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Kanovereniging Natsec heeft al jaren een clubje "Anders Actieve" oudere 
kajak peddelaars die op maandagochtend tochtjes maken in de omgeving van 
Vlaardingen, Maassluis en Schipluiden. Enkele leden organiseren regelmatig 
excursies naar bezienswaardigheden of musea in het Westland. Bij deze 
excursies, de 25e, georganiseerd door Luuk Vreugdenhil, werden ook niet 
peddelaars uitgenodigd om mee te gaan.  
 

 
 
Afgelopen maandag, 14 maart, was een bezoek gepland naar de Karperhoeve, 
Zuidbuurt 5 in Maassluis, gelegen aan de Boonervliet, ter hoogte van de 
Blauwebrug. 4 Kajakkers vertrokken om 9.00 uur vanaf de vereniging richting 
Maassluis. Rond 9.45 uur, gevolgd door de fietsers. Het was nog lichtelijk 
nevelig maar al spoedig brak het zonnetje door. Voordat we op de Boonervliet 
kwamen gingen de eerste kledingstukken al uit. Het was windstil en onze 
kajaks staken mooi af tegen het rimpelloze water en de blauwe lucht. Willem 
was weer druk in de weer met zijn cameraatje om de peddelaars op de 
gevoelige plaat te zetten. Wat een mooie dag voor zo trip. Even na 10.00 uur 
meerden we af bij de boerderij. De fietsers, ruim 20, kwamen nu ook 
geleidelijk aanfietsen. 
 



 
 
Deze boerderij, een Rijksmonument, bestaat al vanaf 1711 en men is de 
laatste jaren druk bezig deze te restaureren. Voorheen als kaas en later als 
melkboerderij is nog steeds in gebruik. Men vindt er geen melkkoeien meer 
maar vleeskoeien voor de slacht. Ook heeft men er schapen, ganzen, kippen en 
een paardenpension. De boerin verzorgd ook handwerkcursussen boven in de 
omgebouwde hooischuur. In de hooischuur is tevens ook een gelegenheid om 
koffie en thee te nuttigen. Vanaf de boerderij kunnen er zelfs 
huifkartochten worden gemaakt door het Westland. 
 

 
 
Na de koffie werden we rondgeleid door de boerin die ons alle 



bezienswaardigheden van de boerderij liet zien en er iets over vertelde. 
Duidelijk was te zien dat er op een aantal plaatsen druk gerestaureerd werd. 
Ook de functies van de ruimtes werd uitgelegd. Bij het zien van een bedstee 
in een kleine ruimte kwam bij menigeen de vraag op hoe heeft men zo kunnen 
leven in die tijd. Bepaalde details werden weer in ere hersteld en geven de 
boerderij weer een mooie uitstraling. De koeienstal en de zolder erboven 
werden ook nog bezocht. In de toekomst hoopt men op de zolder nog een museum 
in te richten met oude werktuigen en gereedschap. 
 

 
 
De kanovereniging en hun gasten bedankten de boerin hartelijk voor haar 
uitleg, daarna vertrokken we weer per fiets en kajak. 
 
Willem Borsboom  
 
Op de site, www.karperhoeve.nl, van de boerderij kunt u nog de nodige 
informatie vinden wat er zoal te zien en te doen is. 
 
 


