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1. Begrenzing studiegebied

Vlaardingen en Midden-Delfland/Maassluis. De grens tussen MiddenDelfland en Maassluis ligt ten zuiden langs de A20.

Het studiegebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de
Noordvliet, tussen de rijksweg A20 bij Maassluis en de Vlaardingervaart. Deze vaart vormt het noordelijk deel van de oostgrens van het
studiegebied, van de Noordvliet tot de A20. De A20 is een deel van de
zuidgrens, van de Vlaardingervaart tot aan de westgrens van de
bebouwing van Vlaardingen (Westwijk). Langs deze bebouwing loopt
het tweede deel van de oostgrens van het studiegebied, van de A20 tot
de oever van het Scheur (die hier ten onrechte ook wel Nieuwe
Waterweg wordt genoemd). Tussen de A20 en de Poeldijksche
Wetering bevindt zich een breed water, dat herinnert aan de tankgracht
uit de Tweede Wereldoorlog die vrijwel op dezelfde plaats lag. In die tijd
waren ook de Vlieten aangemerkt als tankgracht. De oever van het
Scheur is de zuidgrens tot aan de monding van de Boonervliet. De
Boonervliet vormt de westgrens van het onderzoeksgebied vanaf Het
Scheur tot de Korte Buurt. De grens vervolgt zich langs de Korte Buurt
en de A20 tot de Noordvliet.

Het studiegebied wordt doorsneden door de spoorlijn MaassluisVlaardingen en de A20.

Het grootste deel van het studiegebied valt waterstaatkundig onder de
Aalkeet-Binnen- en de Aalkeet-Buitenpolder. Deze polders liggen
tussen de Maasdijk en de Rijskade. De grens tussen beide polders
wordt gevormd door de Zuidbuurt, de oude verbindingsweg tussen
Vlaardingen en Maasland. Langs het westelijk deel van deze Zuidbuurt
loopt de voorboezem van de huidige gemalen van deze polders.
Buitendijks van de Maasdijk ligt een strook opgespoten grond met
(gedeeltelijk) een recreatieve bestemming. Ten westen van de
Aalkeetpolders liggen de Sluispolder (waarvan slechts een klein deel
onder het studiegebied valt), de Foppenpolder en ten noorden daarvan
het natuurgebied de Vlietlanden. Ten noordoosten van de AalkeetBuitenpolder ligt de vroegere Broekpolder, die vanaf de jaren zestig
opgespoten is met havenslib en nu een uitgestrekt recreatiegebied
vormt.
Midden door de Aalkeetpolders loopt de grens tussen de gemeenten
Aalkeet-Buitenpolder met de Rijskade op de voorgrond
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2. Typering van de Aalkeet-Binnenpolder, AalkeetBuitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en
Vlietlanden

van de Foppenpolder is een recreatieplas aangelegd.
In bodemkundig opzicht is de Aalkeet-Binnenpolder van de vier polders
de polder met de meeste klei. De andere drie polders zijn meer
veenpolders.

Vooral de Aalkeet-Buitenpolder, de Foppenpolder en de Vlietlanden
worden gekenmerkt door hun openheid. Vanaf de Zuidbuurt en de A20
kan deze openheid worden beleefd, evenals de opstrekkende
verkaveling die oorspronkelijk vanaf de Maasdijk tot de Vlaardingervaart
en de Rijskade liep. De lange smalle kavels zijn aan de Maaszijde het
breedst en lopen in noordoostelijke richting naar een punt. Een
bijzonder mooi uitzicht over dit poldergebied kan men hebben vanaf de
westelijke kade van de vroegere Broekpolder, vooral van die plaatsen
waar men tevens een uitzicht over de Vlietlanden heeft. De kerktorens
van Maasland zijn belangrijke oriëntatiepunten in het open poldergebied. Tussen de A20 en de Zuidbuurt is een recreatiegebied gecreëerd
met een waterplas (Krabbeplas) en perceelsgewijze bebossing, zodat
het gebied een halfgesloten karakter heeft. Ook in het noordelijke deel

De Aalkeet-Binnenpolder heeft ten zuiden van de Zuidbuurt en de
spoorlijn ook een intensieve beplanting met bos, gedeeltelijk ook op de
opgespoten terreinen buitendijks (Oeverbos). Deze bebossing is vooral
aangebracht om het zicht vanuit het gebied Midden-Delfland op de
installaties van de petrochemische industrie in het Botlekgebied te
beperken. Vanaf de Zuidbuurt beperkt deze bebossing echter tevens de
herkenbaarheid van de op een geulafzetting gelegen boerderijstrook
tussen de Zuidbuurt en de spoorlijn.
De opgespoten terreinen in de Broekpolder hebben een geheel eigen
karakter. Door de afwisseling van openheid en bebossing en de relatieve

Aalkeet-Buitenpolder

Aalkeet-Binnenpolder
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grootschaligheid is hier een landschap geschapen dat weinig verband
meer heeft met het oorspronkelijke polderlandschap. Door uitvoering
van de inrichtingsplannen van de Stichting Federatie Broekpolder
worden de landschappelijke kwaliteiten en de natuurwaarden van de
Broekpolder nog verhoogd.

wandelpad ingericht en zijn vaak als laan met bomen uitgevoerd en
daardoor, en door hun hogere ligging goed herkenbaar. Het noordelijk
deel van de vroegere Broekpolder is als golfbaan ingericht en heeft
daardoor een eigen landschapstype, dat door de ‘gewone’ wandelaar
beleefd kan worden vanaf het fietspad langs de Boonervliet en vanaf het
wandelpad dwars door de golfbaan.

De Vlietlanden met de omringende vlieten vormen een natuurgebied van
de eerste orde. De boezemlanden zijn als landschapstype op deze
schaal uniek in Nederland. In de vlieten is veel recreatievaart en vanaf
het water kunnen de Vlietlanden met hun rijke natuur goed worden
beleefd.

De bebouwing in het studiegebied beperkt zich tot de boerderijstrook ten
zuiden van de Zuidbuurt en boerderijen en huizen langs de Zuidbuurt zelf.
In de strook tussen de Broekpolder en de A20 liggen nog enige
boerderijen en staat ook andere verspreide bebouwing. Elders komt
slechts sporadisch bebouwing voor.

De kaden van de vlieten en de Rijskade zijn markante kenmerken in het
polderlandschap. Ook de Broekkade van de Broekpolder langs de
Vlaardingervaart is een markant element, hoewel deze kade nauwelijks
meer als polderkade herkend kan worden. De zogenoemde perskaden
in de opgespoten Broekpolder zijn vrijwel allemaal als fiets- of

De Maasdijk vormt een eeuwenoude verbinding tussen Vlaardingen en
Maassluis, terwijl de Zuidbuurt de oorspronkelijke verbinding (uit de
ontginningsperiode) vormde tussen Vlaardingen en Maasland. Op de
Zuidbuurt geldt thans een beperking voor het doorgaande autoverkeer.

Broekpolder

Vlietlanden
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De weg wordt veel gebruikt door scholieren die in Vlaardingen op school
gaan.
Als gevolg van een bewust streven van de gemeenten om de
glastuinbouwfunctie in het open poldergebied van Midden-Delfland te
beëindigen, zijn er in de Foppenpolder kassen verwijderd. In de Aalkeet
Polders ligt tussen de Zuidbuurt en de A20 nog een kassencomplex.
Ook in het recreatiegebied Boonerlucht bevindt zich zo’n complex, maar
dat is al gedeeltelijk ontmanteld.

Boonerlucht recreatiegebied

De weg Zuidbuurt
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3. Geologische situatie

Er werden geulen tot diep in het centrum van Midden-Delfland gevormd,
tot in de Zouteveense Polder. Hierna verlandden deze kreken, verzoette
het landschap en kon er opnieuw veenvorming plaatsvinden. Dit veen
was in het zuiden eutroof en rijk aan varens. In het gebied ontstonden in
de laagten meren die tot een paar eeuwen voor Chr. aanwezig bleven,
terwijl het omringende landschap open van karakter bleef, met kleine
gebieden waarin hoogveenbulten met heide en hoogveenplanten
voorkwamen. Het landschap werd overwegend beïnvloed door zoet water
en de invloed van zeewater was zeer gering. Langs de Oude Maas lagen
in deze fase waarschijnlijk hoger gelegen oeverwallen, waarop onder
meer bossen met eiken groeiden. De vegetatie ten noorden hiervan
bestond vooral uit elzenbroekbossen.

Ongeveer 5500 jaar geleden lag het onderzoeksgebied in een lagune
achter de uit zand opgebouwde strandwallen langs de kust. Deze
strandwallen beschermden de lagune tegen inbraken vanuit zee. Alleen
ter hoogte van de rivieren als Maas en Rijn bleef een opening in de
strandwallen waardoorheen de zee zijn invloed op het land achter de
strandwallen kon doen gelden. Rond het midden van het vierde
millennium voor Chr. was er langs de noordoever van de Maas sprake
van een zout en brak kweldermilieu. Door de aanvoer van rivierwater
verzoette het milieu achter de strandwallen en kon er vegetatie tot
ontwikkeling komen. Daardoor veranderde het milieu in een supragetijdezone, waarbij de delta van de Maas een overgangsgebied werd van
een estuarium naar een zoetwatergetijdegebied. Door de natte
omstandigheden kon de vegetatie in de directe omgeving niet (geheel)
verteren en ontstond op den duur door een vegetatie met zegge en riet
een dikke laag riet- en zeggeveen. Verder landinwaarts groeiden
elzenbossen en ontstond een gebied met elzenbroekveen. Dit gehele
veenpakket wordt het Hollandveen genoemd.

Kraggen

Tussen 400 en 200 voor Chr. veranderde het landschap langs de
Maasoever in een veenmosrietland waarin bulten met hoogveen
voorkwamen. In de derde eeuw voor Chr. traden extreem hoge
waterstanden op, waardoor het veen van de ondergrond losgeraakte en
er drijvende veeneilanden (kraggen) ontstonden. In de scheuren tussen
de veeneilanden en onder de drijvende eilanden werden klapkleien of ook
wel oplichtingskleilagen gevormd. Hoewel het landschap zich steeds
meer in de richting van een elzenbroekbos ging ontwikkelen, is het
gebied langs de zuidelijke zone van het studiegebied vrij open gebleven
als een veenmosrietland. Noordelijker zullen zich wel vooral elzenbroekbossen hebben ontwikkeld.

Door inbraken vanuit zee via de monding van de Maas en de toevoer
van zout water via vloedkreken kreeg de zee regelmatig invloed op het
land achter de strandwallen. Sommige kreken sneden diep in de
ondergrond en ruimden het onderliggende veenpakket op. Deze kreken
reikten soms tot diep in het Midden-Delflandgebied. Dit was vooral het
geval in het westen van Midden-Delfland. Meer naar het oosten, ter
hoogte van Vlaardingen, was de invloed vanuit de Maas en het zoete
water vanuit het achterland minstens zo belangrijk.

Tussen 250 en 200 voor Chr. stond het zuidelijke deel van het
onderzoeksgebied onder invloed van een zoetwatergetijde. Voedselrijk
water drong vanuit de Maas het gebied binnen en zette regelmatig klei af.
Dit gebeurde vooral in de periode tot ongeveer de eerste eeuw na Chr.
Deze klei wordt lokaal de Binnenpolderkleilaag genoemd; in de rest van
Midden-Delfland staan deze sedimenten bekend als de Afzettingen van
Duinkerke I. Er kwam in die periode een einde aan het verschijnsel van
drijvende veeneilanden. In het zuiden van het onderzoeksgebied kwamen
zwak stromende en stilstaande wateren voor en veranderde het

In de tweede helft van het tweede millennium voor Chr. overstroomde
het eutrofe rietveen in het zuidelijke deel van Midden-Delfland en
ontstond er onder mariene invloed een kweldermilieu met een
elzenbroekbos in de directe nabijheid. De kleiige afzettingen die
hierdoor ontstonden worden lokaal tot de Spuipolderlaag gerekend, die
elders in Midden-Delfland tot de Afzettingen van Duinkerke 0 behoren.
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moerasvarenrietlandschap geleidelijk in een komgebied, waarin een
elzenbroekbos met riet tot ontwikkeling kwam.

verdwenen. Hieraan kunnen menselijke invloeden in de vorm van
ontginningen mede debet zijn geweest.

De overstromingen namen geleidelijk aan af en sedimentopbouw bleef
gedurende de tweede en derde eeuw na Chr. uit. Pas in de tweede helft
van de derde eeuw na Chr. begon het gebied weer regelmatig te
overstromen en werd er opnieuw klei afgezet. Deze kleilagen behoren
lokaal eveneens tot de laag van de Binnenpolderkleilagen en worden
elders in Midden-Delfland tot de Afzettingen van Duinkerke II gerekend.
De overstromingen duurden voort tot in de vierde eeuw na Chr. Vanaf
dat moment begon een fase met de vorming van eutrofe veengroei, die
mogelijk tot rond 1000 na Chr. heeft voortgeduurd en plaatselijk tot
bulten met een hoogveenontwikkeling zal hebben geleid. Deze
veengroei werd mede ingegeven door een stagnatie in de afwatering
door het dichtslibben van de restgeulen.

