
Bezoek Jan Duijndam op de
groene enclave bij Delft
Hoeve Biesland maakt deel uit van een voor Zuid Holland
vroeger kenmerkend weidegebied. De familie Duijndam
(bekend van o.a. de Zuiver Zuivel Yomio verpakking) heeft
het laatste volwaardige melkveebedrijf in deze polder. Als
beheerders van de groene enclave voelen zij de verantwoor-
delijkheid om de unieke kwaliteit van het gebied te hand-
haven, te herstellen en het aantrekkelijk en toegankelijk
te maken voor de omwonenden. Biologische bedrijfsvoering
is daarbij een bestaansvoorwaarde.
Het resultaat is een fraai en gevarieerd gebied waar koeien,
wandelaars en weidevogels gezamenlijk van profiteren. 
Kom eens op bezoek in het gebied waar Hoeve Biesland
staat! Rondom het bedrijf van Jan Duijndam zijn een
fietstocht en wandelroute uitgezet. Leuk voor het hele
gezin. Beide routes zijn te downloaden op www.zuiverzuivel.nl.

Jan Duijndam uit Delfgauw.

Samen met de natuur
www.zuiverzuivel.nl

De Bieslandse Kringloop. Een heerlijke wandelroute van 10 kilometer door en rondom de Polder van Biesland.
In deze groene enclave vervult Hoeve Biesland een bijzondere rol. Een volwaardig boerenbedrijf dat zowel melk
als vlees produceert binnen het concept Boeren voor Natuur. Een systeem waarin waterbeheer, natuurbeheer,
boeren en recreatie hand in hand gaan. Het bedrijf werkt binnen een gesloten biologische kringloop waarin bij-
voorbeeld geen mest of extra voer mag worden af- of aangevoerd.
Een uniek project met unieke kansen voor bijvoorbeeld weidevogels,
bijzondere planten én voor ons!  

De wandelroute is 10 km. Helaas is deze route niet rolstoelvriendelijk en
niet toegankelijk voor honden. De route loopt grotendeels over onverharde
paden die bij nat weer modderig kunnen zijn.

Deze wandelroute is 
ontwikkeld door: 

Stichting Vrienden van Biesland

www.vriendenvanbiesland.com

Zuiver Zuivel is te koop in
de natuurvoedingswinkel.
Kijk voor adressen op
www.biologica onder
bio-gids.



Vanaf de Papaver rechtsaf het voetpad op, bij de
t-splitsing het pad rechts aanhouden.
Rechtsaf het geasfalteerde pad op. Pad naar links vol-
gen, vóór het klaphek rechtsaf.

Links heeft u uitzicht op de Bieslandse Boven-
polder en Klein Delfgauw. Aan uw rechterzijde
ligt het Arboretum-Heempark, dit is een park
waarin gedeeltelijk inheemse planten staan en
in een ander gedeelte bomen, heesters en
coniferen die allemaal op naam staan.
Links ziet u 2 geriefbosjes, info hierover vindt
u op het bord wat hierbij geplaatst is.

Aan het eind van het weiland 1e pad linksaf en dit pad
volgen.

Aan u linker kant ziet u houtrillen, dit is een
natuurlijke afscheiding met als doel het tegen-
houden van het vee en tevens is het een
schuilplaats voor kleine dieren.
Verderop ziet u links de lepelaarsloot, dit is
een 6 meter brede sloot, die een diepte van
maximaal 30 cm heeft. Hierin gaan de lepelaars
op zoek naar voedsel zoals stekelbaarsjes.
Ook is dit een goede biotoop voor eenden-
soorten als de zomertaling.

Aan het eind van het pad linksaf door het klaphek het
weiland in. Dit pad volgt u waarbij u aan het eind linksaf
gaat en daarna rechtsaf over het rooster/brug het vol-
gend weiland in. U loopt om een gedeelte van Klein
Delfgauw heen waarbij u aan het eind rechtsaf gaat.

Klein Delfgauw is een buurtschap wat dateert
uit 1600. Op dit kleine gebied zijn 5 boerderijen
en een huis//herberg gebouwd op een zand-
plaat. In deze buurt was dit de enige mogelijk-
heid om te bouwen, grond in de omgeving was
vanwege het veen te slap.

U steekt de Noordeindseweg over, het parkeerterrein van
Staatsbosbeheer op. Aan het eind, links van het infor-
matiebord loopt u het wandelpad op. 
1e pad rechtsaf en dit pad blijven volgen waarbij u aan
het einde van het pad een mooi uitzicht heeft op het
Krekengebied. Hier gaat u rechtsaf en aan het eind links-
af het bruggetje over.

Vanaf deze plek is goed het hoogteverschil te
zien tussen het krekengedeelte en de omlig-
gende weilanden en het bos. Het verschil be-
draagt 3 meter. Het hoogteverschil is ontstaan
door de turfwinning. In het krekengedeelte
werd in de Middeleeuwen het veen afgegraven,
maar het omliggende gedeelte was daar
niet geschikt voor. Na het afgraven van het
veen ontstond een nat gebied. In 1874 werd
de molen " het Wipje" gebouwd om het gebied
weer droog te malen, zodat een zogenaamde
'droogmakerij' of polder ontstond. De molen is
in 1925 afgebrand, daarna werd een, door een
dieselmotor aangedreven, Putgemaal gebouwd. 
In 1994 is het witte gemaaltje dat vanaf dit punt
te zien is als u in de richting van Pijnacker kijkt,
in beheer gekomen bij de natuurvereniging
van Pijnacker. Inmiddels niet meer als gemaal
in gebruik, is het geschikt gemaakt als slaap-
plaats voor vleermuizen.

