
Deelnemende boeren en handige adressen 
 
 
De Noordburg – Nieuweweg 7 
o Deze boerderij annex stoeterij is leuk voor de kinderen staan open voor het publiek waar o.a. een fokkerij van 

prachtige Welsh pony’s te bekijken is, inclusief een aantal veulens. 
o Lentiz MBO geeft informatie over de MBO opleidingen paardenhouderij, dierhouderij, loonwerk, etc. 
o In de ochtend kun je naar de ponyrijlessen komen kijken. 
o Een ruilbeurs annex tweedehands kraam voor ruiter- en paardenspullen. 
o Speciale attractie voor kinderen tegen een kleine vergoeding met de mogelijkheid om kleurplaten te kleuren, hoefijzer 

te versieren, een leerzame quiz-speurtocht en ponyrijden  
o Verder zal er een knuffelhoek zijn waar je met veulens, cavia’s en konijnen kunt kroelen.  
o Er komt een professionele paardenfotograaf vanaf 12 uur en het is mogelijk om met één van onze mooie pony’s een 

mini-fotoshoot te doen. 
 
De Buytenhof – Rijsdijk 98 
o Een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf die in de afgelopen 15 jaar is omgebouwd tot een zorgboerderij. 
o In samenwerking met o.a. mensen van de Pameijerstichting wordt de zorgboerderij gerund. Er worden allerhande 

producten geteeld en verwerkt van fruit, vlees en groenten.  
o Er is een boerderijwinkel waar zelfgeteelde en gemaakte artikelen worden verkocht.  
o De moestuinen, de boomgaard, kruidentuin en landschapstuin zijn ook open op werkdagen en als de tijd rijp is, kun je 

een eigen maaltje kleinfruit (aardbeien) of fruit (appels en peren) plukken. 
o Op het terras en in de theetuin wordtl koffie met gebak en heerlijke lunchgerechten geserveerd met o.a. vlees van een 

Buijtenhofs scharrelvarken en andere boerderijproducten. 
o Op regelmatige tijden worden rondleidingen over De Buytenhof gegeven. 
o De muziekvereniging La Bona Futura uit Poortugaal geeft een lunchconcert. 
 
 
De Vossenburg – Korteweg 4 

o Een akkerbouwbedrijf met een winkel aan huis en een specialisme, namelijk de teelt en verkoop van groene 

asperges.  

o Er is hier inmiddels ook een volwaardige neventak ontwikkeld in de vorm van een paardenpension, ingericht volgens 

de nieuwste inzichten. Op het gebied van onderkomen en dierenwelzijn is hier een hit-actief stalling te bewonderen, 

waar de paarden in groepshuisvesting los kunnen lopen en zelf actief de hele dag met elkaar als kudde optrekken. 

o Op de Vossenburg is er gelegenheid om koffie te drinken en rond te kijken naar een aantal nieuwe takken binnen het 

bedrijf: de kipcaravan, een mobiel kippenhok waar kippen vrij rond lopen te scharrelen en echte scharreleieren 

produceren en twee rode lakenvelders, een oud koeienras dat op een extensieve manier de diverse graslanden in de 

polders gaat begrazen voor meer biodiversiteit. 

o De Vossenburg is tevens het start- en eindpunt van de de polderrondritten met paard en wagen. 

 

Portland hoeve – Veerweg 3 

o Bij dit monument is de “pronkkamer” met authentiek tegeltableau open voor het publiek. 

o Het “vrouwtje van Portland”, een schildering op de binnendeur van de boerderij, heet u welkom.  

o Tevens is op “de deel” van de enorme schuur een expositie van de Oudheidkamer ingericht 

o Op het terrein zijn enkele historische landbouwmachines te zien. 

 
Fam. Kooijman – Koedood 29 
o Heeft als hoofdactiviteit de akkerbouw en is daar ook volledig op ingericht met een complete lijn van machines. Van 

zaaien, planten, spuiten, oogsten, rooien tot sorteren aan toe. 
 
