
Samen met Roboot Rondvaarten 
verzorgt Wim Warbout met zijn 
rondvaartbotenbedrijf een aantal 
drijvende tribunes voor het 
Molenconcert op vrijdag 15 juni. 
Muziek op het water in een sfeervol 
landschap!

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Wim wordt helemaal lyrisch als hij erover 
vertelt. Sinds zijn pensionering vaart hij nóg 
meer door ons mooie Midden-Delfl and. 
“Ik heb vaak mensen aan boord die hier 
nog nooit geweest zijn. Zij zijn totaal verrast, 
ze wisten helemaal niet dat dit bestaat,” 
zo begint Wim zijn lofzang. “Ik heb een 
fantastische hobby, ik hoef er eigenlijk weinig 
voor te doen. Onze voorvaderen hebben dit 
gebied voor ons behouden en daardoor vaar 

ik in een geweldig decor. We moeten ons daar 
wel bewust van blijven, want ook voor ons ligt 
er een taak naar de toekomst toe. Ik vertel de 
mensen vaak over de jaagbruggen. Waarom de 
ene leuning veel lager is dan de andere. Dan 
brengen we ze weer terug in de tijd. Je moet 
immers weten waar je vandaan komt om 
vooruit te komen?”

Basis
Wim is heel blij dat de Trekvaartroute in ere 
hersteld wordt. Tijdens de Midden-Delfl and 
Dagen kunnen mensen in een schuit stappen 
die door een paard voortgetrokken wordt. 
“De kinderen van groep 8 zouden allemaal 
zo’n tochtje met de trekschuit moeten maken. 
Je moet toch weten wat je basis is? Die vind 
je niet op je telefoontje. De wateren zijn de 
oudste wegen van Midden-Delfl and. Eerst was 
er water en toen pas kwamen de huisjes langs 
de kaden. ” 

Rondje Maasland
“Er liggen hier zoveel kansen! Uitbreiding van 
fi ets- en wandelpaden trekt de juiste mensen 
die passen bij het karakter van ons gebied. Er 
is behoefte aan wat meer bedrijvigheid. Dat 
hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wat terrasjes, 
toiletje, steigertjes. Zeker op zaterdag en 
zondag is het wel heel rustig in Maasland.” 
Wim zou ook graag zien dat het Vlietlandje 
achter het terrein van de Oude Veiling 
aangepakt wordt. “Je kunt daar eilandjes 
creëren, een educatieve waterplas maken 
waar kinderen iets van watersport kunnen 
leren. Ik vind het prachtig dat we het Rondje 
Maasland weer kunnen aanbieden: zoveel 
mogelijk bruggen open zodat iedereen er op 
16 en 17 juni met een bootje onderdoor kan. 
En dan heerlijk door het dorp Maasland varen. 
Een belévenis!”

Cittaslow
“Wat ik met Cittaslow heb? Haha, alles wat 
ik net verteld heb, ís Cittaslow. De aandacht 

voor onze cultuurhistorie, de verbondenheid 
met het gebied en de mensen. Bovendien 
ben ik offi cieel Cittaslow Supporter. Als 
ik over Cittaslow vertel moet ik dat ‘slow’ 
altijd uitleggen. Het is een vorm van 
vitaliteit en kwaliteit van leven. Daar moet 
je tijd en aandacht aan geven. Cittaslow is 
duurzaamheid. We moeten rekening houden 
met de toekomst. Dat is belangrijk. 
Kijk, deze zware rondvaartboot, de westlander, 
ombouwen naar elektrische aandrijving, dat is 
niet mogelijk. Maar we hebben ook een paar 
elektrische sloepjes. Dat is zo vreselijk mooi! 
Dan hoor je de vogels onderweg, de eenden 
en een vis die een sprongetje maakt in het 
water.”

Inschepen
Het liefst laat Wim iedereen meegenieten. 
“We vinden het mooi, Daan de Bruin van 
Roboot Rondvaarten en ik, dat wij de gasten 
van de Cittaslow raadsleden- en supportersdag 
met onze boten mogen vervoeren naar het 
Molenconcert. Bij Korpershoek vindt de 
première van de speciaal gecomponeerde 
Cittaslow hymne plaats. Daarna wandelen de 
gasten terug naar het gemeentehuis en kunnen 
de inwoners van Midden-Delfl and bij ons 
aan boord komen om van het Molenconcert 
te genieten. We verzorgen een speciaal 
arrangementje voor € 5,- per persoon. Daar 
krijgen de mensen een overdekte zitplaats op 
het water eersterangs, en een lekker drankje. 
Dit moois gun je toch iederéén.”