Stormvloeden

Pas in de twaalfde eeuw wordt de landschappelijke situatie weer
duidelijker. Er vonden opnieuw overstromingen in het gebied plaats. Deze
afzettingen stonden, in tegenstelling tot het gebied meer westelijker, in
het Westland en in de westelijke polders van Midden-Delfland, meer
onder invloed van zoetwater afkomstig uit de Maas dan onder invloed
vanuit zee. Deze afzettingen worden in Midden-Delfland gerekend tot de
Afzettingen van Duinkerke III. Volgens historische bronnen zijn aan deze
afzettingen de stormvloedoverstromingen van de jaren van 1135 en
1163/64 te koppelen. Het kleidek dat in die periode werd afgezet, staat
onder meer bekend onder de naam Vlaardingendek.
Oxidatie en klink

Als gevolg van de middeleeuwse ontginningen is het veen dat niet door
een dikke laag klei werd afgedekt gaan verdrogen en oxideren, waardoor
de onderliggende kleilagen weer aan het oppervlak kwamen te liggen.
Ook het veen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, in de
Vlietlanden, de Foppenpolder, de Aalkeet-Buitenpolder en het noordelijke

Veenvorming

Vanaf de vierde eeuw bestond
het landschap uit hoger gelegen
oevers langs de Maas met een
begroeiing van onder meer
eikenbossen. Daarachter lag een
moerasvarenrietlandschap met
elzen, dat meer naar het
binnenland moet zijn overgegaan
in een elzenbroekbos, en
mogelijk nog noordelijker in een
Veenmos op de Vlietlanden
oligotroof hoogveengebied of in
bulten met hoogveenontwikkeling, waarop onder meer gagel en
veenmos groeide.
De veengroei is door middel van pollen en botanische analyse goed te
volgen tot ongeveer 600 na Chr. De fase die daarna optreedt tot aan de
overstromingen in de twaalfde eeuw is moeilijk te traceren, omdat door
(latere) oxidatie en erosie de in die periode gevormde (veen)laag is

Golvend landschap in de Aalkeet-Binnenpolder
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deel van de Broekpolder oxideerde, waardoor het maaiveld daalde.
Vrijwel al het veen dat niet door een dikke laag klei is afgedekt en vanaf
ongeveer 300 voor Chr. was gevormd, is door oxidatie inmiddels
verdwenen. Alleen op de Vlietlanden die nooit zijn ingepolderd, is dit
proces rond 1600 gestopt toen het maaiveld was gedaald tot aan het
boezempeil. Omdat vanaf die tijd het boezempeil vrijwel onveranderd is
gebleven op 40 centimeter onder NAP, is het veen sedertdien op de
Vlietlanden niet verder geklonken. Tegenwoordig vindt hier zelfs weer
veengroei plaats.
Het proces van oxidatie en maaivelddaling gaat nog altijd door, omdat
regelmatig het polderpeil naar beneden wordt bijgesteld om het verschil
tussen de grondwaterspiegel en het door oxidatie gedaalde maaiveld
niet te klein te laten worden.
De geulafzettingen in de voormalige kreken zijn veel minder geklonken,
waardoor deze nu als markante kreekruggen in het zuiden van de
Aalkeet-Binnenpolder en de Foppenpolder aan het oppervlak liggen.
Uitzondering vormen de Vlietlanden die, zoals eerder gesteld, niet zijn
ingepolderd. Daar liggen dezelfde geulafzettingen, maar bedekt met
veen ruim anderhalve meter onder het maaiveld. In de Broekpolder zijn
de oorspronkelijk hoger gelegen kreekruggen sinds de jaren 1960 van
de vorige eeuw afgedekt met opgespoten havenslib.

Polderpeilschaal in de Foppenpolder
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4. Bewoningsgeschiedenis
Nieuwe Steentijd

De oudste bewoningssporen in het onderzoeksgebied dateren uit het
midden van de Late Steentijd. Het gaat om bewoning die tot de
Vlaardingencultuur wordt gerekend. De eerste keer dat sporen van deze
bevolkingsgroep zijn aangetroffen was in 1959 te Vlaardingen, nabij de
Arij Koplaan. Sindsdien zijn resten van het kenmerkende aardewerk dat
deze bevolking voortbracht op vele plaatsen in het kustgebied
aangetroffen. Zij bleken een voorkeur te hebben hun huizen te bouwen
op de oeverwallen van geulen van de Afzettingen van Calais, op
rivierduinen en op de strandwallen langs de kust. Middelen van bestaan
bestonden uit het bedrijven van akkerbouw op de hoger gelegen
gronden, het houden van vee, het vangen van vis, onder meer steur, en
de jacht.
Vindplaats van de Vlaardingen-cultuur in de Aalkeet-Buitenpolder. De
vondsten lagen in de zwarte laag die de bovenzijde van de oeverwal
vormt; foto N. Dorenbos.

In de Aalkeet-Buitenpolder, nabij Schinkelshoek, zijn meerdere
vindplaatsen van de Vlaardingencultuur aangetroffen. Deze lagen op of
nabij een oeverwal van de Afzettingen van Calais, langs dezelfde kreek
waarlangs ook de nederzettingen nabij de Arij Koplaan lagen. Hoe deze
kreek verder liep en of er nog meer vindplaatsen van de Vlaardingencultuur in het onderzoeksgebied verwacht mogen worden, is niet bekend.
Geulen van de Afzettingen van Calais in de diepere ondergrond van
Midden-Delfland zijn namelijk niet gekarteerd. De vindplaatsen in
Vlaardingen en bij Schinkelshoek dateren tussen 3500 en 2500 voor
Chr.

maken voor het begrazen door vee. Het archeobotanisch onderzoek
toont ook aan dat er grasrijke vegetaties aanwezig waren, waarop men
vee op extensieve wijze liet grazen. Een nederzetting waar de
Middenbronstijdmensen verbleven, is niet in het onderzoeksgebied of de
directe omgeving aangetroffen.
IJzertijd

In de Vroege IJzertijd komen enkele nederzettingen in het onderzoeksgebied voor. Eén van deze terreinen is bij de Vergulde Hand opgegraven.
Het betreft een erf met een relatief klein woonstalhuis, gebouwd
omstreeks 650 voor Chr. in de nabijheid van een veenmeertje. In het
woongedeelte lag een haard en in het stalgedeelte waren veeboxen
gemaakt. Bij het huis behoorde een omheining en er was een pad
aangelegd, vervaardigd van takken. Men heeft vooral de lokale
houtopstand van elzen benut voor de constructie van het gebouw, de

Bronstijd

Gedurende de Midden Bronstijd (1425 - 1250 voor Chr.) werd het
onderzoeksgebied op extensieve wijze door de mens gebruikt. De
menselijke aanwezigheid werd duidelijk door de vondst van een skelet
van een man op de locatie van de Krabbeplas, waarvan de C14-datering
uitwees dat deze in de Midden Bronstijd leefde. Ook heeft archeobotanisch onderzoek in de Vergulde Handlocatie uitgewezen dat de mens de
vegetatie waarschijnlijk heeft afgebrand om de begroeiing geschikter te
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omheining en het takkenpad. Het huis werd waarschijnlijk niet het
gehele jaar gebruikt.

aanwijzingen dat met name in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied het veen nog steeds geëxploiteerd bleef als weidegebied. Er vond
grondbewerking plaats en er kwamen nog spiekers in de exploitatiezones
voor. Permanente bewoning in de eerste eeuw voor Chr. is uit het
onderzoeksgebied en het aansluitende gebied van Vlaardingen niet
bekend. Mogelijk waren de bewoners vertrokken naar een gebied meer
oostelijk rond Schiedam of naar de duinen.

Ongeveer uit dezelfde tijd als de boerderij is vlakbij de Maasdijk een
boomstamkano aangetroffen. Deze toont aan dat de krekenstelsels en
mogelijk ook de Oude Maas als waterweg werden gebruikt voor het
transport van mensen en goederen. Vlakbij de kano werd een ongeveer
even oude spieker aangetroffen. Deze voorraadschuur stond mogelijk
niet op een huiserf, maar in het exploitatiegebied van een nederzetting.

Verondersteld mag worden dat het onderzoeksgebied gedurende de
gehele IJzertijd vrijwel continu in exploitatie bleef en nagenoeg continu
bewoond werd, maar dat de woonerven wel geregeld moesten worden
verplaatst naar andere delen in het gebied en in de laatste fase van de
IJzertijd waarschijnlijk zelfs naar een woongebied buiten het onderzoeksgebied.

In de vierde en vijfde eeuw voor Chr. werd het veenmosrietland in het
zuiden van het onderzoeksgebied voor extensieve begrazing van vee
benut. Permanente bewoning die met zekerheid in deze periode is te
dateren, is niet bekend. Het duurt tot omstreeks 350 voor Chr. voordat
er permanente bewoning van het veen in het onderzoeksgebied
optreedt. In de periode 350 - 200 voor Chr. werd het onderzoeksgebied
intensief bewoond. Er leefden naar schatting 24 tot 48 bewoners
verdeeld over vier tot acht huishoudens per vierkante kilometer. Ze
woonden in woonstalboerderijen die vooral van elzenhout waren
vervaardigd. De stalgedeelten van de boerderij varieerde van 37 m2 tot
74 m2 en bevatten tussen de zes en acht veeboxen, waarin twee
volwassen runderen konden worden gestald. Naast veeteelt hielden de
bewoners zich bezig met akkerbouw, waarbij vlas, lijnzaad, emmertarwe
en gerst belangrijke cultuurgewassen waren. De akkers hebben
waarschijnlijk op de wat hoger gelegen oevers van de Maas en op de
oeverwallen van de oudere geulen gelegen. De aanwezigheid van
spiekers bij de nederzettingen maakt duidelijk dat men in staat was een
zekere surplusproductie te bewerkstellingen.
Deze gunstige woonomstandigheden waren niet blijvend. Rond 200 voor
Chr. begon een nieuwe fase van overstromingen, waarbij scheuren in
het veen ontstonden, stukken veen gingen drijven en onder- en
overspoeld raakten met onder invloed van zoetwater afgezette kleilagen.
Vele nederzettingen uit de Midden IJzertijd werden verlaten en
geraakten uiteindelijk overdekt met een laagje klei. Toch zijn er

IJzertijd: resten van een haard bij de surfplas; foto O. Dorenbos
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gewassen zijn geteeld als vee werd geweid.

Romeinse tijd

In de eerste eeuw na Chr. waren er weer enkele nederzettingen in het
onderzoeksgebied en directe omgeving. Vanaf het einde van de eerste
eeuw na Chr. breidde de bewoning in het gebied zich weer uit. Net als in
de IJzertijd woonde de inheemse bevolking in het algemeen in kleine
nederzettingen van één of enkele huizen. Voor de situering van hun
boerderijen werden nu bovendien de relatief hoge delen van de oude
oeverwallen en de fossiele geulrestanten van de Afzettingen van
Duinkerke 0 benut. Andere vindplaatsen zijn aangetroffen op
komgronden, die op het voormalige veengebied waren afgezet, veelal in
de directe nabijheid van de oudere geulafzettingen.

Informatie uit opgravingen in de naburige polders leert dat er vanaf de
tweede helft van de tweede eeuw na Chr. weer sprake is van wateroverlast. Klaarblijkelijk wisten de bewoners door een betere sociale
organisatie nog gedurende langere tijd het hoofd te bieden aan dit
waterbezwaar. Men deed dat door het graven van sloten rondom het erf
en het graven van doorlopende sloten, die ook het omringende
landbouwgebied droog wisten te houden en het overtollige water konden
afvoeren naar nog werkende kreken die voor de afvoer naar de Maas
zorgden. Om te voorkomen dat water vanuit de Maasmond via de
openliggende geulen het binnenland werd opgestuwd, waren in sommige
kreken dammen gelegd, waarin een klepduiker werd geplaatst. Dergelijke
duikers zijn in Vlaardingen aangetroffen, juist buiten het onderzoeksgebied (locatie Hoogstad).

Een nederzetting in de zuidwesthoek van de Aalkeet-Binnenpolder heeft
een bouwfragment opgeleverd dat een aanwijzing kan geven dat er in
het laatst van de tweede eeuw ook een militair steunpunt aanwezig kan
zijn geweest. Op een stuk Romeinse dakpan werd namelijk het stempel
aangetroffen van de Classis Germanica, de Romeinse marine in dit deel
van het Romeinse Rijk. Deze militaire afdeling heeft vanaf het derde
kwart van de tweede eeuw talrijke versterkingen voor de kustverdediging in de duinen en langs de Maas opgericht ter verdediging van het
land.
Mogelijk heeft aan de andere zijde van het onderzoeksgebied op
Vlaardings grondgebied een belangrijke Romeinse nederzetting
gelegen, Flenio. Deze naam komt voor op een kopie van een oude
Romeinse wegenkaart, de kaart van Peutinger.
In de tweede eeuw na Chr. werd het gebied in de omgeving van de
nederzettingen verkaveld. Evenals elders in Midden-Delfland bestond
het veldsysteem uit parallel lopende greppels, die mogelijk zijn uitgezet
met behulp van de methode van de gulden snede, waarbij waarschijnlijk
ook de maatvoering met de Romeinse lengtemaat van de actus (35,5
meter) is gebruikt. Deze greppels hebben water bevat dat vanuit de
krekenstelsels in het gebied werd gevoed, maar hebben waarschijnlijk
ook tijdelijk droog gestaan. Archeobotanisch onderzoek maakt het
waarschijnlijk dat op de door de greppels omgeven kavels zowel

Romeinse tijd, resten van een haard; foto O. Dorenbos
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Er zijn aanwijzingen dat het gebied vanaf het derde kwart van de derde
eeuw vrijwel niet meer werd bewoond. De voortschrijdende vernatting is
hiervan mogelijk een belangrijke oorzaak, maar ook de algehele
instabiliteit in het Romeinse Rijk in deze contreien en de daarmee
samenhangende volksverhuizingen kunnen een belangrijke rol hebben
gespeeld.

