AFLEVERING 10: Midden-Delfland
Dichtbij Delft ligt Midden-Delfland, een gebied dat de moeite waard is om
te bezoeken. Het gebied omvat ruwweg het gebied tussen Delft, Westland,
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In 1977 is de Midden-Delfland
Vereniging opgericht om het gebied te beschermen, te bewaken en open
te houden.
Midden-Delfland ontdekken kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld
wandelend, fietsend, skeelerend of met een kano. Door het hele gebied
staan ook routeknooppuntenpaaltjes voor wandelaars, fietsers, skeelers
en kanovaarders.
De Midden-Delfland Vereniging heeft verschillende routes ontwikkeld.
Zo is er de ‘Boerderijenfietsroute’, een route langs 48 boerderijen. Het
bijbehorende boekje geeft informatie over de verschillende boerderijen.
De route is 28 km. Lang, maar is op twee punten in te korten.
Op de site van de Vereniging: www.middendelflandvereniging.nl klik je
rechtsboven de drie streepjes aan. Klik daarna op ‘ontdek MiddenDelfland’.
Ga helemaal naar beneden en klik op FIETSEN.
Je kunt de route vervolgens zelf uitprinten.
Onder het tabblad WANDELEN vind je:
 40 wandelingen (variërend van 2,8 tot
29 km.)
 15 lange wandelroutes (variërend
tussen 20 en 30 km.)
 6 lijnwandelingen (van 24,6 tot 29 km.)
 5 rondwandelingen (van 19,4 tot 71,5
km.)
 3 tweedaagse wandelingen ( ongeveer
20 km. per dag)
Al deze wandelingen zijn uit te printen.
Je vindt ook routes voor Skaten en Varen.
Alle routes zijn uit te printen of via de
webshop gratis te bestellen, af te halen bij
het informatiecentrum of te bestellen via het secretariaat van de
vereniging.
Door corona blijven veel mensen thuis deze zomer. BBN helpt u graag aan ideeën
voor toch een mooie zomer. In en rond Delft! Zie voor andere ideeën
www.binnenstadnoord.nl.
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Wanneer je vanuit Delft via Den Hoorn over de Tramkade fietst vind je
ongeveer ter hoogte van Op Hodenpijl (dat aan de overkant van het water
ligt) een bezoekerscentrum met informatie over Midden-Delfland. Langs
de weg staat hier een vlag.
In deze boerderij vind je naast informatieborden, een digitaal scherm met
overzicht van alle routes ook de folders.
De folders zijn niet altijd voorradig, dus misschien is thuis uitprinten het
handigst.
Website: www.middendelflandvereniging.nl
Email: secretariaat@middendelflandvereniging.nl
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