Warbout is supporter van Cittaslow Midden-Delfl and. Net als zo’n zestig 
andere bedrijven, organisaties en verenigingen. Zij werken allemaal 
volgens de fi losofi e van Citttaslow. Ook supporter worden? 
Meld u aan via www.cittaslow-nederland.nl

Onderstaande ondernemers en gebiedsorganisaties mogen zich al Cittaslow supporter:
De Hooiberg, ‘t Woudt, Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight, Hoeve Bouwlust, Stichting Op 
Hodenpijl, Lentiz Maaslandcollege, Midden-Delfl and Vereniging, Pannenkoekboerderij 
‘t Sonnetje, Weiderij Horison, Geopower Oudcamp, De Paardenstal, Retrovision, 
Bed & Breakfast Rechthuis van Zouteveen, Tineke van Gils, Natuurkampeerterrein De Grutto, 
Boerenbont Maasland, PLUS van Leeuwen, Paviljoen Het Middelpunt, Eetcafé Het Jachthuis, 
De Groene Zaak, MAAKMEESTER, Restauro Architecten, Restaurant De Lickebaertshoeve, 
Bakkerij Holtkamp, Net even anders, B&B Van Dijk, Wessels Kaas & Noten, Kinderdagverblijf 
Djoy, Van Dijk Maasland, Het Tuinhuis Schipluiden, Gaech Antiek, Vreugdenhil BV, Buijnink 
Aannemingsbedrijf, Autoschade Wildeboer, Bibliotheek Den Hoorn, Museum De Schilpen, 
B&B Aan De Kwakel, VTV Maasland, CULIfl air, P.M. van der Ende, Servicepunt Vrijwilligers 
Midden-Delfl and, Aannemingsbedrijf A. van Schie, Aquafl eur, Aquafarm, Rob’s Bikecenter, 
PC Maasland, De IJshoorn, Warbout Rondvaarten, Melkveehouderij Dijkshoorn, 
Bij de Buurvrouw, Hoveniersbedrijf Schilperoort, HW Installaties, Farm I See, Hoeve Ackerdijk,
Puur & (H)eerlijk en Delfl andse Vleesmeesters.

Op donderdag 14 juni verzorgt Jacques Moerman in het gemeentehuis in 
Schipluiden een lezing over de Trekvaartroute. Tijdens de Midden-Delfl and Dagen op 
zaterdag 16 en zondag 17 juni kunnen belangstellenden een unieke tocht met de 
trekschuit maken over de Vlaardingervaart.

Inwoners kunnen tijdens de viering 
van het Cittaslow jubileum en de 
Midden-Delfl and Dagen voor het 
eerst een tochtje maken met een 
historische trekschuit.
Eén van de mensen die zich met 
hart en ziel heeft ingezet om de 
Trekvaartroute nieuw leven in te 
blazen, is historicus Jacques 
Moerman.

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Samen met Henk Groenendaal maakte 
Jacques Moerman in januari 2015 al een 
cultuurhistorische inventarisatie van de 
Trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/
Vlaardingen. Eeuwenlang was deze route 
een van de belangrijkste verbindingen door 
Midden-Delfl and van en naar de omliggende 
steden. 

Elementen in het landschap
Het paard dat de schuit trok, liep op een smal 
jaagpad op de kade van de vaart. Bij bochten 
stonden er rollepalen. Zij zorgden ervoor dat 
de jaaglijn tussen paard en schuit goed geleid 
werd. Bruggetjes waar het paard overheen 
moest, hadden een lagere leuning aan het 
water voor datzelfde doel. “We zijn heel blij 
dat gemeente en provincie het belang van de 
Trekvaartroute van Midden-Delfl and inzien. 
Er zijn nog zoveel sporen terug te 
vinden,” zegt Jacques Moerman. Zelfs 
de schilder Jongkind (1819 – 1891), die 

Foto: GvW-T

“Midden-Delfl and en het Molenconcert: dat moet je beléven!”

Historische trekvaarttocht
in Vlaardingen en Maassluis opgroeide, 
tekende en schilderde meerdere taferelen 
rondom de trekschuit. “Zo kunnen we 
een landschapsroute koppelen aan een 
kunstenaar! We hebben ruim dertig 
elementen in kaart gebracht die in het 
landschap verwijzen naar de trekvaart.” 
Die elementen variëren van markeringen 
van de aanlegplaats in Delft tot rollepalen, 
jaagbruggen, waalklinkers onder de Tramburg 
en bordjes op de muren van boerderijen 
langs het vaartraject. Ook diverse namen, 
zoals de Trekkade, refereren aan de trekvaart.

Informatiezuilen
Inmiddels zijn er op markante plekken 
langs de route informatiezuilen geplaatst. 
Recreanten leren zo de geschiedenis kennen 
van deze ‘intercity van de Gouden Eeuw’. 
“We gaan zelfs een windas reconstrueren. 
Hiermee werden schuiten over een 
dijk getrokken om het hoogteverschil 
tussen het ene en het andere water te 
overbruggen. We willen het verhaal aan 
de mensen vertellen, aan scholieren en 
aan iedereen die geïnteresseerd is in de 
historie van het gebied. Mede dankzij deze 
trajecten kon de economie zich vroeger 
ontplooien.” Jacques Moerman ziet nog 
genoeg toekomstmogelijkheden voor de 
trekvaart. “Samen met ‘Midden-Delfl and is 
Mensenwerk’ hebben we al veel bereikt. 
We zouden in de toekomst met de schippers 
een trekvaartarrangement willen organiseren. 
Ook zou ik dolgraag een schuitenhuisje 
terugzien op de Vlietlanden.”

