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Tureluur
De tureluur, een van de kleinere Nederlandse weidevogels, 

is te herkennen aan zijn oranje poten en oranje snavel basis. 

Het verenkleed is ’s zomers bedekt met donkere  vlekken. 

Bij voorkeur bouwt de tureluur zijn nest in vochtige weide, 

verstopt in een graspol. De tureluur is regelmatig te zien op 

een hoge uitkijkpost, zoals palen in het weiland. In de winter 

trekt hij naar de kust, waar de tureluur overstapt op een dieet 

van kreeftachtigen en schelpdieren.

Let op: dit boerenpad is gesloten van 1 maart tot en met 15 juni 

in verband met het broedseizoen.

Weidevogels

Wandeling rondom de boerderijen
Lengte: 6 km | Start: Ackerdijkseweg / hoek Overslagpad in Delft

Boerderijen:  

familie Van Adrichem, Rotterdamseweg 227 in Schipluiden

familie Van den Berg, Rotterdamsweg 223 in Schipluiden

Parkeren: TOP Delft - Ackerdijkse Bos, Overslagpad,  

ter hoogte van Rotterdamseweg 205, Delft. 

Via het Overslagpad loopt u naar de start van de route. 

Route

1 Na de kruising rechts ziet u een klaphek. Hier begint het  

boerenpad. Volg de routebordjes door het boerenland. 

2 Via het boerenpad komt u uit bij het Overslagpad dat parallel  

aan de A13 loopt. Hier gaat u linksaf.  

3 Blijf het Overslagpad rechtdoor volgen. Na drie bruggetjes bent  

u terug bij het startpunt. Tip: Genieten van kunst kunt u bij  

Art Centre Delft, Rotter damseweg 205 in Delft, gelegen bij  

TOP Delft - Ackerdijkse Bos. www.artcentredelft.com

Voor een kort ommetje van 4,4 km kunt u ook starten bij de P  

aan de Rotterdamseweg.
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In dit deel van Nederland 
daalt de bodem. De kades 

dalen met ongeveer 1 cm per 
jaar net zo hard mee. Om de 
veiligheid te handhaven is 
het dan ook nodig de kades 

 regelmatig op te hogen.
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BOER HANS

Ackerdijksepolder feitjes

LET OP:

geen honden en fietsen 

op het boerenpad

Boerenpaden voeren u dwars door de weidse polders 

van Midden-Delfland. Dit karakteristieke landschap is 

omringd door langgerekte kades, die de voeten van de 

 inwoners droog houden. 

Onderweg bent u te gast bij de boer en boerin.  

U kunt het boerenpad in twee richtingen lopen. De 

 zwaluw op de klompgele routebordjes wijst u de weg.  

Veel wandelplezier!
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Ontwikkeld i.s.m. de Agrarische Natuurvereniging  Vockestaert en het Hoogheem 
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Arie van den Berg  
Het oudste deel van Hoeve Ackerdijk is rond 1900 

 gebouwd, maar op de kaart van Krukius uit 1712 staat 

al een boerderij op deze plek. De familie van den Berg 

boert hier inmiddels drie generaties lang. In dit deel 

van de  Ackerdijkse Polder komen redelijk veel weide-

vogels voor; een telling van Sovon (2012) toont dat hier 

onder meer  kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters en 

gele  kwikstaarten zitten. Hoeve Ackerdijk is één van de 

 weidevogelboerderijen van Vogelbescherming Nederland. 

Er lopen 120 melkkoeien en jonge dieren in de wei van dit 

biologische melkveebedrijf. Het is ook een welkomboerderij: 

schoolklassen en groepen kunnen langskomen voor een 

rondleiding en u kunt hier zelfs een koe adopteren.

Hans van Adrichem
Boerderij Halfwege is gebouwd in 1785 door de familie 

Rodenburg. De familie Van Adrichem woont er pas 

zeventien jaar, maar de Van Adrichems wonen al vier 

generaties aan de Rotterdamseweg. Hans en zijn familie 

doen mee aan de vrijwillige vogelbescherming. Hij ziet de 

 populatie weidevogels weer toenemen, maar er zijn nog 

altijd minder vogels dan voorheen. Het melkveebedrijf van 

de familie Van Adrichem heeft vooral roodbonte melk-

koeien. Cultuur historisch object Halfwege staat niet op 

een kreekrug maar bevindt zich in een veenweidegebied, 

dat met de brede Molensloot uitmondt in de Schie-oevers 

van klei. Deze  oevers zijn op natuurlijke wijze ontstaan.

Welkom bij de boeren


