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Midden-Delfland, schoonheid en stilte in stedelijk gebied
Wandelen of fietsen in Midden-Delfland, in het gebied tussen Vlaardingen en Delft, biedt ongewone
genoegens. Je verkeert in een prachtige omgeving, maar ver weg in de randen van het blikveld neem je de
industriële activiteiten van Pernis waar, de wolkenkrabbers van Rotterdam, de nieuwbouw van de T.U. in
Delft. Dit decor maakt het landschap nog mooier, de stilte nog opvallender. Een dichtbevolkt land heeft
aldus een eigen charme. Hieronder twee tochtjes met twee pontjes.
Een mogelijk beginpunt vormt het Vlietland Ziekenhuis Holy in Vlaardingen. Vandaar naar de
Vlaardingervaart. De brug over naar de Broekpolder. Daar bevindt je je in een wonderbaarlijk mooi nieuw
'natuurgebied'. De bodem van dit gebied bestaat uit opgespoten havenslib. Het ligt circa 5 meter hoger
dan de omringende veenweidegebieden. Populierenbosjes, berenklauwen, meidoornstruiken,
moerasplanten, riet, lisdodden, waterlelies. En overal geasfalteerde fietspaden en begaanbare
wandelpaden. Na enkele kilometers kom je uit bij het Bommeer, alwaar het pontje 'De Kwakel' vaart naar
de Kwakelweg.
De pont in Midden Delfland.
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Het pontje zet jaarlijks duizenden
passagiers over. De weg er naar toe is
duidelijk bewegwijzerd. Als het niet te
druk is, maakt de veerman op verzoek
een rondje over de plas. Er is een
tussenstop bij Het Jachthuis. Ruimte!
Wolken! Water! De veerpont passeert
een karakteristiek historisch gebied, te
weten de Vlietlanden. Aangekomen bij
het eindpunt kan besloten worden tot
een korte of een langere route.
1. De korte route is in totaal omstreeks 10 km. Volg rechtsaf de Maassluisse Trekvaart. Zodra deze
uitkomt in de Vlaardingervaart kun je niet anders dan linksom. Even verder ligt dan een nieuwe
verrassing te wachten, te weten het zelfbedieningsveer 'De Trekschuit'. Door aan lieren te draaien
breng je jezelf naar de overkant. Zorg voor getrainde spierballen. Daar kun je weer over een oud
jaagpad richting Vlaardingen. Onderweg nog een aangenaam eetcafé: Vlietzicht.
2. De langere route is omstreeks 20 km. Rechtdoor over de Kwakelweg en later de Gaagweg naar
Schipluiden. Steeds over rustige weggetjes langs prachtige riviertjes. Nauwelijks recreatieve
activiteiten. In Schipluiden de brug over en langs de Vlaardingervaart naar het Zuiden. De
Vlaardingervaart is omstreeks 1200 gegraven als afwateringskanaal. Na een tijdje zie je De
Trekschuit. Oversteken en de Maassluisse Trekvaart aanhouden. Na 2 km weer bij pontje De
Kwakel. De verdere tocht verloopt als de heenweg.

Ziekenhuis Holy is te bereiken met de
bussen 51 en 125. Recreatieschap
Midden-Delfland
heeft
een
recreatiekaart uitgegeven. Informeer
tevoren naar de vaartijden van De
Kwakel
en
naar
de
gebruiksmogelijkheden
van
De
Trekschuit
(www.recreatiegebiedmidden-delfland.nl of 010-2981010). Op
de website staan fiets-, wandel-, en
kanoroutes.

De "trekschuit", de pont over de Vlaardingervaart.
Foto: Roger van der Kraan

