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1. Inleiding 
Al enige tijd is overleg gaande tussen ANV Vockestaert, KNNV afdeling Delfland en 
Rijkswaterstaat over de toekomst van de boerderij Adrianushoeve, Woudweg 26. 
Om tot een nieuwe toekomst van deze oude boerderijplaats te komen willen ANV 
Vockestaert en KNNV afdeling Delfland een notitie voorleggen aan Rijkswaterstaat. 
In deze notitie worden een aantal hoofdlijnen uiteengezet van het met meerdere 
betrokkenen verder uit te werken plan.  
 
De boerderij aan de Woudweg 26 waarin op dit moment de kudde van de Stichting 
Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland is gehuisvest, is destijds door 
Rijkswaterstaat aangekocht. Men wilde het risico niet lopen dat tijdens de 
werkzaamheden aan de A4, zoals de bouw van tunnels, van ecoducten, van 
viaducten en het daarmee gepaard gaande grondverzet, met name door instorting 
van delen van de opstallen, ongelukken met tragische afloop zouden gebeuren. 
 
Nu, enkele jaren later na die aankoop, heeft de schaapskudde dankzij de 
welwillende medewerking van Rijkswaterstaat sinds januari 2009 gebruik mogen 
maken van de opstallen en met name van de oude boerderijstal en de hooiberg. 
Nadat de stal in de loop van 2009 na een zware storm op weg leek naar een 
roemloze ruïne is dankzij een aantal doeltreffende maatregelen en ingrepen, 
gefinancierd door de Stichting Schaapskudde Vockestaert, de veiligheid van de stal 
voor de wat kortere termijn gewaarborgd.  
 

 
 

Gevelsteen Adrianushoeve 
 
Het wordt ons, zie hoofdstuk 4 (p. 7) voor de (voorlopig potentiële!) ondertekenaars 
van het uit te werken plan, steeds duidelijker dat het zeer te betreuren is als de 
boerderij, de Adrianushoeve, in de komende jaren alsnog zou worden gesloopt. Naar 
wij hebben begrepen kan door een aantal op zich wel redelijk dure maar betaalbare 
ingrepen de boerderij behouden blijven en nog heel wat jaren dienst doen op 
verschillende manieren. In het volgende geven wij een eerste aanzet tot een globaal 
plan waarin wordt beschreven hoe de opgeknapte boerderij in de toekomst alsnog 
een essentiële rol in het Zuidrand gebied kan spelen.  
 
Het tweevoudige voordeel van ons plan voor de Rijkswaterstaat is gelegen in de 
constatering dat RWS de sloopkosten dan niet voor haar rekening hoeft te nemen en 
dat zij tegelijkertijd een grote mate van goodwill onder de lokale bevolking en de 
supporters van onze verenigingen en organisaties verwerft. 
 

2. Geschiedenis 
De boerderijterp Woudweg 26 komt al voor op de kaart van Kruikius van 1712. Het is 
een typerend voorbeeld van een boerderijerf in Midden-Delfland via een lange 
oprijlaan ontsloten en gelegen op een hogere kreekrug. In 1939 is er een nieuw 
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woongedeelte voor de oude stal op het fundament van het oude voorhuis gezet. 
Volgens de laatste bewoonster Riet Kester is de stal volgens gegevens uit het 
Schiedamse archief 120 jaar oud. 
De wagenschuur, kapberg en stalruimte zijn deels in oude staat aanwezig evenals 
een deel van de erfbeplanting bestaande uit een hoogstamboomgaard, moestuin, 
windsingel en solitaire bomen. Over de recente geschiedenis van de drie boerderijen 
aan de Woudweg, waar de families Kester en Olsthoorn hebben geboerd, vertelt 
Frans Kester het volgende: 