Middeleeuwen

De bewoning uit de Vroege Middeleeuwen heeft zich beperkt tot de
noordelijke oever van de Maas. De oudste bewoning is aangetroffen in
Vlaardingen, langs de monding van het riviertje de Vlaarding en dateert
uit de Merovingische tijd. Van deze bewoning zijn scherven aardewerk
aangetroffen, maar de bewoning is ook bekend uit historische bronnen.
Zo schonk de missionaris Willibrord in 726/727 een kerk met toebehoren
aan zijn eigen klooster Echternach. Deze kerk had hij verworven van de
geestelijke Heribald. Deze schenking lag in de gouw Marsum en
algemeen wordt aangenomen dat met deze schenking de kerk van
Vlaardingen wordt bedoeld. Later komt dit bezit in handen van de
Westfriese graven van Holland, die er een grafelijk hof stichtten.

Ook in de Romeinse tijd bestonden de boerderijen uit woon-stalhuizen
die onderdak boden aan mens en dier.
In geheel West-Nederland breekt na de Romeinse tijd een periode aan
van een vrijwel algemene ontvolking. De bewoning lijkt hooguit in het
duingebied en langs de oevers van rivieren als de Oude Rijn en Maas te
zijn gecontinueerd, zij het vaak met onderbrekingen. Toch zijn er
aanwijzingen dat de regio waarin het onderzoeksgebied ligt niet geheel
ontvolkt moet zijn geweest. De voortlevende namen van sommige
waterlopen kunnen namelijk op taalkundige gronden worden herleid tot
de prehistorie of de Romeinse tijd, zoals Gantel en Harg.

Vanaf de tiende eeuw, toen het klimaat droger en warmer werd en het
veengebied minder nat, trok men geleidelijk het binnenland in,
gebruikmakend van veenstroompjes die richting Maas liepen. Tot de
tiende eeuw was vooral het gebied van de Broekpolder, de Aalkeetpolders, de Duifpolder en de Vlietlanden een ontoegankelijke wildernis met
direct achter de Maasoever een open vegetatie met grasachtige planten
met elzenbroekbossen, die waarschijnlijk grensden aan uitgestrekte
elzenbroekbossen in het meer noordelijke deel van het onderzoeksgebied. Het gebied van de latere Aalkeet-Binnenpolder was meer een
kweldergebied, waarin begroeiing voorkwam dat brakke omstandigheden
kon verdragen. Deze polder zal het eerste terrein zijn geweest dat binnen
het onderzoeksgebied in ontginning werd genomen. De woonkern van
waaruit het gebied werd ontgonnen, zal op de noordelijke oever van de
Maas hebben gelegen. De precieze locatie is onbekend, daar de vroeg
twaalfde-eeuwse overstromingen ervoor verantwoordelijk waren dat deze
nederzetting(en) is (zijn) weggespoeld en in het tweede kwart van de
twaalfde eeuw landinwaarts moest(en) worden herbouwd. Zeer
waarschijnlijk is deze bewoning verplaatst naar het boerderijlint dat
vandaag de dag nog op de kreekrug van de Aalkeet-Binnenpolder ligt.
Het onderzoeksgebied lag oorspronkelijk tussen de Hof van Vlaardingen
en het Frankisch koningsdomein van Maasland, dat graaf Dirk I, een
19
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jongere zoon van graaf Gerulf, in leen kreeg van de Duitse Keizer.
Sedert de schenking van de koninklijke regalia tussen de rivieren de Isla
(Hollandse IJssel) en de Liora (de Lier) in 985 kon de graaf het gehele
onderzoeksgebied als eigen grondbezit beschouwen. Dit bezit omvatte
onder meer het recht op de wildernis. Sinds dat moment zal er zeker een
stimulans vanuit gegaan zijn om ook de met moerasbos bedekte
gronden in het onderzoeksgebied te ontginnen. Het gebied werd zeer
waarschijnlijk in pacht uitgegeven aan Friese kolonisten. Deze worden in
1017 expliciet genoemd door Alpertus van Metz.

Binnenpolder, even ten zuiden van de Zuidbuurtseweg. Hier liggen de
boerenerven op geulsedimenten van de Afzettingen van Duinkerke 0, die
zijn afgedekt door een dunne laag Afzettingen van Duinkerke I en III, of
op terpen (Zuidbuurt). Dit boerderijlint slingert daardoor grotendeels mee
met de loop van de geulafzettingen, dat momenteel als een geprononceerde kreekrug in het landschap ligt.
De ouderdom van de boerderijplaatsen gaat in de meeste gevallen terug
tot de tweede helft van de twaalfde eeuw. Enkele van deze locaties
werden in de loop van de veertiende eeuw verlaten, maar vele andere
woonplaatsen bleven tot op de dag van vandaag bewoond.

Aanvankelijk hebben de ontginningen plaatsgevonden zonder dat er
sloten werden gegraven om het in cultuur gebrachte land in te delen.
Kavelsloten en -greppels zijn onder de in de twaalfde eeuw afgezette
kleidekken namelijk nooit aangetroffen. Kavelsloten zoals we vandaag
de dag nog aantreffen, liggen boven de twaalfde-eeuwse kleidekken en
dateren derhalve pas vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw.
Na de overstromingen werd het gebied dat was overstroomd herontgonnen door vanaf de Maasoever in noordoostelijke richting sloten te graven
tot ver in het veengebied. Zo ontstonden kavels van maximaal 6 à 7
kilometer lengte. Achteraan, in het veengebied, moesten eerst de
moerasbossen worden gekapt en de bovenste laag van het veen worden
ontwaterd voordat akkerbouw mogelijk werd. Deze ontginningen waren
in de late tiende of elfde eeuw al zo ver voortgeschreden, dat er
bewoning hogerop in het veen kon plaatsvinden. Deze bewoningsplaatsen zijn niet door middel van opgravingen onderzocht, maar waarschijnlijk betreft het vrijstaande boerderijen van hout en leem, of mogelijk met
wanden van zoden.
Na de overstromingen in het tweede kwart van de twaalfde eeuw
ontstaat er een nieuw, duidelijker bewoningspatroon. Zoals gezegd heeft
de oude woonkern gelegen op de noordoever van de Maas. Na de
overstromingen lagen de boerderijen elk op hun eigen land en in de
nabijheid van hun buurman. Hierdoor vormde zich een bewoningslint dat
min of meer haaks op de verkaveling stond. Zo’n lint lag in de Aalkeet21
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5. Waterstaatkundige situatie

van een blokverkaveling. De naam Broekpolder verwijst naar de
oorspronkelijke begroeiing van het landschap. Deze heeft bestaan uit een
(elzen)broekbos. Dit type vegetatie is kenmerkend voor een gebied waar
nog voedselrijk rivierwater aanwezig is. Broekbossen komen vooral voor
op klei-op-veengebieden aan de rand van hoogveengebieden. De
Broekpolder grensde voor de komst van de vlieten aan de Duifpolder.

Poldervorming en oudste afwatering

Het permanente gebruik van het gebied van beide Aalkeetpolders, de
Broekpolder en de Foppenpolder met de aangrenzende Vlietlanden
startte vanaf de tiende eeuw. Van het oorspronkelijke landgebruik zijn
bijna geen sporen bekend. Ook is er weinig bekend van de oudste
kaden langs de Maas. Een deel van de dijk langs de AalkeetBinnenpolder zal onderdeel hebben uitgemaakt van de hoefijzervormige
bedijking, die vanaf de westelijke oever van de Schie tot langs de
zuidelijke oever van het stroomgebied van de Lier liep. Deze dijk werd
na de overstromingen in het tweede kwart van de twaalfde eeuw, in
1135, opgeworpen. In het derde kwart van de twaalfde eeuw, mogelijk
in 1163/1164 en/of 1170, werd deze dijk bij onder meer Vlaardingen
doorbroken en moest deze teruggelegd worden. Het duurde nog tot
omstreeks 1250 dat de huidige Maasdijk gereed kwam, die een
aaneensluitende bedijking vormde langs de gehele noordelijke
Maasoever vanaf de kust tot voorbij Schiedam.

Voordat de vlieten werden gegraven in de tweede helft van de veertiende
eeuw vormde het gebied van de beide Aalkeetpolders, de Foppenpolder
en de Vlietlanden samen met de Duifpolder en Commandeurspolder één
groot ontginningsgebied. Daarna pas zijn de Foppenpolder en de
Vlietlanden als aparte eenheden ontstaan. Foppen was in die tijd mogelijk
de naam van een bewoner. De naam Vlietlanden verwijst naar vliet,
hetgeen snel stromend water betekent. Deze naam is afgeleid van de
brede vaarten die zijn gegraven om zo snel mogelijk het overtollige water
uit het Hoogheemraadschap van Delfland af te voeren naar de sluizen
van Maassluis. Op zestiende-eeuwse kaarten is nog het verlengde van
de Broekweg op de Vlietlanden te zien (zie hierna). Uit de aansluiting van
de percelering van de Aalkeet-Binnenpolder op die van de Broekpolder
valt op te maken dat de laatstgenoemde jonger is dan die van de
eerstgenoemde.

Nog altijd bestaan in dit deel van Midden-Delfland vanaf de Maasdijk
percelen die van zuidwest naar noordoost zo’n 6 à 7 kilometer lang zijn.
De Aalkeet-Binnenpolder - de naam lijkt verwarrend - grenst aan de
Maasdijk. Het gebied erbuiten, gezien vanaf de boerderijstrook op de
kreekrug in de Aalkeet-Binnenpolder, werd Aalkeet-Buitenpolder
genoemd. De kade waarop later de weg (de Zuidbuurt) is aangelegd,
dateert mogelijk nog van de dertiende eeuw. In die tijd was er sprake
van klink, waarbij het veen (Aalkeet-Buiten) lager kwam te liggen dan de
klei (Aalkeet-Binnen). De naam Aalkeet lijkt een verwijzing naar een
bewaarplaats voor aal (paling), in een bun onder een houten afdekking
boven een sloot. In kustgebieden kwam in het verleden veel paling voor.
In het noordoosten grenst de Aalkeet-Buitenpolder aan de Broekpolder,
die oorspronkelijk een afwijkende verkaveling had ten opzichte van de
rest van het onderzoeksgebied. De percelen liepen hier van zuidoost
naar noordwest en werden meer onderbroken. Hier was meer sprake

Zuidbuurt met voorboezem
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De twaalfde-eeuwse overstromingen bezorgden het zuidelijke gebied
een nieuwe kleilaag. Als gevolg van het gewicht van de afgezette klei
op de voet van het veenkussen (autocompactie) daalde het maaiveld
hier sterker dan de directe omgeving van de kleiafzetting in het zuiden
en het niet met klei afgedekte veen in het noorden. De strook aan de
voet van het veenkussen werd daarmee een laag gelegen slenk, waarin
het uit het veen afstromende regenwater zich verzamelde. De Zuidgaag
en de Lickebaerts Watering, nu Poeldijksche Wetering geheten, is dan
ook als een tangentieel verlopende rivier te beschouwen, die om het
hoger gelegen veenkussen heenliep en vanaf de tweede helft van de
twaalfde eeuw als afvoer voor het overtollige regenwater richting Maas
ging dienen. De loop van de Gaag en de Poeldijksche Wetering is mede
bepaald door de vorm van het bolvormige veenkussen waarop het
kleidek tijdens de overstromingen vastliep. Vermoedelijk mondde deze
wetering ten noorden van de kerk uit in de haven van Vlaardingen (de
monding van de Vlaarding). Een deel van deze waterloop vinden we
gekanaliseerd terug in het Marnixpark en langs de Surinamesingel in
Vlaardingen-West.

Na de aanleg van de Maasdijk vond de afwatering in het onderzoeksgebied plaats via de Vlaardingervaart en enige luchten (openingen met
sluizen) in de dijk tussen het huidige Maassluis en Vlaardingen. Eén zo’n
locatie was Hutjeshoek, gelegen ten westen van Vlaardingen, daar waar
nu het volkstuinencomplex is rond de Zuidbuurtseweg. Hier mondde de
watering uit die vanaf het Bommeer langs de Rijskade en de Zevenhonderd Gaarden liep (waar die gaarden precies lagen is onbekend). Door
het graven van de Middelwatering in het midden van de dertiende eeuw
werd de Oostgaag met deze afwateringssloot verbonden. Het (ook wel
De) Bommeer, Bou(m)mare in 1258, ligt in het noordwestelijke deel van
de Broekpolder. Oorspronkelijk was er sprake van een kleinere plas. In
het natte gebied groeide vooral riet, dat voor de afdekking van woningen
in de omgeving werd benut. Vanaf 1880 tot de sloop in de jaren vijftig
van de vorige eeuw heeft hier een boerderij (van Jan Keijzer) gestaan,
die via een uitloper van het Bommeer, het zogenoemde
‘Pannenkoekenhaventje’, een ontsluiting had over het water. De
betekenis van de naam Bommeer is tot nu nooit verklaard. Een
mogelijkheid is dat de lettergreep bou verwijst naar boer. Boeren werden
in de streek heel lang aangeduid als bouman en hun bedrijf als
bounering. Bommeer kan een verbastering zijn van boer(en)meer, maar
zeker is het niet.

