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De Vlaardingse Vlietlanden
Unieke, oer-Hollandse natuur in
Midden-Delfland

Aanmelden
Voor alle excursies is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de
website van Natuurmonumenten, natuurmonumenten.nl/agenda.
Hier vind je ook meer informatie over de activiteiten.

Tips tijdens excursies
Graag een kwartier van tevoren aanwezig te zijn!
Trek laarzen of waterdichte schoenen aan.
Zorg voor bescherming op het water; (petje, zonnebrandcrème,
warme kleding).
Neem een verrekijker en iets te eten/drinken mee.

 

Volg ons
Onze vrijwilligers en boswachters zijn natuurlijk veel te vinden in de
natuurgebieden. Maar je kunt ze ook volgen op social media! Op
facebook.com/middendelfland plaatsen zij meerdere keren per
week de mooiste foto's uit het gebied. Zelf kun je hier natuurlijk
ook jouw mooiste foto's delen.
 
De natuur is een grote inspiratiebron, op
instagram.com/natuurmonumenten_bij_rotterdam plaatsen onze
boswachters foto's van de prachtigste landschappen tot de kleinste
details.
 
Voor wie twittert, volg onze boswachters via: @NatuurMartijn,
@boswachter010, @boswachterGuus en @NMJuriaan



Op nog geen steenworp afstand van de bebouwde kom van
Vlaardingen liggen de Vlietlanden. Een uniek natuurgebied in
Midden-Delfland. Wat de Vlietlanden zo bijzonder maakt is dat
een gedeelte sinds de middeleeuwen hetzelfde is gebleven. In de
lente staan de boezemlandjes vol bloeiende voorjaarsbloemen en
zie je de grutto en buitelende kieviten. Het hele jaar door is het
hier heerlijk fietsen, wandelen en skeeleren. Of stap in de boot
en laat je tijdens een excursie meevoeren door de boeiende
verhalen van de boswachter.

Oer-Hollandse natuur
Hier vind je nog oer-Hollandse natuur, zoals het er in de
middeleeuwen uit moet hebben gezien. De vlieten die destijds
gegraven zijn, bestaan nu nog. Het vlietland en de vlieten zijn nooit
ingepolderd waardoor dit gebied zo’n tweeënhalve meter hoger ligt
dan de kadelanden erachter, wat een aparte ervaring is. De
boezemlandjes met riet en hooi worden op de ouderwetse manier
onderhouden, zodat er ruimte blijft voor zeldzame planten en
dieren. Ook de jaagpaden met jaagpadbruggetjes waar ooit
trekpaarden liepen, zijn een overblijfsel uit de tijd van de
trekschuiten. Herkenbaar als smalle schelpenpaadjes langs het
water. Het gebied vervult ook een belangrijke functie als
waterbuffer, waarvoor parallel aan de vlieten extra watergangen
met natuurvriendelijke oevers zijn aangebracht, in samenwerking
met Hoogheemraadschap Delfland.

Bijzondere excursies op het water
Je ontdekt dit gebied pas echt goed vanaf het water. In de
zomermaanden zijn hier vele excursies met de boswachter.
Natuurmonumenten gebruikt de (overdekte) Vlaardingse
fluisterboot Andante, die onderweg een stop maakt, zodat je voet
kan zetten op een boezemlandje. Zelf kun je hier ervaren hoe
bijzonder het is om op meedeinend moerasland te lopen. Er zijn
verschillende soorten vaartochten, zoals de populaire
fotografievaartocht tijdens zonsopkomst of ondergang. Vanaf het
water de natuur zien en horen ontwaken of juist tot rust zien
komen, is een bijzonder moment om op camera vast te leggen.
 
De vlieten zijn ook toegankelijk voor kano’s en roeiboten die ter
plekke te huur zijn. Dé manier om de Vlietlanden te verkennen.

 
Wandelen en fietsen
Het hele jaar door zijn hier wandelingen en fietstochten te maken.
Er loopt een wandelroute van 17 km, die is in te korten tot 10 km.
Deze route is te downloaden via de gratis Natuur Routes
(wandel/fiets/kano) app van Natuurmonumenten. De wandeling
voert langs middeleeuws moeras en hedendaagse polder. Het is
mogelijk om een oversteek te maken met veerpont ‘De Kwakel’. De
schipper stopt op verzoek bij café ‘Het Jachthuis’.

De fietsroute gaat langs verschillende uitkijkpunten die steeds een
mooi vergezicht bieden. Neem een verrekijker mee om in te
zoomen op alle bloemen en dieren, waar zeldzame soorten tussen
zitten.  
 

Bloemenzee 
In het voorjaar staan de hooilandjes vol met uitbundig bloeiende
bloemen waar vele vlinders op afkomen. Een aantal zeldzame
bloem- en plantensoorten van de Rode Lijst komt hier voor zoals
brede orchis, echte koekoeksbloem en moeraskartelblad. Het is een
belangrijk weidevogelgebied. In het voorjaar zijn hier de eerste
terugkerende zomergasten te spotten zoals de grutto. Ook de
buizerd, kieviet, blauwborst en kuifeend zijn hier aanwezig, net als
een blauwe reigerkolonie. Bovendien is het een rust- en
foerageergebied voor vele ganzensoorten, ze zijn hier met
duizenden gelijk te zien. Ook de zeldzame noordse woelmuis is in
dit waterrijke gebied helemaal in zijn sas. Een stuk natuur om te
koesteren!

 
Steun de boswachter!
Geef jij om de natuur in Nederland? Vind jij het belangrijk dat het
open landschap van Midden-Delfland beschermd wordt en de
grutto in de toekomst nog steeds in onze polders te zien is? Word
dan lid van Natuurmonumenten. Onze boswachters kunnen jouw
steun ontzettend goed gebruiken. Met je bijdrage help je samen
met 719.000 leden en donateurs zorg te dragen voor de mooie
natuur in Nederland. Zo kun je niet alleen zélf maar kunnen ook
toekomstige generaties van de natuur blijven genieten!
 
Ga naar www.natuurmonumenten.nl/wordlid en doe mee!

Op de Vlietlanden vind je o.a.:
open water, met brede vaarten
om op te varen
moerasbos, met een blauwe
reigerkolonie
riet- en hooilandjes, waar in het
voorjaar gele dotterbloem,
paarse koekoeksbloem
en orchideeën bloeien
tal van buitelende kievieten,
roepende grutto's en tutende
tureluurs
cultuurhistorisch erfgoed zoals
de jaagpaden langs de vlieten
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