 
“Het zandlichaam van de toekomstige rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam heb ik met eigen 
ogen omstreeks 1969 aan zien leggen. Wij woonden op een boerderij in de Woudweg, 
gebouwd in het jaar 1932 en genaamd “Maria Hoeve”, welke uiteindelijk direct tegen het 
zandlichaam aan de kant van Vlaardingen  (met het zicht op Kethel) kwam te liggen. 
Mijn vader raakte een groot deel van zijn weiland kwijt voor de aanleg van deze weg. 
In het jaar 1970 moest hij dan ook ophouden met boeren en in datzelfde jaar werd de 
boerderij afgebroken. 
Pal tegenover deze boerderij ligt nog steeds, te bereiken via een laan, een boerderij genaamd 
“Adrianus Hoeve”, alwaar mijn vader geboren is en waar zijn broer het boerenbedrijf van hun 
ouders voortzette. Ook deze boerderij verloor een aanzienlijk deel van het land aan de 
geplande rijksweg. 
Tot op heden zijn die gebouwen (het woonhuis werd herbouwd in 1939) nog steeds 
aanwezig, ofschoon het bedrijf er al jaren niet meer wordt uitgeoefend. 
In diezelfde Woudweg, aan de Schiedamse kant van het zandlichaam (met het zicht op 
Kethel), lag de boerderij van C. Oudshoorn. 
Deze boerderij werd in 1877 gebouwd en in 1969 afgebroken om dezelfde redenen. Het is de 
boerderij waar mijn moeder vandaan kwam.” 

 

 
 
Kaart van Kruikius van 1712 met in de rode cirkel de boerderijplaats van de Adrianushoeve aan de Vlaerdinger Wout Wegh 
met daarboven de Zweth en links de huidige Breeweg, die toen de Veronen Weerse Wegh heette 
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3. Plan 
 
Aantrekkelijke zichtlocatie 
Gelegen op een kreekrug steekt de boerderijterp boven de omgeving uit. Er omheen 
ligt nu al een netwerk van fiets- en voetpaden. Dit netwerk wordt met de aanleg van 
de A4 nog verder uitgebreid. Zo komen er fiets- en wandelpaden langs de A4 en een 
voetpad annex paardenpad over het nieuwe ecoduct voor de Slinksloot en de Zweth. 
Nu al is de locatie een oriëntatiepunt voor wandelaars en fietsers vanuit het 
noordelijk deel van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Zij gebruiken 
het als ‘ommetje’. Voor de recreatieve beleving van dit deel van de Zuidrand van 
Midden-Delfland is het van wezenlijk belang om de visuele kwaliteit van de terp te 
versterken. Het erf is zeer goed inzetbaar voor de open dagen van ANV Vockestaert 
en de Midden-Delfland Vereniging. 

 

 
 

Moestuin Adrianushoeve 
 
Restauratie 
In grote lijnen voorziet het plan, waarin elk van de volgende punten zal zijn 
uitgewerkt, in het opknappen, zeg maar “de restauratie”, van boerderij en opstallen 
en daarnaast in het herstel van moestuin en boomgaard: 
- Boerderij en stallen 
Herstel van het woonhuis, de originele melkkelder en de waterput op de boenik 
(boenhok) en de stallen gericht op de nieuwe functies. 
- Toegangshek 
Restauratie van het toegangshek met het bord ‘Niets zonder Gods zegen’. 
- Oprijlaan 
De oprijlaan zijn oorspronkelijke onverharde karakter met open zicht naar het 
landschap te laten behouden. 
- Erfbeplanting, hoogstamboomgaard en moestuin 
De erfbeplanting, boomgaard en moestuin herstellen in de oude staat (zie rapport 
Ben van As in opdracht van Rijkswaterstaat, april 2011).  
- Veldschuur cultuurhistorisch monument 
De direct ten westen van het boerderijerf gelegen veldschuur op Vlaardings 
grondgebied is in een onderzoek van de Dienst Landelijk Gebied als 
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cultuurhistorisch monument aangewezen. Deze veldschuur wordt nu gebruikt door 
Vockestaert voor de huisvesting van (een deel van) de schaapskudde. 
- Vogel- en vleermuisvoorzieningen 
Het ophangen op het erf van diverse nestgelegenheden voor vogelsoorten behorend 
bij een boerderijerf, zoals de huiszwaluw, de boerenzwaluw, de steenuil en 
vleermuissoorten (Gewone dwergvleermuis; waarnemer Ben van As, april 2011). 