Een mogelijk wat latere afwatering vormde de Lickebaertsmolensloot,
die vanaf de Boonervliet naar de Rijskade loopt. Voor het graven van de
vlieten had deze sloot wellicht een voortzetting in noordelijke richting via
het gebied van de latere Foppenpolder en de Commandeurspolder tot
aan de Oostgaag.
Een volgende stap in de afwatering was het graven van de Middelwatering in het midden van de dertiende eeuw. Dit water verbond de
Oostgaag met een watering die via de (het) Bommeer, langs de
Rijskade en de Zevenhonderd Gaarden bij Hutjeshoek (ten westen van
Vlaardingen) in de Maas uitliep. Het graven van de Middelwatering en
daarvoor de Lickebaertsmolensloot was mogelijk geworden doordat de
voortschrijdende oxidatie van het veen een verdergaande bodemdaling
tot gevolg had, waardoor het maaiveld was verlaagd, zodat het doorgraven werd vergemakkelijkt. De steeds kortere afvoerroute diende om het
overtollige water uit het noorden sneller naar de Maas af te voeren.

Bommeer vanaf de Boonervliet; de Broekpolder op de achtergrond
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Een andere uitwateringsplaats in de Maasdijk bevond zich westelijk van
Hutjeshoek en werd aangeduid met de naam ‘Groote Lucht’, ter
onderscheiding van de ‘Kleyne Lucht’, die meer richting het latere
Maassluis lag. Deze luchten lagen in de luwte van een bocht in de
Maasdijk. Net zoals bij Hutjeshoek was bij de ‘Groote Lucht’ al vroeg
sprake van enige bewoning, die nog lang na de definitieve dichtzetting
van de dijk stand heeft gehouden. Een zestiende-eeuwse kaart van Jan
Potter toont op deze locatie verschillende woningen en (op de Maasdijk)
zelfs een kapel. De ontvolking vond plaats in de roerige Spaanse
periode (1572-1574). Eén plaats is hier echter altijd bewoond gebleven,
namelijk die van boerderij ‘De Vergulde Hand’. De naam ‘Groote Lucht’
is nu verbonden aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie op ‘buitenland’
van de Maassluissedijk. Na het gereedkomen van de vlieten in de
veertiende eeuw vervielen de luchten tussen Vlaardingen en Maassluis.

verband met de aangrenzende Maasdijk, een hoofdwaterkering waarvan
de aanleg van grote betekenis is geweest voor het achterland.
De Vlieten van Maasland

De betekenis van de naam Lickebaert is nooit verklaard, maar kan
samenhangen met de verbinding van een tweetal termen, namelijk
licken (het gelijkmaken/effenen van dijken, bijvoorbeeld met zoden) en
baert (rijshout dat vroeger tegen dijken en oevers werd aangebracht). In
sommige streken werd de term baertschouw gebruikt voor het
schouwen van het baard- of rijswerk. Ongetwijfeld houden beide termen

Dominant zichtbaar zijn in het onderzochte gebied de drie parallel
lopende vlieten, die van noord naar zuid worden aangeduid als
Noordvliet of Maassluissche Trekvliet (Noordvliet is thans de gebruikelijke naam), Middelvliet en Boonervliet. De Vlaardingse uitwateringssluizen
konden in de veertiende eeuw onvoldoende hun uitwateringstaak voor
het grote achterland uitvoeren. In de omgeving van Vlaardingen, het
zuidelijke deel van de Vlaardingervaart, waren voortdurend dijkdoorbraken en overstromingen. Hieraan herinneren nog enige brede delen in het
bochtige gedeelte van de Vlaardingervaart. Het bochtige tracé zelf zou
een natuurlijke oorsprong kunnen hebben, terwijl het zuidelijk (rechte)
gedeelte is gegraven, toen het oorspronkelijke tracé langs de Holyweg
(‘Holysche Vliet’ op een kaart van Jan Potter) door demping van het
noordelijke Spuiwater niet meer gebruikt kon worden. De loop van de
Vlaarding is toen ook omgeleid. De druk op de Vlaardingse sluizen moest
verminderd worden. Op het punt waar minder problemen met de
wateroverlast waren, nabij de Vlaardingse Schouw (de naam Schouw
dateert vanuit de tijd van de trekschuiten), de plaats waar de Vlaardinger-

De Maasdijk nabij Hutjeshoek; links de Zuidbuurtseweg

Begin van de Noordvliet en Middelvliet bij de Vlaardingervaart
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moest de baljuw van Delfland in 1376 en 1377 grote bedragen uitgeven
voor het herstel van de dijk ‘ter zeewaart van Hutgenshoec’. De
problemen verminderden hier echter niet, waarna de ambachten
Maasland, Naaldwijk en Voorburg omstreeks 1380 een derde vliet, de
Boonervliet, moesten graven tussen de Vlaardingervaart en Maassluis. In
een koopakte van 1385 wordt gesproken over drie morgen land in
Maasland, genaamd ‘in ’t breede were, suytwaerts daarvan gelegen land,
es nu verdolven totte nyeuwe sluysvliet genaamd Boonervliet’. Blijkbaar
beviel het tracé van de eerste vlieten zo goed, dat men, iets zuidelijker,
een derde waterafvoer met sluizen in de Maasdijk realiseerde. De naam
van deze vliet verwijst naar Boonen, een grondgebruiker in het gebied.
Na de aanleg van de Boonervliet en de nieuwe sluizen vervielen de
sluizen bij Hutjeshoek. Het dichten van deze sluizen en het herstel van de
zwakke dijk aldaar werd betaald door de acht westambachten. De dijk
kreeg een versteviging ‘mit goeden stien ende stienkalc’. Na die tijd is er
dan ook sprake van ‘Steenendijck an Huytgenshoeck’.

vaart in min of meer een rechte lijn naar Schipluiden loopt, werden drie
vlieten gegraven.
Het Hoogheemraadschap zal het initiatief genomen hebben voor het
graven van de vlieten. De ongeveer gelijktijdige aanleg van twee vlieten
kan te maken hebben met het veiligheidsaspect. Eén breed kanaal met
meerdere uitwateringssluizen brengt voor de waterafvoer risico’s met
zich mee. Het ambacht Monster groef de latere Noordvliet en bouwde in
de Maasdijk de Monsterse sluis; Wateringen legde de Middelvliet aan
met de Wateringse sluis. Op de locatie van beide sluizen vestigden zich
sluiswachters, gevolgd door enige schippers en vissers. Hieruit ontstond
later het dorp Maaslandsluis (Maassluis). In een rentmeestersrekening
van 1334 wordt voor het eerst gesproken over ‘… de visscherie van den
2 wateringhen in Maeslant metten sluysen …’. Door het graven van de
twee vlieten verbeterde ongetwijfeld de toestand bij de sluizen van
Vlaardingen. De moeilijkheden bij Hutjeshoek, de locatie waar vooral
Maasland ontwaterde, bleven echter. Als gevolg van enkele stormen

De namen van de sluizen aan het eind van de Noordvliet en de
Middelvliet (respectievelijk Monsterse en Wateringse sluis) geven aan
welk belang deze kortere afvoerroute van het water voor de ambachten
Monster en Wateringen had. Deze ambachten werden dan ook
aangeslagen voor de kosten van de bouw en het onderhoud van de
vermelde sluizen. De sluizen van de Boonervliet werden onderhouden
door de ambachten Maasland, Naaldwijk en Voorburg. Bijna drie eeuwen
later, in 1653, werden de drie afzonderlijke sluizen vervangen door één
nieuwe sluis aan het einde van de Boonervliet.
Omdat de percelen tussen de Vlaardingervaart en de Maasdijk geren, dat
wil zeggen geleidelijk breder worden in de richting van Maassluis, wijkt
ook de nieuw gegraven vliet steeds verder af van de beide oudste. Het
eerste stuk land nabij de Vlaardingervaart was zo smal, dat het nooit
werd bedijkt en bemalen. Toch was hier nog lang bewoning mogelijk (zie
hierna). Verder in de richting van Maassluis ontstonden tussen de vlieten
twee smalle bedijkte polders, namelijk de Foppenpolder, ook wel
Kleinpolder genoemd, en de Sluispolder.

Monsterse sluis in Maassluis
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dergelijk waterstaatkundig werk is in de zeventiende eeuw ook aanwezig
bij de Dammolen in de Zuidbuurt. Met behulp van deze overtoom konden
de schuitjes van de Aalkeet-Binnenpolder in de boezem (en omgekeerd)
komen.

Poldermolens en gemalen

Net zoals in de meeste andere polders van Delfland kwamen de eerste
windwatermolens hier omstreeks het midden van de vijftiende eeuw. In
1446 wordt voor het eerst gesproken over ‘het zetten van een molen
onder Aelkeet’. Het betreft de molen aan de Zuidbuurtse Dam, de
Dammolen die de Aalkeet-Binnenpolder bemaalde. Op 5 juni 1447
besloten de hoogheemraden de waterbeheersing van Aalkeet en
Hoogstad (nabij Vlaardingen) samen te voegen. In 1454 vond er weer
een splitsing plaats, waarbij Vlaardingerbroek (de Broekpolder) een
aparte waterstaatkundige eenheid werd. De aanleg van de Rijskade
bezegelde deze scheiding.

De Lickebaertsmolen in de Aalkeet-Buitenpolder bleef tot 1928 in gebruik,
waarna op deze plaats een gemaal werd gebouwd, dat het water uitsloeg
op de Boonervliet. Het oude gebouw aan de Boonervliet functioneert niet
meer als gemaal, maar bevat nog wel de twee Rustonmotoren en een
centrifugaalpomp van Werkspoor als opvoerwerktuig. Het is ruim tien jaar
geleden vervangen door een nieuw gemaal in de Zuidbuurt. Dit gemaal
heeft aan de polderzijde een glaswand en een aflopend dak met groenbedekking. Sinds kort liggen bij dit gemaal twee vissenpassages, die het
water in beide Aalkeetpolders en de boezem met elkaar verbinden.

In 1882 ging men in deze
polder over op
stoombemaling. Op de
fundering van de
Dammolen kwam een
schepradgemaal. In 1930
ging dit gemaal over op
een Ruston ruwoliemotor
en werd het scheprad
vervangen door een
Vroeger gemaal Aalkeet-Binnenpolder
vijzel. Het oude gemaal
(Zuidbuurt 24) verloor
ruim tien jaar geleden zijn functie, toen aan de westzijde een nieuw
gemaal in gebruik werd genomen. Gelukkig is het markante gebouwtje
gehandhaafd. Op Open Monumentendag laat de voormalige machinist
de dieselmotor weer draaien. De ernaast gelegen machinistenwoning is
eveneens bewaard gebleven.

Een tweede windwatermolen in de Aalkeet-Buitenpolder was de Grote
Molen in de Zuidbuurt. Deze poldermolen stond ca. 300 meter ten westen
van de Dammolen en werd in 1873 gesloopt en vervangen door een
gemaal, dat in 1929 buiten
gebruik werd gesteld toen
in 1928 het gemaal aan de
Boonervliet gereed kwam.
Het voormalige gemaal
wordt nu als woonhuis
gebruikt.
De Broekpolder telde
twee windwatermolens,
namelijk de Broekmolen
aan de Vlaardingervaart en Gemaal van de Aalkeet-Buitenpolder
de Kleine Broekmolen of
Vlietmolen (ook wel Stenen molen) aan de Boonervliet. Het is niet bekend
wanneer de bemaling hier voor het eerst plaatsvond. Uit een Delflandse
keur blijkt, dat er in 1532 een schouw op de molensloten plaatsvond. In
1570 was er sprake van twee windwatermolens in deze polder. De

In het midden van de vijftiende eeuw duikt de naam Lickebaertsmolen
op. Deze verbond de Lickebaertsmolensloot in de AalkeetBuitenpolder met de Boonervliet. In 1505 werd hier een van de eerste
windassen (overtomen) van Midden-Delfland opgericht, die het
vaarverkeer tussen de molensloot en de vliet mogelijk maakte. Een
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Broekmolen stond niet op de gunstigste plaats in deze polder.
Gewoonlijk moet dat op het laagste punt zijn. In 1882 werd de
onderbouw van de molen omgebouwd tot een gemaal, waarin een
stoommachine kwam om het scheprad voort te bewegen. Omdat de
problemen met de ligging bleven, werd het gemaal in 1904 verlaten,
waarna de bemaling overgenomen werd door het gemaal in de
onttakelde Vlietmolen. Een stoommachine zorgde daar voor de
aandrijving van een hevelcentrifugaalpomp.

de voormalige molenwerf een kunstwerk, dat tevens de functie van
uitkijktoren heeft.