Essendijk 9, 9a, 56 & 68 
De centrale dijk die de polders doorkruist kent een aantal aanliggende deelnemende agrarische bedrijven: 
o Richting Barendrecht op # 68 kleine huisdieren maar ook Alpaca’s op de Willemshoeve van de familie van Prooijen. 

De boerderij is dit jaar niet open maar vanaf de dijk goed te zien, 
o Ook aan de Essendijk, op # 9a, vinden we het akkerbouwbedrijf van de Fam. De Klerk die naast een traditioneel 

bouwplan (aardappels, graan) vooral ook veel spruiten teelt – een gewas waar de veiling van Barendrecht vroeger 



min of meer op draaide. Dit is tevens de thuisbasis van de Polderdochters Sharona en Marielle de Klerk, de 
aanjagers van de petitie en actie “Red Polders Rhoon”.  

o Op nummer 56 is de Friese Paarden stoeterij van de Familie Kruidenier te zien (niet open voor publiek, maar vanaf 
de dijk goed te zien)  

o En op # 9 oefent de Fam. van Herk een vollegronds groententeelbedijf van de koude grond uit, een bedrijfsvorm 
waar vroeger de regio bekend om was. De moestuin van Rotterdam en het achterland werd het wel genoemd, met 
intensieve groententeelt en nog wat extensievere akkerbouwgewassen zoals kool, graan en aardappelen. Vooral ook 
bekend door zijn wekelijkse standplaats bij de Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein en de grote variatie aan 
oude nieuwe groentesoorten die direct van het land verkocht worden.  

 

Fam. Noordzij – Het Weegje 3   

o Dit jaar doet ook een van de laatste melkveehouderijbedrijven van het eiland mee, namelijk die van Noordzij aan 

het Weegje in Rhoon.  

o Daar kunt u een ligboxenstal bewonderen met het hele scala aan machines en dieren om uw dagelijks portie zuivel 

te produceren. Van kalfje tot pink tot hokkeling tot vaars en uiteindelijk melkkoe. En niet te vergeten de imposante 

eigen fokstier van het bedrijf.  
 
 
De Vlakkenburg – Essendijk 24 
o De Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon geeft uitleg over het streefbeeld en de plannen die er zijn om tot 

natuur-inclusieve landbouw met meer biodiversiteit te komen. 
o De Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard, als organisator van deze BuijtenLanddag, geeft informatie over de 

historie van het gebied en de doelstellingen van de vereniging. 
o Er worden wandelexcursies gehouden om te laten zien hoe de akkers en natuur zich ontwikkelen onder het nieuwe 

teeltplan met Niels Godijn en Udo Prins. 
o Ook zal Myriam Börger met haar man Boris aanwezig zijn. Zij zet zich in voor de bijenhouderij van zowel bijenvolken 

alsmede de wilde bijen en heeft hier met haar imker expertise lespakketten voor.  
o Vereniging de Carnisse Grienden presenteert zich en vertelt over de activiteiten om de Rhoonse en Carnisse 

Grienden plus het omliggende gebied te bewaren voor het nageslacht. Veel materiaal dat een beeld geeft over een 
van de oudste agrarische beroepen, namelijk de griendteelt. 

o Een aantal leden van de Gebiedscoöperatie presenteert de cultuurhistorische en recreatieve plannen die zij voor het 
gebied hebben.  Initiatieven in ontwikkeling stellen zich voor (bed & breakfast, camping, herbouw historische molen, 
restaurant en uitspanning Graaf van Portland ). 

o Verder geeft VVPA-lid Thedie Binder doorlopend een presentatie over het ontstaan en de geschiedenis van de 
polders.  

 
 
Molenplaats – Essendijk 38  
Op deze locatie zijn de grondvesten van een de oude molen te zien die voorheen de Zegenpolder bemaalde en zorgde 
voor het juiste waterpeil. De Familie Barendregt heeft plannen om in de toekomst deze molen weer op te bouwen als 
historisch markeerpunt in het land. Door het volgen van de wandelroute komt u vanzelf langs de molenplaats. Tekeningen 
en het ontwerp is op de Vlakkenburg te zien. 
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