U gaat linksaf, vóór het klaphek gaat u rechtsaf en dit pad
volgt u. Na enige tijd ziet u een wandelpad tegen de dijk
op. Hiervandaan heeft u uitzicht over de Bieslandse
Polder met daarin Hoeve Biesland. U loopt het dijkje
terug af, gaat linksaf, vervolg het pad. Aan het eind volgt
u het pad rechtsaf de brug over. Daarna gaat u het 1e pad
linksaf in. Dit pad volgt u, het klaphek door, fietspad en
brug over. Direct over de brug linksaf de dijk op.
Vervolgens rechtdoor het asfaltpad volgen.

Links heeft u uitzicht op de polder van Biesland
met daarachter de (kerk)torens van Delft.
Rechts  ziet u de Dobbeplas, een recreatie-
gebied van Nootdorp met daarbij een natuur-
gedeelte waar (water)vogels kunnen rusten en
foerageren.
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U gaat linksaf de brug over, loopt rechtdoor het wandel-
pad op en gaat direct linksaf. Daarna het 1e pad rechts-
af. U loopt rechts om de kleine plas, aansluitend direct
het gras op volgt u het water. U volgt het pad naar rechts
met links van u de sloot en uitzicht op de polder van
Biesland vanaf de noordkant.
Aan het einde gaat u rechtsaf en direct linksaf de brug
over. Bij de t-splitsing van paden houdt u rechts aan. U
gaat rechtsaf de asfaltweg op, 1e wandelpad linksaf en
dit pad rechtdoor volgen. Aan het eind volgt u het pad
naar rechts en u komt uit bij de Tweemolentjesvaart waar
u linksaf gaat. U gaat rechtsaf de brug over en direct
linksaf.

De Nootdorpse Plassen, rechts van u, zijn uit-
gebaggerde veenplassen. Hier werd vroeger,
in de 18e eeuw, turf van gestoken, Door het
uitbaggeren ontstonden er diepe putten, welke
weer volliepen met water. 

Dit pad volgt u tot u linksaf de brug over gaat. 
U loopt rechtdoor, steekt de weg over, daarna het 2e pad
links en het 1e pad rechts. Dit pad blijven volgen waarbij
u een aantal keren het fietspad kruist. Bij een t-splitsing
van paden gaat u links en aan het eind weer links en het
pad blijven volgen. 

U loopt door de Delftse Hout, een gebied wat
tussen 1969 en 1973 is aangelegd. Het was
een laaggelegen polder die verder is uitge-
graven, op het diepste gedeelte tot 3 1/2 meter
diep. De grond is gebruikt om de laaggelegen
directe omgeving op te hogen. In 1975 zijn de
eerste bomen geplant aan de westzijde van de
grote plas. Dit is het oudste gedeelte van de
Delftse Hout. Inmiddels is het een (recreatie)-
gebied geworden dat intensief gebruikt wordt
door veel mensen en dieren.

De brug links gaat u over, rechtdoor het wandelpad op
en op einde linksaf.
Pad volgen tot einde, rechtsaf bruggetje over.

De grote plas heeft een eigen waterhuishouding,
het wordt alleen aangevuld door regenwater.

Als de waterstand te hoog wordt, kan via dit
watergemaal het overtollige water naar omlig-
gende sloten gepompt worden. De rietkragen,
welke u rond de grote plas ziet, zorgen voor
een natuurlijke waterzuivering.

U volgt het voetpad rechtdoor tot de Korftlaan, over-
steken en schuin rechts het pad in.

Links van u kunt u de ophoging oplopen. U
hebt hiervandaan een mooi uitzicht over
de Bieslandse Bovenpolder. Recht voor u ziet
u het slikkengebied, dit is een plek waar veel
vogels een rust- en eetplek vinden. Schuin
rechts ziet u het "Reigerbos", een moeras-
achtig gebiedje wat is ontstaan na grond afgra-
ving in de jaren '70.

U loopt rechtdoor het klaphekje door en u volgt het pad
door het weiland. 

De houten brug waar u overheen loopt, gaat
over een aantal waterstroken die beplant zijn
met riet en biezen. Het water loopt hier door-
heen de polder in en wordt door de biezen
gezuiverd. Dit wordt ook wel een helofyten-
filter genoemd. 

Bij de t-splitsing gaat u rechtsaf.
U loopt nu op het kerkepad, dit pad werd in
vroeger tijden gebruikt door bewoners van
Klein Delfgauw om naar de kerk in Delft te gaan.

Dit pad loopt u uit, klaphek door, rechtdoor, pad volgen
naar rechts en 1e pad linksaf. 
Dit pad volgt u tot u terug bent bij de Papaver.



Wandelroute Bieslandse kringloop
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Nummer 1 (startpunt):
Natuur- en milieucentrum De Papaver,
Korftlaan 6, 2616 LJ  Delft.  Parkeerplaatsen aanwezig.

Nummer 2: 
Horecagelegenheid De Schaapskooi,
Korftlaan 3, 2616 IJ  Delft 

Nummer 3:
Horecagelegenheid Café du Midi,
Noordeindseweg 70, Delfgauw    

Nummer 4:
Horecagelegenheid Het Rieten Dak,
Middelweg 3, 2616 LV  Delft

Nummer 5:
Horecagelegenheid Knus,
Zavelpad 3, 2616 LH  Delft

Nummer 6: 
Horecagelegenheid ’t Koetshuys,
Bieslandseweg 2, 2645 BM  Delfgauw 

Nummer 7:
Hoeve Biesland,
Bieslandseweg 1, 2645 BM  Delfgauw