In 1532 was er in ieder geval sprake van de Vlietmolen. In 1753 werd
deze met een scheprad uitgeruste molen afgebroken en werd er een
nieuwe stenen molen gebouwd. Deze molen had een vlucht van 28
meter! In 1882 raakte de Vlietmolen buiten gebruik en vond de bemaling
plaats door middel van stoomkracht. De machinistenwoning was op de
eerste verdieping van de molenstomp gevestigd. Na de opspuiting van
de Broekpolder met havenslib stopte in 1962 hier de bemaling. Een
poging van Natuurmonumenten, de nieuwe eigenaar van de strook
boezemland langs de Boonervliet, om de molenstomp als landschapselement te behouden mislukte, omdat de restauratiekosten (groot ca.
ƒ 180.000) te hoog waren. Uiteindelijk liet de eigenaar, de gemeente
Vlaardingen, in 1966 de molenromp met het gemaal slopen. Nu staat op

De Foppenpolder ontstond, zoals hiervoor vermeld is, na het graven van
Boonervliet omstreeks 1380. In de eerste driekwart eeuw van het bestaan
van deze polder werd het overtollige water nog op natuurlijke wijze
uitgelaten op beide aangrenzende vlieten. Geleidelijk klonk het veen in de
polder in en dreigde er wateroverlast. In 1457 gaven de hoogheemraden
van Delfland toestemming om een molen te bouwen. De eerste molen
van de Foppenpolder stond aan de Middelwatering, in de buurt van het
huidige Jachthuis. In 1555 werd vergunning gegeven voor de bouw van
een nieuwe watermolen aan de Boonervliet, die in 1574, tijdens de
troebelen van de Spaanse tijd, is afgebrand. Later werd op dezelfde
plaats een nieuwe molen gebouwd, de Klein Polder Molen. Rond
1885/1886 werd de molen vervangen door een stoomgemaal, later
dieselgemaal, aan de kade van de Middelvliet. Op de plaats van de
poldermolen aan de Boonervliet kwam in 1983 een nieuw gemaal. Het
oude gemaal aan de Middelvliet werd in 1985 gesloopt. In 1986 werd in
het kader van de Reconstructie van Midden-Delfland besloten dat de
polder opgedeeld zou worden in een deel land en een deel water, de
Foppenplas. Op 16 oktober 1992 werden de buizen opengezet en

Het Balkon op de plaats van de Vlietmolen

Natuurplas in de Foppenpolder onder de rook van Pernis
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ontstond een ca. 60 ha grote plas met kleine eilandjes en enige
boomaanplant nabij de nieuwe jachthaven (in totaal 87,6 ha). Vanaf dat
moment is de Middelvliet in de Vlietlanden voor gemotoriseerd
vaarverkeer gesloten. Door de aanleg van de Foppenplas en de op
polderpeil gelegen natuurplas werden zowel de natuur- als de
recreatiewaarden van dit gebied versterkt. De vermelde eilandjes
hebben op verschillende plaatsen natuurvriendelijke oeververdedigingen.

gedekt. De molen werd in 1726 gebouwd als opvolger van een
voorganger van het type wipmolen. Op de gevelsteen staat:
Den Eersten Steen
Is Geleyt By
Dirck Pieterse Koster
Op Den 20 Mey 1726
Oud 8 Jaar En 35 Dagen.
Naast de molen staat een kleine molenaarswoning uit 1898, vergroot in
1908. In 1938 dreigde de molen te worden gesloopt, maar een plaatselijk
comité startte met succes een actie om de molen te redden. Nadat de
molen in 1972 eigendom was geworden van de gemeente Maassluis, is
deze in 1990 overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Delfland.
In 1574 heeft de Wippersmolen gediend om tevens de Foppenpolder te
bemalen. Nadat de molen van de Foppenpolder was afgebrand werd met
een zijl, een afsluitbare houten duiker, een verbinding gemaakt tussen
beide polders. De Zuidgaag was hiertoe plaatselijk afgedamd.

Wippersmolen
Een klein stukje van het onderzoeksgebied, ten westen van de
Zuidgaag, is onderdeel van de Sluispolder die evenals de Foppenpolder tussen de Middelvliet en de Boonervliet ligt. De Sluispolder wordt
bemalen door een gemaal dat in 1926 is ingebouwd in de Wippersmolen
aan de Wipperskade (langs de Middelvliet). De molen is een ronde
stenen molen van het type grondzeiler waarvan de kap met riet is
Boonervliet; rechts de locatie van de Lickebaertsmolen
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Commandeurspolder en Duifpolder vielen de Sluispolder, Foppenpolder,
Vlietlanden en de Aalkeet-Binnen- en Aalkeet-Buitenpolder in het gebied
van de lange strekweren.

De hoefslagen van de Maasdijk

De Maasdijk is vanaf ca. 1250 van grote betekenis geweest om het
gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland te behoeden voor
overstromingen. Een doorbraak is er nooit geweest, ook niet tijdens de
Allerheiligenvloed in 1570, die elders in het kustgebied van WestNederland veel schade heeft gebracht. Bij het onderhoud van de
Maasdijk waren niet alleen de direct aanwonenden betrokken, maar ook
de ingelanden die verder landinwaarts van deze dijk woonden. Zij
betaalden mee. Ten behoeve van het onderhoud was de dijk in een
aantal stukken verdeeld van ongelijke grootte, die vanouds hoefslagen
werden genoemd. Voor elke hoefslag waren een of meer percelen
dijkplichtig. De eigenaar of gebruiker hiervan moest voor het onderhoud
zorgen van de betreffende hoefslag. Als hij daartoe niet meer in staat
was, moest hij zijn spade in de dijk steken, waarmee hij afstand deed
van de dijkplicht en dus ook van zijn land. Tijdens de schouw
controleerden de hoogheemraden of het onderhoud goed was geschied.
Zij deelden boetes uit aan degenen die hun plicht niet nakwamen. In
hoefslagboeken werd de registratie van de dijkplichtige landen en
personen bijgehouden.

Opvallend is dat het onderhoud van de Maasdijk vanaf Hutjeshoek
oostwaarts tot aan Spieringshoek anders was geregeld. Aangrenzend is
hier, zoals eerder is vermeld, een geheel andere verkaveling te zien,
namelijk meer vierkante blokken, die sterk verstoord zijn door oude
kreken. De lengte van de Maasdijk in dit traject is 6308 meter. Hier had
elke eigenaar/gebruiker van het achterland een stuk dijk te onderhouden.
Het betrof het gebied van de Broekpolder en het deel van de Holierhoekse en Zouteveense Polder dat onder het ambacht Vlaardinger-Ambacht
viel. Het ambacht Zouteveen, dat jonger is dan de andere ambachten,
viel dus buiten het hoefslagsysteem.
Op de Maasdijk werd de verhoefslaging aangegeven met hoefslagpalen.
Nadat ze in 1921 overbodig waren geworden, zijn ze bijna allemaal bij
verbredingen van de weg op de dijk verwijderd. In 2012 is er nog maar
één hoefslagpaal (nr. 95) in het onderzoeksgebied bewaard gebleven.
Binnen de bebouwde kom van Maassluis en Vlaardingen staan er nog
enkele.

Het oudst bewaarde hoefslagboek dateert van 1460. Van 1539 tot de
opheffing van het hoefslagstelsel in 1920 is een complete reeks
hoefslagboeken van de Maasdijk bewaard gebleven. De verhoefslaging
van de Maasdijk was in vier duidelijk te onderscheiden stukken verdeeld.
Voor het onderzoeksgebied zijn de hoefslagen vanaf de Spartelvaart (de
Westgaag), via Maassluis tot anderhalve kilometer ten westen van
Vlaardingen in de buurt van Hutjeshoek het belangrijkst. Hier was sprake
van 97 hoefslagen met een gezamenlijke lengte van 8695 meter. Dit
betekent per hoefslag ca. 90 meter dijkonderhoud. De hoefslagen liepen
parallel met de lange stroken land (strekweren), die bijna loodrecht op
het te onderhouden dijkvak staan. Alle eigenaren en gebruikers van een
strekweer waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk
grenzend aan hun strekweer. Het einde van een strekweer in het
aangrenzende achterland was de Vlaardingervaart. Het betrof hier het
grondgebied van het ambacht Maasland. Naast de Dijkpolder,

Paal 95 bij De Vergulde Hand
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Paal 133 bij de Zuidbuurtseweg

6. Oude landschapselementen

op uit de dertiende en het eerste deel van de veertiende eeuw (de
periode vóór het graven van de vlieten). Omdat de basis om hier te
overleven letterlijk wel erg smal was geworden, werd deze woonplaats
kort vóór 1334 verlaten. De ligging was aanvankelijk uitstekend, namelijk
op een laag veen, gelegen op een dichtgeslibde kreek. Op dezelfde
kleibaan staan nog enige boerderijen in de aangrenzende en noordelijk
gelegen Duifpolder. De kleibaan zet zich voort in zuidelijke richting op het
vlietland tussen de Middelvliet en de Boonervliet. Hier is kort voor het
midden van de zeventiende eeuw klei afgegraven ten behoeve van de
versterking van de kaden in de jaagroute tussen Delft en Maassluis/
Vlaardingen. Het ontstane meertje wordt hier nog steeds aangeduid met
de term ‘Kleiput’. Ook dit is dus een door de mens gecreëerde
landschappelijke situatie.

1. De Vlietlanden

De natuurwaarden van de Vlietlanden zijn algemeen bekend en
regelmatig beschreven. Het kerngebied wordt begrensd door de
Vlaardingervaart, de Noordvliet, de Middelwatering en de Boonervliet.
Ook de strook tussen de Noordvliet en de Middelvliet tot voorbij het dorp
Maasland wordt tot de Vlietlanden gerekend.
Minder bekend is dat het gebied ook hoge cultuurhistorische waarden
heeft. Vanaf het begin heeft de mens de hand gehad in de ontwikkeling
van de Vlietlanden. Alle sloten en greppels zijn gegraven en het
menselijk ingrijpen in de natuur is ook nu noodzakelijk om de afwisseling
in het gebied in stand te houden. Om een verdere afkalving van het
boezemland te voorkomen zijn er langs de oevers van de vlieten houten
voorzieningen aangebracht. Op de Vlietlanden zijn tenminste vier
woonplaatsen geweest. De eerste ligt niet ver van de Vlaardingervaart
op de smalle strook vlietland tussen de Noordvliet en de Middelvliet. Op
het breedste deel van deze landstrook heeft tot het graven van de twee
vlieten op een terp een boerderij gestaan. Deze woonplaats wordt zowel
door Jan Potter (in 1568) als door Kruikius (in 1712) als een ronding op
het land aangeduid. Grondboringen leverden op deze plaats aardewerk

Op diverse kaarten van de landmeter Jan Potter uit de periode vóór 1572,
bewaard in het archief van het Hoogheemraadschap van Delfland en de
gemeentearchieven van Delft en Schiedam, staan nog drie boerderijen op
de Vlietlanden. Dit betekent dat hier zo’n 250 jaar na het graven van de
vlieten nog werd gewoond. Eén woonplaats bevond zich aan de
Boonervliet tegenover de Kleine Broekmolen. Deze boerderij was in 1561
van Andries Claesz., die ook een boerderij bezat in de Duifpolder. Twee
andere boerderijen stonden nabij de Middelvliet. Ze lagen aan de weg die
oorspronkelijke het verlengde vormde van de Broekweg in de Vlaardingse
Broekpolder. Potter laat nog duidelijk de verhoging van deze weg op de
Vlietlanden zien. Het meest zuidelijke erf werd in 1561 bewoond door
Claes Jansz., een voormalige geestelijke. Achter zijn naam staat de
toevoeging Jammer, een aanduiding die iets lijkt te zeggen over zijn
toestand. Op het erf ten noorden van zijn woning woonde Ariaen
Cornelisz., die ook wel Groten Ariaen wordt genoemd. Over de laatste
persoon is bekend dat hij tijdens de eerste moeilijke jaren van de
Tachtigjarige Oorlog, de periode 1572-1574, is overleden. Zijn weduwe
en kinderen bleven met een desolate boel achter en moesten de
Vlietlanden als woonplaats verlaten. Ook de andere twee erven werden
kort na 1574 ontruimd. De belangrijkste reden van het vertrek van de

Vlietlanden
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bewoners van de Vlietlanden was, dat als gevolg van de inundatie van
delen van Delfland, waaronder de Holierhoekse en Zouteveense Polder,
de boezemwateren, en dus ook de vlieten, geruime tijd onvoldoende
water bevatten. In die periode klonk het vlietland enige centimeters in,
met als gevolg dat na het herstel van de dijken en het waterniveau in de
boezemwateren het land tussen de vlieten te moerassig was geworden
om te bewonen. De erven van de boerderijen vervielen langzamerhand.
Het is opmerkelijk dat op een kaart van de Vlietlanden uit 1920 op twee
oorspronkelijke boerderijplaatsen nog veldnamen worden genoemd, die
verwijzen naar het vroegere gebruik van de grond, zo’n 350 jaar eerder.
Op de plaats van de voormalige boerderij van Andries Claesz. staat
Uijertuijn, een verwijzing naar moestuin; op de locatie van de boerderij
van Claes Jammer staat Werve. Grondboringen op deze voormalige
boerderijerven leverden vondstmateriaal op uit de Late Middeleeuwen
tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Opmerkelijk is de aanwezigheid van vruchtbomenhout (mogelijk van peren) langs een sloot tussen
de Werve en de latere Kleiput.

verdwenen, verminderde de animo voor het arbeidsintensieve werk op de
Vlietlanden. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verwierf
vanaf 1949 steeds meer percelen vlietland.
Het oorspronkelijke karakter van het vlietland is in de laatste jaren weer
teruggebracht. Het areaal riet, dat in de afgelopen decennia sterk was
toegenomen, is weer teruggedrongen. De rietdekkersfamilie Voogt uit
Schipluiden, die vele jaren het riet op de Vlietlanden in de winter heeft
geoogst, betrekt dit product nu uit Oost-Europa. Door de afname van de
rietopstand en het herstel van veel oude kavelsloten zien de Vlietlanden
er nu weer ongeveer uit als in de tijd van Grote Ariaen. Het enige verschil
met toen is, dat er nu geen koeien meer grazen. Wel lopen er in de
zomer weer schapen (om de opslag van bomen tegen te gaan). Door de
(tijdelijke) verlaging van het boezempeil (een maatregel van het
Hoogheemraadschap van Delfland) en het verdwijnen van riet als
schuilplaats wordt het voorkomen van de zeldzame Noordse woelmuis
bedreigd. Natuurmonumenten heeft onlangs extra molentjes en sluisjes
aangebracht om de hogere waterstand te bewaren.