Historicus Jacques Moerman voor een afbeelding van één van zijn meeste geliefde 
onderwerpen: Kasteel Keenenburg.  Foto: GvW-T 

Word ook Cittaslow supporter!

De Cittaslow Jubileumweek wordt u aangeboden door: 
Midden-Delfland Vereniging, Westland Infra, BMC Yacht en 
gemeente Midden-Delfland.

Cittaslow is een internationale beweging van 250 gemeenten die staat voor kwaliteit van leven. 

Het is een manier van denken en doen. Dat is terug te zien in het authentieke Bijzonder Provinciaal 

Landschap van Midden-Delfland, in de variatie van streekproducten, onze gastvrijheid en innovatief, 

duurzaam ondernemerschap. Het programma is ook te zien op www.middendelfland.nl/jubileumweek

Programma 

Zaterdag 9 juni – Kunst van recyclebare materialen

Kinderen maken met kunstenaar kunst van recyclebare 

materialen tijdens Schippop: www.schippop.nl

Maandag 11 t/m donderdag 14 juni – Cittaslow toneel 
Cittaslow. Wat is dat nu eigenlijk? Een rondreizend theater 

legt het uit op zijn reis langs de kinderopvang, peuterspeelzalen 

en basisscholen. 

Donderdag 14 juni, 15.00 – 16.00 uur – Lezing 

Historische trekvaart

Historicus Jacques Moerman vertelt over de trekvaartroute 

tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen. De trekschuit wordt 

ook wel de Intercity van de Gouden Eeuw genoemd. 

In Midden-Delfland herinneren nog veel sporen aan de 

historische trekvaart. 

Na de lezing is er een streekdrankje. Locatie: gemeentehuis, 

Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden. Meldt u zich aan 

via communicatie@middendelfland.nl

Vrijdag 15 juni
Cittaslow raadsleden- en supportersdag

Cittaslow Belevingsdag voor alle raadsleden en gecertificeerde 

Cittaslow-supporters (ondernemers en organisaties).

19.00 uur – Première Cittaslow hymne

Première van de Cittaslow hymne bij korenmolen De Korpershoek 

in Schipluiden. Internationaal componist Jacob de Haan 

dirigeert de uitvoering zelf. 

20.30 – 21.30 uur – Molenconcert 

Concert in de openlucht bij molen De Korpershoek. Luister 

mee vanaf de kade of in een bootje. Voor een versnapering en 

sapje kunt u, tegen een vergoeding, terecht bij Net Even Anders. 

Of reserveer een plekje op de rondvaartboot: 5 euro p.p., 

info@warboutrondvaarten.nl

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni – Slow Food Markt

Vrijdag 14.00 – 21.00 uur, zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Ruim 25 kraampjes met eerlijke hapjes en drankjes van 

(streek-) producenten bij de Levende Buitenplaats, 

Tramkade 24b, Schipluiden.

Zaterdag 16 en zondag 17 juni – Midden-Delfland Dagen

Varen met een trekschuit

Unieke tocht met trekschuit over de Vlaardingervaart. Het paard 

loopt langs de trekvaart op het jaagpad en trekt de boot. 

Voor meer info over opstapplaatsen, vaartijden en reserveren: 

www.middendelflanddagen.nl

Rondje Maasland, 10.30 – 17.00 uur

Alle bruggen in Maasland en over de Gaag gaan open. Zo kunt 

u met uw sloep, kleine boot of kano een vaartoertocht maken 

via de route Kwakelweg, Oostgaag, Zuidgaag, Molenweg, 

monumentale dorpskern Maasland en weer terug. 

De kruiphoogte is 1.04 meter. 

Er staat dit weekend nog veel meer op het programma: 

www.middendelflanddagen.nl 

Midden-Delfland is tien jaar Cittaslow. Een goede reden voor een jubileumweek 
voor inwoners, partners en iedereen die Cittaslow een warm hart toedraagt. 
Van zaterdag 9 tot en met zondag 17 juni valt er van alles te beleven in 
Midden-Delfland. Het programma staat helemaal in het teken van ons bijzondere 
Midden-Delfland en het inspirerende gedachtengoed van Cittaslow.

U kunt bijvoorbeeld een unieke vaartocht met trekschuit en paard maken. Luisteren naar prachtige concerten 
en eerlijk voedsel proeven op de Slow Food Markt. Vanaf het water of de kade is het genieten van de première 
van de Cittaslow hymne. Een muziekstuk dat speciaal voor Cittaslow gecomponeerd is. Dit wordt gevolgd 
door een Molenconcert. Een mooi muzikaal voorproefje van de Midden-Delfland Dagen met het thema 
‘Midden-Delfland, daar zit muziek in!’ Kinderen toveren tijdens Schippop recyclebare materialen om 
in kunstwerkjes. En een rondreizend theater vertelt 1200 kinderen op kinderopvang, peuterspeelzalen en 
basisscholen op grappige wijze over Cittaslow.

Tien jaar Cittaslow 
Hart voor Midden-Delfland 10 jaar Cittaslow -  Hart voor Midden-Delfl and