 

 
 

Oude waterloop van het boerderijterrein naar de Zweth (zie kaart Kruikius 1712 op p. 4) 
 
Activiteiten 
Met de restauratie ontstaat er een plek in de Zuidrand van Midden-Delfland, dat is 
het gebied ten noorden van Schiedam en Vlaardingen, waar: 
1) gedurende vrijwel het gehele jaar door mensen gerecreëerd en op kleine 

schaal geconsumeerd kan worden tijdens activiteiten als wandel-, fiets-, en 
kanotochten in het gebied of na een bezoek aan c.q. meelopen met herder en 
kudde 

2) een permanente kooi beschikbaar komt voor de kudde die gebruikt kan 
worden als uitvalsbasis voor een duurzame en natuurvriendelijke manier van 
onderhoud van de Zuidrand 

3) stadsbewoners en hun kinderen lessen en informatie kunnen ontvangen met 
betrekking tot flora en fauna van het gebied en heel specifiek informatie en 
educatie over schapen, honden en herders 

4) onthaasting geboden wordt zowel voor mensen die onder zware psychische 
druk staan (het idee van een zorgboerderij) maar die tevens een locatie is 
waar ondernemers bijeen kunnen komen voor brainstormsessies etc (hutje op 
de hei) 

5) op gezette tijden, en in samenwerking met organisaties uit de nabij gelegen 
stedelijke gebieden rondom Midden-Delfland, speciale activiteiten in het 
buitengebied op touw gezet kunnen worden 

6) voorlichting gegeven kan worden over zowel de onmiddellijke omgeving, de 
Zuidrand, als ook over andere aantrekkelijke gebieden van Midden-Delfland 
zoals de Vlietlanden, de verschillende polders en de pittoreske dorpjes 
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7) in samenwerking met Rijkswaterstaat een permanente tentoonstelling c.q. 
informatieplek wordt ingericht met betrekking tot aanleg en onderhoud A4, in 
samenwerking met HHR Delfland de problematiek van de watervoering en 
huishouding in het totale gebied van het hoogheemraadschap wordt verteld 
en in samenwerking met de KNNV specifieke informatie over de flora en de 
fauna van het gebied permanent beschikbaar is 

8) een verkoopplaats is gevestigd van natuurvriendelijke producten zoals 
verrekijkers voor vogelaars, vliegers voor vliegeraars of wat nog meer van pas 
komt. 

4. Voorstel 
Alhoewel nu nog in een prematuur stadium lijkt het goed om, indien een en ander 
door tenminste vijf partijen (zie voorlopige lijst hieronder) wordt ondersteund, de 
handen ineen te slaan en tot een gemeenschappelijke aanpak te komen teneinde: 
a) de grond te verwerven 
b) afspraken met RWS over de verschillende opstallen te maken 
c) op termijn de in het plan geschetste zaken te realiseren. 
 
Mogelijke ondertekenaars (voorlopige niet uitputtende lijst): 
 
Vockestaert, KNNV, Landschapsbeheer Zuid-Holland, Weidevogelvereniging, LTO 
Delflands Groen, Boshoek, Midden-Delfland Vereniging, Midden-Delfland is 
Mensenwerk, Historische verenigingen, Hoogheemraadschap van Delfland, 
Groenservice Zuid-Holland, Gemeenten Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen. 

 

 
 

Melkkelderramen met het IHS-embleem in het voorhuis 
 

5. Verantwoording 
Auteurs: Huub van ’t Hart (KNNV), Aad Kleyweg en Niek Praagman (ANV 
Vockestaert) 
Foto’s: Huub van ‘t Hart 
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6. Samenvatting 
Deze notitie voor Rijkswaterstaat is geschreven door Agrarische Natuurvereniging 
Vockestaert en KNNV afdeling Delfland als hoofdlijnen van een plan voor een 
nieuwe toekomst van de Adrianushoeve, Woudweg 26 in Schiedam/Vlaardingen als 
bezoekerscentrum gelegen middenin het natuur- en recreatiegebied de Zuidrand van 
het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland. 
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