Andere opvallende veldnamen op de kaart uit 1920 zijn: De lage acht
hond, De Blauwe Elf hond, de Hel (gewoonlijk slecht land), De groote
Delcamp (een del is laag gelegen land), Het Breeveld, De beide
Mooikampen, Otterput en Boterkamp. In het begin van de negentiende
eeuw kwamen op de Vlietlanden nog otters voor. De veldnamen zijn in
de zeventiende en achttiende eeuw gegeven door de gebruikers van de
Vlietlanden. Nadat de bewoners vertrokken waren, bleef het drassige
gebied als hooiland in trek bij de boeren in de naaste omgeving. De
samenstelling van het hooi varieerde sterk vanwege de aanwezigheid
van allerlei kruiden. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren er
boeren, die hooi van het vlietland in de zomer op de stalzolder of in de
hooiberg een aparte plaats gaven, om het ’s winters aan eventueel zieke
koeien te voeren. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkte mee
door in de hooiperiode het peil van het boezemwater enkele centimeters
te laten zakken. Toen de mechanisatie in de landbouw in de loop van de
twintigste eeuw voortschreed en de knechten van de boerderijen
Kleiput (achter de balk) en Vlietlanden
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vangen van waterwild en het houden van een eendenkooi tot de heerlijke
rechten behoorden van de ambachtsheer.

2. Eendenkooien

Een opvallend cultuurhistorisch element in de Aalkeet-Buitenpolder is de
eendenkooi. Tot de grenswijziging van 1966 lag deze kooi op
Maaslands grondgebied. Tegenwoordig ligt de kooi in de gemeente
Vlaardingen. In 1578 wordt de kooi al afgebeeld op een kaart van Jan
Potter. De kooi wordt genoemd in 1688. In 1725 wordt de kooi
aangeprezen als een ‘welgelegen en vogelrijke vogelkooij’, in die tijd de
gebruikelijke aanduiding van een eendenkooi. Tot het eind van de jaren
vijftig van de vorige eeuw is de kooi in particuliere handen geweest.
Daarna werd de gemeente Vlaardingen hiervan de eigenaar. Tegenwoordig staat de eendenkooi onder beheer van Natuurmonumenten.
Een andere eendenkooi, die in 1553 voor het eerst wordt genoemd, lag
net buiten de Broekpolder, tussen de Rijskade en de Lickebaertsmolensloot. Rond 1610 behoorde zij tot de boerderij Hoogstad. In 1826 werd
deze eendenkooi gekocht door Pieter Willemsz. Dijkshoorn. Later was
een aantal generaties Hoogendam eigenaar van de kooi. Eind jaren
vijftig van de vorige eeuw verviel de eendenkooi door de komst van heel
veel havenslib uit Rotterdam.
De landmeter Jan Potter heeft op een kaart uit ca. 1576 in de
Broekpolder een eendenkooi getekend. In het begin van de achttiende
eeuw was deze niet meer aanwezig.

Toegang tot de eendenkooi

Het kooikershuisje

Begin van een vangpijp

Einde van de pijp

In het boezemland aan de oostkant van de Middelwatering bevond zich
rond 1700 een eendenkooi met een enkele vangpijp. In het begin van de
negentiende eeuw was Arij Dijkshoorn uit Maasland hiervan eigenaar. In
de loop van die eeuw verlandde de kooiplas. In de twintigste eeuw werd
deze plaats ingericht voor de stalling van recreatieboten.
De eerder vermelde Adriaen Cornelisz, Groten Ariaen, die in de
zestiende eeuw op de Vlietlanden woonde, bezat naast zijn boerderij
ook nog een vangpijp voor waterwild. In sommige bronnen wordt hij de
Voghelaer genoemd, ongetwijfeld een verwijzing naar een van zijn
nevenactiviteiten. Er waren in de zestiende eeuw meer boeren, die bij
hun boerderij een vangplas hadden. Officieel mocht dit niet, omdat het
De kooiplas met vernieuwde rietschermen
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Foto’s!!!

Rijsplasjes met kijkhut

Hoog water in de Broekpolder

Krabbeplas

Rietputten
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Daardoor bleef juist buiten de opspuiting de boerderij Broekkade 5,
gebouwd in 1928, die nu gebruikt wordt als clubhuis door Watersportvereniging De Bommeer. Iets ten noorden daarvan bleef het woonhuis
Broekkade 8/9 gespaard.
Ten behoeve van de opspuiting werden door de polder zogenoemde
perskaden opgeworpen, waardoor er ‘loswallen’ ontstonden die
respectievelijk werden volgespoten met slib dat via buisleidingen werd
aangevoerd. Een van de perskaden volgt het tracé van de vroegere
Broekweg, waardoor dit tracé herkenbaar is gebleven. Toen bleek dat
het havenslib ernstig verontreinigd was met onder andere zware metalen
en cyclisch gechloreerde koolwaterstoffen (drins) werd woningbouw
uitgesteld. Na een geslaagde proefbeplanting met bomen, werden
grotere delen van het gebied beplant met productiebos. Andere delen
verruigden. Een klein deel werd, tot eind jaren negentig, gebruikt voor
akkerbouw. Er werden fiets- en wandelpaden aangelegd en het gebied
kreeg meer en meer een recreatieve functie. Ook de natuurwaarden
werden allengs groter. Voor de Vlaardingse gemeenteraad was
woningbouw geen optie meer. Wel deed de stadsregio Rotterdam nog
een voorstel voor de bouw van ‘lichte en ruimtelijke bebouwing’. Dit
voorstel ging echter van tafel. Op voorstel van de Stichting Federatie
Broekpolder werd in 2009 een Integraal Inrichtingsplan Broekpolder
opgesteld. ‘Dit plan vrijwaart het gebied definitief van woningbouw en
bestemt de voormalige polder voorgoed tot een gedifferentieerd
recreatiegebied dat aansluit op de verdere natuurontwikkeling in MiddenDelfland.’ Belangrijke delen van het plan worden thans tot uitvoering
gebracht.

7. Nieuwe landschapselementen
1. De Broekpolder

De Broekpolder vertegenwoordigt nu een bijzonder landschapstype in
de regio. De voormalige polder wordt aan de oostkant begrensd door de
Vlaardingervaart, aan de noordkant door de Boonervliet en de
Bommeer, aan de westkant door de Rijskade. Aan de zuidkant is de
begrenzing meer diffuus. Oorspronkelijk vormde daar de verlengde
Rijskade, die op de kaart van Kruikius Broekkade wordt genoemd, de
begrenzing. Nu ligt het voor de hand de A20 als zuidelijke begrenzing
van het Broekpoldergebied te zien. Aan deze zuidzijde bevinden zich
onder andere een volkstuincomplex en sportvelden.
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw besloot men de Broekpolder te
bestemmen voor woningbouw. Vlaardingen zou een stad moeten
worden met 120.000 inwoners. Er werd een deal gesloten met
Rotterdam, dat afwilde van overtollig havenslib. De polder werd tussen
1958 en 1976 opgespoten met een dikke laag slib (tot wel 6 meter).
Voor het zover was werden alle agrarische bedrijven in de polder
onteigend en de boerderijgebouwen gesloopt of in brand gestoken. In
totaal betrof het negentien boerderijen en een woonhuis. Een strook
langs de randen van de polder bleef gevrijwaard van opspuiting.

2. Oeverbos

Het Oeverbos, in de volksmond ook wel het Lickerbaertbos, is een in de
jaren zeventig aangelegd, buitendijks recreatiebos op een ondergrond
van vervuild havenslib, gelegen aan Het Scheur. De inrichting is
parkachtig in de Engelse landschapsstijl. Na de onthulling van de
plattegrond van het bos in 1985 bij het restaurant het Oeverbos was het
doel van de Vereniging Vrienden van het Lickebaertbos bereikt en is
deze vereniging opgeheven.

‘t Scheur en het Oeverbos
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dat het Volksbos definitief behouden blijft, evenals de daarnaast gelegen
Rietputten. Het Lickebaertgebied met het Volksbos en de Rietputten
vormt nu de leefomgeving van de boeiendste flora en fauna uit de wijde
omgeving met reeën, vossen, blauwborsten, ooievaars, lepelaars,
mineervlinders, salamanders, kikkers, het zeldzame oostelijk kruiskruid
en de nog zeldzamere kievitsbloem.

3. Volksbos en Rietputten

Ten noorden van de Maasdijk, tussen Maassluis en Vlaardingen, liggen
diverse gebiedjes die in de recente tijd een nieuwe recreatieve- en/of
natuurinvulling hebben gekregen. Maar een dreigend gevaar voor deze
gebiedjes en voor het open gedeelte van de Aalkeet Polders vormt de
eventueel aan te leggen Blankenburgertunnel om snelweg A20 te
verbinden met de A15.

De Rietputten zijn aangelegd als een 30 ha groot baggerdepot waarin de
uitgebaggerde grond van de waterplassen bij Vlaardingen-West
(Krabbeplas) en Maassluis-Oost (Boonerlucht) is gestort (eind jaren
negentig). Het gebied ligt daardoor hoger dan de omgeving. Op het
baggerdepot heeft zich natte rietnatuur ontwikkeld, waar nu veel
rietvogels nestgelegenheid hebben gevonden. Enkele wandelpaden om
en door het gebied maken het interessant voor natuurliefhebbers.

Het Vlaardingse Volksbos is het oudste en grootste protestbos van
Nederland. Op 12 december 1992 plantten zo’n 8.000 verontruste
burgers in één dag een bos van 20 ha, met meer dan 17.000 bomen. Dit
werd gedaan als protest tegen de geplande stortplaats van verontreinigd
bouw- en sloopafval in het Lickebaertgebied. Inmiddels heeft dit bos zich
ontwikkeld tot een prachtig natuurgebied. Eind 2003 besloot de
Reconstructiecommissie Midden-Delfland een beheersplan van
Natuurmonumenten, de KNNV, ANWB en Stichting Groeiend Verzet in
de Lickebaert over te nemen.

4. Recreatiebos

Tussen de Rietputten en de Boonervliet, tussen de Maasdijk en de
spoorbaan Vlaardingen-Maassluis is een recreatiebos aangelegd met
wandel- en fietspaden. Aan de Maassluisse kant ligt, hiervan gescheiden,
een wielerparcours en een ijsbaan.

Ook een plan van tien jaar later om in het gebied een kasteel met
drafbaan en paardencentrum te bouwen werd door hevig protest
afgewezen. Inmiddels heeft de beplanting zich ontwikkeld tot een
volwaardig bos, en zelfs tot een uniek natuurgebied, waarin meer dan
1000 verschillende planten- en dierensoorten worden aangetroffen. De
Vereniging Natuurmonumenten, de KNNV en de ANWB hebben bereikt

Volksbos, toegang

Rietputten

Recreatiebos en wielerbaan
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5. Boonerlucht

7. Free Golfbaan

Dit recreatiegebiedje ligt ten noorden van de spoorbaan tegenover de
stadsrand van Maassluis. Het gebied, met een centrale plas, is vooral
geschikt voor de plaatselijke recreant, daar er geen horecavoorziening is
en het gebied niet per auto bereikbaar is.

Behalve de in de Broekpolder gelegen golfbaan, ligt er nog een golfbaan
in het onderzoeksgebied. Deze Free Golfbaan is gelegen rond de oude
boerderij Schinkelshoek, die als clubhuis en horecagelegenheid dient.
Doordat Free Golf met een vrij lichte bal gespeeld wordt, is het
ruimtebeslag minder dan van een ‘normale’ golfbaan.

6. Krabbeplas

De Krabbeplas met omringend recreatiegebied ligt ten westen van de
Vlaardingse Westwijk en ten zuiden van de A20. De aanleg van de
recreatieplas dateert van het begin van de jaren negentig. De plas is
vernoemd naar ir. G. Krabbe, die als hoofdinspecteur van het advies- en
ingenieursbureau Grontmij, aan de wieg heeft gestaan van de
Reconstructiewet Midden-Delfland. Het strandje en de ruime ligweiden
aan de oostzijde van de plas zijn aantrekkelijk voor veel recreanten. Er
is hier een horecavoorziening. De rietkraag aan de westzijde van de
plas is een geschikte biotoop voor veel soorten vogels.
In het recreatiegebied is het oude slotenpatroon gehandhaafd, maar aan
de noordoostzijde van de plas ligt een kunstzinnig bedoelde ingreep in
het landschap met een in elkaar grijpende driehoekige en ronde vorm,
beplant met bos. In het veld is deze ‘land art’ niet als zodanig
herkenbaar.

8. Rijsplasjes

Krabbeplas en strand

Rijsplasjes

De Rijsplasjes danken hun naam aan de Rijskade die de opgespoten
Broekpolder scheidt van de Aalkeet-Buitenpolder. De plasjes zijn aan het
begin van de jaren negentig gegraven als natuurgebied en zijn
aantrekkelijk voor watervogels, onder andere smient, wintertaling en
ganzensoorten. In de brede rietkragen leven veel rietvogels. Tussen de
westelijke perskade van de Broekpolder en de Rijskade is een
vogelkijkhut gesitueerd, van waaruit de plasjes en het natuurgebied van
de Aalkeet-Buitenpolder goed te overzien zijn. Het hakhout op de
Rijskade vormt een schuilplaats en leefgebied voor wezels en tal van
insecten.
Langs de Boonervliet is onderlangs de kade een zogenoemd helofytenfilter aangelegd om via een natuurlijk proces ingelaten water te zuiveren
voordat het de Aalkeet-Buitenpolder instroomt.
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Maasland geweest. Hier lagen voor de opspuiting van
de Broekpolder drie boerderijen en de Vlietmolen. In
2004 ging deze zone met het andere grondgebied van
Maasland en dat van Schipluiden op in de nieuwe
gemeente Midden-Delfland. Het grootste deel van het
onderzoeksgebied valt nu onder de gemeente MiddenDelfland; kleinere delen (in het westen, zuiden en
oosten) behoren tot de gemeenten Maassluis en
Vlaardingen.

