkdozen worden tentoonge-
steld.

10.00 – 12.30 uur Landschap schilderen met kunstenaar Kees Tetteroo.
 Met acrylverf en tips, trucs en technieken van Kees. Materiaal is 

aanwezig.
11.30 – 12.30 uur DePolder! De betekenis van het polderlandschap.
 De polders van Midden-Delfland zijn zuurstoflongen om zuinig 

op te zijn, ze vormen een landschapstheater met veel groen en 
ruimte voor boer en recreant. Wat betreft de gemeente Midden-
Delfland en de Midden-Delfland Vereniging wordt het Midden-
Delflandgebied daarom het eerste beschermd provinciaal land-
schap van Nederland. Een aantal sprekers zal kort en krachtig 
- TEDx waardig - vertellen wat het polderlandschap voor hen 
persoonlijk betekent. Het gaat o.a. om stadsbouwmeester van 
Delft en inwoner van Rotterdam Wytze Patijn, hoogheemraad 
van Delfland en auteur van ‘Niet bang voor water?’ Hans Mid-
dendorp, landschapsarchitect en oud-Rijksadviseur voor het 
Landschap Yttje Feddes, boer Arie van den Berg en burgemees-
ter Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland. Met een streek-
lunch voor deelnemers en bezoekers sluiten we af.  

13.00 – 15.00 uur Workshop polderlandschapsfotografie door Hans van Dorp.
 Hij neemt liefhebbers mee het veld in en geeft tips over land-

schapsfotografie. Camera en statief zelf meenemen.
14.00 – 15.30 uur Wandel mee met boer Arie. Hij zet zich in voor de weidevogels 

in het weidegebied en vertelt daarover in zijn polder.
16.00 uur Afsluiting van de dag met een proeverij van streekproducten en 

met muziek en het polderlied van de Maxima’s. 



Midden-Delfland Vereniging
De Midden-Delfland Vereniging zet zich in voor het groen, open en aantrekkelijk hou-
den van het polderlandschap van Midden-Delfland. Steeds meer mensen weten goed 
de weg te vinden naar het gebied. Naast de eigen inwoners zijn dat ook vaak stede-
lingen die op adem willen komen in de ‘groene long van de grote stad’. Het Midden-
Delflandgebied is de status van beschermd provinciaal landschap waard!

Reserveren voor de activiteiten
Om zeker te zijn van deelname aan een of meer activiteiten raden we je aan om 
vooraf te reserveren via www.middendelflandvereniging.nl/depolder. 
Voor vragen: Wil van Dalen 06-10194079.

Bereikbaarheid 
Aan te raden is met de fiets te komen, er is een apart fietspad langs de Rotterdamse-
weg. Voor wie met de auto komt: vanaf de A13 afslag Delft Zuid, direct afslag TU-wijk. 
Onderaan de afrit linksaf, einde weg rechts. De weg tot het einde volgen en linksaf 
de Rotterdamseweg op. Na ongeveer 2 kilometer vindt u de toegangsweg naar Art 
Centre Delft en Hoeve Ackerdijk aan de linkerkant van de weg. Vanuit het Westland/
A4 neemt u de N470; dan de afslag TU-wijk, en daar rechtsaf, verder zie boven. Bij 
het Art Centre Delft zijn voldoende parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer
Bus 40 rijdt over de Rotterdamseweg van Rotterdam Centraal naar Delft Centraal 
(v.v.). Uitstappen bij halte Ackerdijk voor Hoeve Ackerdijk en bij halte Scheepswerf 
Bocxe voor Art Centre Delft.

 = voor eigen kosten gebruiker

De Dag van het Polderlandschap vindt plaats met steun van: 

Met dank aan de medewerkers van:
Art Centre Delft, Hoeve Ackerdijk, Hoogheemraadschap van Delfland, 
KNNV, Midden-Delfland is Mensenwerk, Bibliotheek Maassluis | Midden-
Delfland, Gemeente Midden-Delfland

Midden-Delfland
       Vereniging