8. Bestuurlijke situatie
Zie voor de oudste bestuurlijke situatie het hoofdstuk over de
bewoningsgeschiedenis, in het bijzonder het gedeelte over de
Middeleeuwen.
De Aalkeetpolders, Vlietlanden, Foppenpolder en Sluispolder vielen
heel lang geheel onder het ambacht Maasland. Dit gold ook voor het
noordelijke deel van de Broekpolder. In 1614 scheidde Maassluis zich
af van Maasland. Jacob van Egmond, heer van Keenenburg en
ambachtsheer van Schipluiden en Maasland en de Maassluisse
predikant Johannes Fenacolius hebben zich hiervoor sterk gemaakt. De
belangen van een vissersplaats waren toch anders dan die van het
agrarische Maasland. De afscheiding betrof overigens maar zo’n 35 ha.
Dit betekende dat het zelfstandige vissersdorp geheel ingesloten bleef
door het ambacht Maasland. In de eeuwen erna vonden er slechts
kleine grenswijzigingen plaats, zodat Maassluis maar beperkt kon
groeien. De komst van de Nieuwe Waterweg in 1872 bracht de
vissersplaats een nieuwe haven en nieuwe welvaart. De gemeentegrens werd verlegd naar Het Scheur. De uitbreiding op Maaslands
grondgebied bleef tot het einde van de negentiende eeuw gering. Pas in
de twintigste eeuw moest Maasland belangrijke gebieden afstaan aan
het opkomende Maassluis. In 1941 kwam het grootste deel van de
Sluispolder tot de Boonervliet bij Maassluis. Hier werd in 1950 gestart
met grootschalige woningbouw. Maasland verloor toen ook het deel van
de Aalkeet-Binnenpolder tussen de spoorbaan en de grens van
Vlaardingen aan Maassluis, in 1966 gevolgd door de Korte Buurt, de
Zuidbuurt en opnieuw een deel van de Aalkeet-Binnen- en AalkeetBuitenpolder. Het andere deel van deze Maaslandse polders ging toen
naar de gemeente Vlaardingen.
Het grootste deel van de Broekpolder viel vanouds onder VlaardingerAmbacht en kwam na de opheffing van deze gemeente in 1941 bij
Vlaardingen. Het meest noordelijke deel van de Broekpolder (de strook
grond met het golfbaanterrein nabij de Boonervliet) is altijd van
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Midden-Delfland

Maasland

Maassluis, vóór en ná 1959

Vlaardinger-Ambacht

Vlaardingen

Kaart 9: boerderijen en jonge bouwkunst
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9. Monumentale waarde van de boerderijen

Gemengde bedrijven in Midden-Delfland

Vooral in het noordwesten van het Midden-Delflandgebied, daar waar
een kleidek over het veen was afgezet, bleef de akkerbouw nog tot in de
twintigste eeuw belangrijk. Akkerbouw werd ook bedreven op de
hoogliggende geulafzettingen elders in het gebied. De indeling van het
boerderijgebouw was op die gemengde bedrijfsvoering aangepast.
Gewoonlijk lag dan tussen de stal en het woon- en werkgedeelte een
dorsvloer, een ruimte zonder zoldering, waar het graan gedorst kon
worden. Bij deze gemengde bedrijven wordt soms een andere indeling
van het voorhuis aangetroffen, met de boenhoek uitgebouwd aan het
voorhuis, tegenover de melkkelder/opkamer.

De boerderijgebouwen in het onderzoeksgebied tonen de boerderijontwikkeling vanaf de zestiende eeuw - toen er voor het eerst boerderijen in
steen werden gebouwd - tot recente boerderijen uit de twintigste eeuw.
De boerderijen zijn van het Delflandse type. Dit type behoort tot de
zogenoemde Hallenhuisgroep, waarbij wonen, werken en veestalling
onder één dak plaatsvinden en waarbij de ruimte is ingedeeld in drie
beuken. Het dak wordt gedragen door een aantal achter elkaar
geplaatste gebinten.
Kenmerkend voor de boerderijen is de dikwijls uitgebouwde melkkelder
met opkamer. In de voor- en zijgevel is de kelder te herkennen aan
kelderluiken onder de opkamerramen. Door de toenemende vraag naar
zuivelproducten vanuit de steden vond al vroeg specialisatie plaats naar
melkveehouderij (en een vergrote productie van boter en kaas). Vanaf
die tijd werden het wonen en werken gescheiden. Het wonen bleef in het
voorhuis en het werken verhuisde naar een werkruimte (boenhoek) in
het achterhuis. Om meer koeien te kunnen houden werd de stal (vooral
in de zeventiende eeuw) verlengd en soms ‘om de hoek’ uitgebouwd,
zodat de U- of Z-vormige plattegrond ontstond (uniek voor Nederland).
Ook werd in de stal de middenbeuk versmald tot voerdeel en kwam er
een grup en een kruipad achter de koeien (die met de koppen naar de
voerdeel gericht stonden). Dit staltype wordt: ‘Hollandse stal’ genoemd
en deed ook in andere delen van Nederland tot in de vorige eeuw
opgeld.

Bij andere gemengde bedrijven werd gedurende de zomermaanden
gewoond en gewerkt in een zogenoemd zomerhuis, dat meestal
tegenover het voorhuis op het erf was gesitueerd. In dit zomerhuis vond
gedurende de periode van Pasen tot aan de herfst de zuivelbereiding
plaats. Voorbeelden van nog bestaande zomerhuizen zijn te zien bij de
boerderijen Zuidbuurt 26 en Zuidbuurt 42. Veel zomerhuizen verdwenen
aan het eind van de negentiende eeuw, toen de zuivelbereiding zich naar
fabrieken verplaatste. In ieder geval stonden er ook zomerhuizen bij de
boerderijen Zuidbuurt 28, 34 en 36 en mogelijk bij Zuidbuurt 14 en 30.
De boerderijen in het onderzoeksgebied

De meeste boerderijen in het onderzoeksgebied zijn enige decennia
geleden aan het agrarische gebruik onttrokken, maar nog wel goed als
boerderijgebouw herkenbaar. Het merendeel van de boerderijen is
gebouwd op geulafzettingen en staat niet langs de weg. De boerderijen
liggen verspreid in het landschap en zijn via soms zeer lange oprijlanen
met de weg verbonden.

De belangrijkste verdere ontwikkeling van het boerderijgebouw, betrof
het achterhuis, waar behalve een boenhoek ook een woonkeuken
kwam. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werden boerderijen
gebouwd met ligboxenstallen en losstaande woningen.

Vooral in de Aalkeet-Binnenpolder ligt een aantal boerderijen van zeer
hoge ouderdom. Ze dateren van de periode dat in het westen van het
land voor het eerst boerderijen in steen gebouwd werden en behoren
daarmee tot de oudste boerderijen van Nederland. De oudste bouwdelen
betreffen vooral de kelders en opkamers. In de opkamer van Zuidbuurt 40

Een uitgebreidere beschrijving van de Midden-Delflandse boerderij is
opgenomen in het deel Historie en Landschap van de Holierhoekse en
Zouteveense Polder en de Noord-Kethelpolder (te downloaden via
www.mdmw.nl).
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bevinden zich onder de
moerbalken sleutelstukken met
een gotisch peerkraalprofiel uit de
eerste helft van de zestiende
eeuw. Dergelijke peerkraalprofielen zijn ook te zien in de opkamer
van Zuidbuurt 30, waar bovendien
nog houten muurstijlen aanwezig
zijn. Andere boerderijen met een
kern uit de zestiende eeuw zijn
Gotisch peerkraalprofiel
Zuidbuurt 34 en Zuidbuurt 36. Van
de laatste verdween helaas oud en fraai metselwerk onder een laag
pleisterwerk en werd de stal afgebroken.

middendeel van de stal werd versmald tot middengang, waarbij de
gebintstijlen onder de ankerbalk werden doorgezaagd en meer naar
binnen werden geplaatst.

De boerderij Zuidbuurt 34 behoort met zijn imposante uiterlijk met
rijkversierde trapgevels tot de fraaiste boerderijen in het land. Het jaartal
1644 op een van de deurkalven duidt op de aanbouw van een
woongedeelte voor de toenmalige stadse eigenaar. De kern van de
boerderij is ouder. Zuidbuurt 42 toont het jaartal 1611. De boerderij
Zuidbuurt 5 dateert van 1711, maar bevat in het achterhuis enkele stijlen
van een voorganger. In de voorgevel van deze boerderij zitten
kruiskozijnen uit de bouwtijd.

De meeste boerderijen waren vroeger over water bereikbaar via een
zogenoemde voersloot (of vaarsloot). Aan de zuidzijde van de Zuidbuurt
ligt een verbindende voersloot. Over deze sloot ligt nog een aantal stenen
heulen (bruggen) waar men met de boot onderdoor kon varen. Fraai zijn
de gemetselde heulen aan het begin van de oprijlaan naar Zuidbuurt 42
en de vroegere oprijlaan naar Zuidbuurt 28. Ook bij Zuidbuurt 48 ligt een
oude stenen heul, maar deze is vrijwel onzichtbaar door beton en
pleisterwerk.

Andere achttiende-eeuwse boerderijen zijn Zuidbuurt 14 (mogelijk
ouder) en Zuidbuurt 79. Zuidbuurt 18 en Zuidbuurt 46 zijn goede
voorbeelden van negentiende-eeuwse boerderijen. Daarvan staan er
overigens meer in het onderzoeksgebied.

In de negentiende eeuw zijn enkele boerderijen (op de kreekrug ten
zuiden van de Zuidbuurt) met een Z- of U-vormige plattegrond weer
omgevormd tot boerderijen met een L-vormige plattegrond. De veelal
verlengde stal werd hierbij van de kreekrug af gebouwd waardoor
bouwtechnische problemen ontstonden. Enkele van deze stallen zijn
inmiddels dan ook weer afgebroken (onder andere Zuidbuurt 36) of
vervangen door houtbouw (Zuidbuurt 40).

Bij diverse boerderijen bevinden zich nog traditionele erfelementen,
behalve wagenschuren betreft het melkhuisjes (Zuidbuurt 5, herbouw van
steen en Zuidbuurt 85, herbouw in hout), hooibergen (onder andere bij
Zuidbuurt 34, Zuidbuurt 85 en bij Sportlaan 2). Ook bij diverse andere
boerderijen bevinden zich restanten van oude hooibergen met houten
roeden en een rieten kap. Karnmolens staan bij Zuidbuurt 5 (steen),
Zuidbuurt 85 (houten herbouw), Zuidbuurt 89 (hout) en Broekpolderweg
251 (hout). De boerderij Zuidbuurt 89 heeft een zeldzaam inpandig
melkhuis.

De Broekpolder verdween in de jaren zestig onder een dikke laag
baggerspecie. De boerderijen daar werden vrijwel allemaal afgebroken.
Hier waren ook zeer oude boerderijen bij. Langs de rand, aan de
Vlaardingervaart bleef een boerderij behouden: Broekkade 5 uit 1928.
Tussen de bebouwing van Vlaardingen bleven enkele boerderijen
gespaard, zoals Westlandseweg 250-258 met zeventiende-eeuwse
stalgebinten. Deze gebinten laten nog zien dat in die periode de brede

Ten noorden van de A20 zijn in het kader van de reconstructie van
Midden-Delfland een aantal decennia geleden twee nieuwe boerderijen
gebouwd.
Fraaie achttiende-eeuwse inrijhekken staan bij Zuidbuurt 79 en bij
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Kortebuurt 21 (zware stenen hekpijlers). Bij Zuidbuurt 40 staat een fraai
eigentijds inrijhek.
Door de verspreide ligging van de boerderijen en het opgaande groen
rondom hebben veel boerderijcomplexen een hoge landschappelijke
waarde. Bij diverse boerderijen liggen nog hoogstamboomgaarden (o.a.
Zuidbuurt 46, Westlandseweg 250-258).
De ligging van onderstaande boerderijgebouwen of -elementen is op
kaart nr. 9 met een nummer (x) aangegeven.
Zuidbuurt 14

Zuidbuurt 30

Zuidbuurt 34, Sarijnenhove

Zuidbuurt 79, Schinkelshoek

Boerderijgebouwen en -elementen die op de Rijksmonumentenlijst staan
◊ Zuidbuurt 34, Vlaardingen (Sarijnenhove, 16e eeuw, 1644, incl.
◊
◊
◊
◊
◊
◊

hooiberg) (8)
Zuidbuurt 30, Vlaardingen (16e eeuw) (10)
Zuidbuurt 14, Maassluis (17e eeuw) (13)
Zuidbuurt 5, Maassluis (Karperhoeve, 1711, incl. stenen karnmolen
en herbouwd melkhuisje) (17)
Zuidbuurt 79, Vlaardingen (Schinkelshoek, Hek, 18e eeuw) (22)
Kortebuurt 21, Maassluis (Vliethoff, Hekpijlers, 18e eeuw) (38)
Sportlaan 2, Maassluis (Ridderhof, 17e eeuw) (juist buiten het
onderzoeksgebied) (44)

Overige waardevolle boerderijen of boerderijelementen
◊ Vlaardingsedijk 7, Maassluis (kampeerboerderij De Dijk, 1912)
◊
◊
◊
◊
◊
◊

(gemeentelijk monument) (2)
Maassluissedijk 188, Vlaardingen (De Vergulde Hand, 1877) (3)
Zuidbuurt 46, Vlaardingen (1878) (4)
Zuidbuurt 42, Vlaardingen (1611, inclusief zomerhuis) (5)
Zuidbuurt 40, Vlaardingen (Jan Schurenwerf/Wijnboerderij, eerste
helft 16e eeuw-20e eeuw) (6)
Zuidbuurt 36, Vlaardingen (16e eeuw, stal afgebroken) (7)
Zuidbuurt 32, Vlaardingen (1938, stal 16e/17e eeuw) (9)

Kortebuurt 21, Vliethoff
Sportlaan 2, Ridderhof
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◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Zuidbuurt 28, Vlaardingen (19e eeuw, incl. hooiberg) (11)
Zuidbuurt 26, Vlaardingen (zomerhuis) (12)
Zuidbuurt 18, Maassluis (De Groene Hoeve, 1899) (14)
Zuidbuurt 79, Vlaardingen (Schinkelshoek, 1735) (22)
Zuidbuurt 85, Vlaardingen (De Buitenplaats, herbouwde hooiberg,
karnmolen en melkhuisje) (23)
Zuidbuurt 89, Vlaardingen (Schalkshoeve/Engelenhof, 1892, incl.
karnmolen) (24)
Zuidbuurt 93, Vlaardingen (ca. 1890) (25)
Van Baerlestraat 252, Vlaardingen (Hoogkamer, 1903) (26)
Surinamesingel 121, Vlaardingen (buiten onderzoeksgebied) (27)
Broekpolderweg 251, Vlaardingen (karnmolen) (30)
Westlandseweg 260, Vlaardingen (juist buiten onderzoeksgebied) (31)
Westlandseweg 250-258, Vlaardingen (Hoogstad, juist buiten
onderzoeksgebied) (32)
Broekkade 5, Vlaardingen (1928) (36)
Kortebuurt 20, Maassluis (ca. 1930) (39)
Kortebuurt 15, Maasland (’t Sonnetje, eind 19e eeuw) (40)

Twee heulen langs de Zuidbuurt
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Vlaardingsedijk 7, De Dijk

Maassluissedijk 188, De Vergulde
Hand

Zuidbuurt 18, De Groene Hoeve

Zuidbuurt 26, voormalig zomerhuis

Zuidbuurt 28

Zuidbuurt 32

Zuidbuurt 36

Zuidbuurt 46

Kortebuurt 15, ‘t Sonnetje

Van Baerlestraat 252, Hoogkamer

Zuidbuurt 85, De Buitenplaats

Zuidbuurt 89, Schalkshoeve/
Engelenhof

Westlandseweg 250-258, Hoogstad

Westlandseweg 260

Zuidbuurt 93

Kortebuurt 20

Broekpolderweg 251

Broekkade 5
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10. Jonge bouwkunst en andersoortige bebouwing

naast de Karperhoeve ook nog een paar glastuinbouwbedrijven en
Manegebedrijf Middenhof, met grootschalige gebouwen.

In het onderzoeksgebied bevindt zich relatief weinig jonge bebouwing. In
de oude bewoningslinten langs de Kortebuurt en de Zuidbuurt zijn de
laatste zestig jaar burgerwoningen gebouwd, vooral direct grenzend aan
de (schuivende) bebouwde kom van Maasland en Maassluis. Per
onderdeel van het studiegebied worden enkele bijzondere gebouwen
genoemd, opvallend vanwege een afwijkende functie of een opmerkelijke architectuur.

Een opmerkelijk modern gebouw verrees in 1926 aan het eind van de
Boonervliet: het boezemgemaal mr. dr. C.P. Zaaijer met dienstwoning,
van de architect ir. A.C. Kolff (Rijksmonument). Na de aanleg van de
Krabbeplas in het recreatiegebied westelijk van de Westwijk van
Vlaardingen is een aardig nieuw paviljoen verrezen (architect B.
Goudriaan, ca. 1980).

Zuidbuurt

Het nieuwe gemaal van de Aalkeet-Buitenpolder, gebouwd naast
Zuidbuurt nr. 57, heeft een modern en bij zijn functie goed passend
uiterlijk en hoort in een serie van moderne gemalen van het Hoogheemraadschap van Delfland
(S2 architecten, 2009).

De Aalkeetpolders zijn de van oudsher bewoonde delen van het
onderzoeksgebied. In de negentiende en twintigste eeuw zijn hier in het
lint van boerderijen en
arbeiderswoningen enkele
nieuwe functies gekomen:
zo staat op nr. 51 een
groot wit pand, waar tot
ca. 1970 een maalderij
was gevestigd,
oorspronkelijk werkend op
stoomkracht, later met een
dieselmotor. Het pand
daarachter (met fraai
Vroegere maalderij
gesneden windveren) was
de buurtwinkel van Van
Buuren. Een aardige
tuinderswoning uit het
interbellum is Zuidbuurt 6.
De meeste andere
woonhuizen in deze polder
zijn nieuw of vernieuwd.

Broekpolder

In de Broekpolder zijn na
de opspuiting met
havenslib in de jaren zestig
en de introductie van
recreatief gebruik in de
jaren tachtig van de vorige
eeuw enkele nieuwe
gebouwen gerealiseerd,
zoals het clubhuis op het
Golfterrein in het noorden
en de sportaccommodaties
net ten zuiden van de
Broekpolder.

Paviljoen Krabbeplas

Aan de opspuiting zelf
refereert nog een
eenvoudige schuur midden
in de polder, die een

Er staan in het meest
zuidwestelijk deel o.a.
Boezemgemaal mr. dr. C.P. Zaaijer

De Tribune
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zuiveringsinstallatie
bevat. Vermeldenswaard
zijn hier nog de twee voor
het publiek toegankelijke
kunstwerken het Balkon,
aan de Boonervliet en de
Tribune, langs het
Broekpolderpad in 2007
ontworpen door Studio
Marchel - Wim van
Vogelkijkhut
Dongen, en de ronde
vogelkijkhut van Natuurmonumenten bij de Rijskade, vervaardigd van
cortenstaal.

locatie van de oliemolen en
van Huis ter Lucht, een
straat met gevarieerde
woningen gebouwd. Op de
oever van de Noordvliet
bevinden zich nog drie
delen van molenstenen,
een herinnering aan de
verdwenen oliemolen.
Woonhuis bij dierenkliniek
Foppenpolder

Rond de eeuwwisseling verrees aan dit deel van de Kortebuurt en langs
de Middelvliet een buurtje met een tiental moderne villa’s, dat een nog
oorspronkelijke negentiende-eeuwse woning omsluit. De bebouwing
wordt aan de polderzijde beëindigd door Dierenkliniek De Delta, waarvan
vooral het woonhuis een goed voorbeeld is van in het landschap
ingepaste eigentijdse architectuur. Buiten de bebouwde kom telt de
Foppenpolder alleen nog de uitspanning ‘t Jachthuis, gelegen aan de
Vlietlanden.

Vlietland

Op het vlietland tussen de Noordvliet en de Middelvliet aan de kruising
met de Zuidgaag, gunstig gelegen aan het water en aan de weg en niet
ver van het niet meer bestaande Huis ter Lucht, richtte in 1916 de
Maaslandse tuindersvereniging voor groenten en fruit een modern
veilinggebouw op. Het houten gebouw kreeg een doorvaart, zodat de
beladen schuiten konden binnenvaren voor het afmijnen van de
producten. Langs het gebouw liep vanaf 1912 de spoorlijn van de
Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM) naar Maassluis.
Sinds eind jaren zestig
van de vorige eeuw is in
het pand een partycentrum gevestigd. Hoewel
sterk verbouwd, is de
structuur van het oude
houten veilinggebouw nog
geheel aanwezig.

Oude veiling nu partycentrum

Infrastructuur

Als direct gevolg van het graven van de Nieuwe Waterweg en de
ontwikkeling van Hoek van Holland werd in 1891 de spoorlijn Schiedam Hoek van Holland aangelegd. De spoorlijn liep hier tussen de Maasdijk
en de boerderijen ten zuiden van de Zuidbuurt, die daarmee gedeeltelijk
van hun land werden afgesneden, waarvoor aanvankelijk talloze
spoorwegovergangen werden toegestaan. In de jaren zestig van de
vorige eeuw werd de A20 doorgetrokken van Vlaardingen naar
Maassluis, dwars door de Alkeet-Buitenpolder. Een fietsviaduct over de
A20 verbindt de Broekpolder met de Alkeetpolders. De Broekpolder
wordt met twee fietsbruggen verbonden met Vlaardingen Holy, waarvan
de nieuwste, ‘de Twist’ heet (in de volksmond ook ‘de Wokkel’).

Aan het eind van de
twintigste eeuw werd
langs de Noordvliet, op de
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In de Zuidbuurt zien we de al eerder in de voormalige gemeente
Maasland aangetroffen vooroorlogse elektriciteitshuisjes (onder andere
aan de Zuidbuurt tussen de huisnummers 2 en 4).

Woonhuizen en andere bouwwerken

Langs de Vlaardingerdijk in Maassluis is in het recreatiegebied tussen
de dijk en de spoorlijn een wielerparcours aangelegd inclusief enkele
kunstwerken (ongelijkvloerse kruisingen).

◊ Boezemgemaal Mr.dr. C.P. Zaayer, Vlaardingsedijk 8, Maassluis

Een aantal woonhuizen en andere bouwwerken is vermeldenswaard; het
nummer (x) verwijst naar kaart nr. 9:

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Diversen

Er bevinden zich evenals elders in Midden-Delfland ook in het
onderzoeksgebied tientallen houten hectometerpalen in de boezemwateren, onder andere in Vlaardingervaart en de Noordvliet, de Midden- en
de Boonervliet (o.a. bij de Karperhoeve). In de voorboezem langs de
Zuidbuurt staan er ook nog diverse; o.a. een paal met nr. 1 ten hoogte
van Zuidbuurt 47 en de nrs. 2 en 5, meer in de richting van de
Boonervliet.
Het recht van afpaling van de eendenkooi langs de A20 is op
verschillende plaatsen in de Zuidbuurt van bordjes af te lezen.
Ten zuiden van de A20 bevindt zich niet ver van het tankstation nog een
zware betonnen fundering van een luchtafweergeschut van het Duitse
leger uit de Tweede Wereldoorlog.

(rijksmonument) (1)
Tuinderswoning, Zuidbuurt 6, Maassluis (15)
Elektriciteitshuisje, tussen Zuidbuurt 2 en 4, Maassluis (16)
Voormalige machinistenwoning, Zuidbuurt 41, Maassluis (18)
Voormalige maalderij, Zuidbuurt 51, Maassluis (19)
Voormalige winkel, Zuidbuurt 53, Maassluis (20)
Nieuw gemaal, naast Zuidbuurt 57 (21)
Paviljoen de Krabbeplas, Surfpad 50, Vlaardingen (28)
Vogelkijkhut, Broekpolder, nabij Rijskade (33)
Woonhuis Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland (41)
Woonhuis, Foppenpolder 6-8, Maasland (42)
Voormalige groenteveiling, Oude Veiling 1, Maasland (43)

Andere objecten
◊ Fundering voormalig afweergeschut, pad Rondom West, nabij A20 (29)
◊ Uitzichtpunt Tribune, Broekpolderpad, nabij Rijskade (34)
◊ Uitzichttoren Balkon, Golfpad, aan Boonervliet (35)
◊ Brug De Twist, over Vlaardingervaart (37)

De Twist
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Fundering luchtafweergeschut naast snelweg A20
Naast het gemaal Aalkeet-Buitenpolder ligt nu een vispassage
Zuidbuurt 53

Molensteen bij Huis ter Lucht

Woonhuis omringd door nieuwbouw (Foppenpolder)

Locatie van vroegere molen en gemaal
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Elektriciteitshuisje

50

50

11. Waardevolle ensembles en structuren
1.

De voorboezem en de bebouwingsstrook langs de Zuidbuurt met
o.a. de Karperhoeve en de twee voormalige gemalen.

2.

Aalkeet-Binnenpolder met op een kreekrug een lint van oude
boerderijen en boerderijplaatsen met een uitzonderlijke variatie in
leeftijd en verschijningsvorm.

3.

De Maasdijk, het toonbeeld van het gevecht tegen het water vanaf
het begin van de dertiende eeuw. Slechts één hoefslagpaal
herinnert nog aan de vroegere onderhoudsverplichting van de
ingelanden.

4.

IJzertijdbewoning in Aalkeetpolders en Foppenpolder (zie kaartje 4).

5.

Archeologische vindplaatsen uit Romeinse tijd, aanwezig als open
plekken in het Recreatiebos nabij de Maasdijk.

6.

Rijskade, Rijsplasjes en kade langs de Boonervliet. Historisch kader
met gegraven plas bij uitstek geschikt voor watervogels. Ervaring
van sterk hoogteverschil en van oorspronkelijk landschap van vóór
de ontginning.

7.

De eendenkooi Aalkeet-Buiten is behalve een natuurelement ook
een cultuurhistorisch object.

8.

De Vlietlanden zijn vooral van belang vanwege het bijzondere natte
veengebied met unieke natuur- en cultuurhistorische waarden
(archeologische vindplaatsen).

9.

De veertiende-eeuwse vlieten en het nog oudere Bommeer. De
waterrecreatie heeft zich hier redelijk ontwikkeld.

10.

De Zuidgaag met de bebouwing langs de Korte Buurt, met o.a. de
Oude Veiling.

Lint van boerderijen in de Zuidbuurt (1980) vóór aanleg van de
fietspaden en recreatiegebieden

Maasdijk ter hoogte van boerderij De Vergulde Hand
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