HISTORIE EN LANDSCHAP VAN DE DIJKPOLDER,
DE COMMANDEURSPOLDER EN DE DUIFPOLDER

HISTORIE EN LANDSCHAP VAN DE DIJKPOLDER,
DE COMMANDEURSPOLDER EN DE DUIFPOLDER

Opgesteld door de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, n.a.v. veldverkenningen en historisch onderzoek door
Epko Bult, Henk Groenendaal, Jacques Moerman, Pia van Oord en Frits van Ooststroom, november 2011 (april 2012).
Contact: info@middendelflandismensenwerk.nl
© Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, cartografie: Nicoline v.d. Kooij, fotografie: Henk Groenendaal en
Frits van Ooststroom.

2

Inhoud

Kaarten

1.

Begrenzing studiegebied .......................................... 5

1.

Studiegebied ............................................................ 4

2.

Typering gebied ....................................................... 9

2.

Hoogte...................................................................... 8

3.

Geologische situatie ............................................... 11

3.

Geologie ................................................................. 10

4.

Bewoningsgeschiedenis ......................................... 15

4.

Geologie en archeologie ......................................... 14

5.

Waterstaatkundige situatie ..................................... 21

5.

Geologie met boerderijen in 1712 ........................... 16

6.

Bestuurlijke situatie ................................................ 27

6.

Verkaveling en waterstaat ...................................... 20

7.

Monumentale waarde van de boerderijen............... 29

7.

8.

Jonge bouwkunst en andersoortige bebouwing ...... 33

Monumentale boerderijen en andere bijzondere
bouwwerken ........................................................... 28

9.

Waardevolle ensembles in Dijkpolder,
Commandeurspolder en Duifpolder ........................ 39

8.

Waardevolle ensembles en structuren .................... 38

Het project 'Hergebruik Cultureel Erfgoed Midden-Delfland'' wordt financieel
mogelijk gemaakt door de gemeente Midden-Delfland, de Provincie ZuidHolland en het 'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland'.
Het project wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Groen Goud
uitgevoerd door de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk.

3

Kaart 1

4

4

het kopje ‘Dijckpolder’ de naam ‘Lubberdorp’. Kruikius gebruikt op zijn
kaart van Delfland (1712) nog het toponiem ‘Lobberdorp’. Het woord
‘lobberen’ zou een betekenis hebben van onvaste of trillende grond;
‘lubberen’ kan ook duiden op een oneffen landschap. De toevoeging ‘dorp’
kan duiden op het oorspronkelijke cluster van boerderijen in dit deel van
Maasland, dat klaarblijkelijk een buurtschap heeft gevormd. Van de drie te
bespreken polders is de Dijkpolder de polder met de meeste klei. De
andere twee polders zijn meer veenpolders.

1. Begrenzing onderzoeksgebied
Het aaneengesloten poldergebied van Dijkpolder, Commandeurspolder
en Duifpolder wordt in het noorden begrensd door de Westgaag
(Spartelvaart) en Oostgaag (tot Schipluiden), in het oosten door de
Vlaardingervaart, in het zuiden door de Noordvliet en in het westen door
de Maasdijk. Aanvankelijk vormde het gebied één ontginningseenheid.
De kavels strekten zich uit van de Maasdijk tot aan de Vlaardingervaart.
Nog altijd is waar te nemen dat meerdere perceelsloten doorlopen in de
drie polders. In de zestiende eeuw zijn er nog grondbezitters die in de
drie polders percelen grond hebben die in elkaars verlengde liggen. De
Duitse Orde was zo’n grondeigenaar, evenals de rijke Maaslandse
boerenfamilie Thuen (’t Hoen). De Zuidgaag en de Middelwatering
doorsnijden de oorspronkelijke ontginningseenheid.

De naam Commandeurspolder verwijst naar de commanderij van de
Ridderlijke Duitse Orde, die in 1365 in deze polder is gebouwd, nabij de
kerk van Maasland. De Duitse Orde (tegenwoordig RDO Balije van Utrecht
genoemd) bezit nog altijd veel land in de Commandeurspolder, maar ook
in de Dijkpolder en de Duifpolder. Vanaf de vijftiende eeuw draagt de
Commandeurspolder ook nog regelmatig de naam ‘Poelpolder’, een

Het onderzoeksgebied kent buiten het dorp Maasland en de stad
Maassluis geen andere dichte bebouwingsclusters. Naast de begaanbare
boezemkaden zijn er maar enkele verkeerswegen, zoals de Kapteinlaan
(nu Duifpolder), waarvan het deel tot de Vlaardingervaart uit de jaren
dertig van de vorige eeuw dateert, en de A20 die aan het eind van de
jaren zestig is aangelegd. De bebouwde kommen worden buiten de
bespreking gehouden.
De Duifpolder en de Commandeurspolder vallen geheel onder de
gemeente Midden-Delfland. Het gedeelte van de Dijkpolder ten westen
van de A20 valt onder de gemeente Maassluis, het overige deel ligt in de
gemeente Midden-Delfland.

Benaming
De naam Dijkpolder verwijst naar de aangrenzende Maasdijk. Overigens
wordt in 1391 voor deze polder de aanduiding ‘Ommedyckpolder’
gebruikt. In de grafelijke rekeningen en in enkele leenkamers komt in dit
gebied nabij de Zuidgaag de naam ‘Lobberdorp’ voor. De landmeter Jan
Potter vermeldt in 1570 op een kaart met land van de Duitse Orde onder

Duifpolder vanaf voormalige trambaan richting Vlaardingervaart
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verwijzing naar de Poelwatering en/of Poelwoning. Centraal in de polder
ligt nog altijd de Poelwoning, waarbij Potter in 1570 een plasje tekent met
de vermelding ‘de poul’. Een ‘poel’ is een ondiepe plas.
De naam Duifpolder - vanaf de vijftiende eeuw veelvuldig genoemd verwijst naar de vogelsoort duif. Het zuidoostelijke deel van deze polder
werd in de zestiende eeuw ‘opte Veen’ genoemd, dezelfde naam die ook
voor de overzijde van de Vlaardingervaart (Zouteveen) werd gebruikt.

In Midden-Delfland lopen de koeien buiten zoals in de Duifpolder

Molensloot in de Commandeurspolder

Weiland in de Dijkpolder ten zuidwesten van Maasland
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Het voormalig tuinbouwgebied in de Commandeurspolder, tussen oude tramspoorbaan (nu fietspad) en de Oostgaag, krijgt een nieuwe bestemming

De Duifpolderkade is een geliefde wandelgelegenheid, onderdeel van LAW-netwerk

De Maaslandse Dam, nabij kruising Oostgaag, Westgaag en Molenweg, met een
veelkleurig boezemland in de lente

De voormalige tramspoorbaan is nu een veel gebruikt fietspad
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(nu Duifpolder). Vanaf deze polderweg zijn op enkele plaatsen heel
duidelijk de kreekruggen in het landschap te zien. In de Duifpolder zijn op
enkele plaatsen kleine natuurgebiedjes aangelegd. Herkenbare kerkenpaden bevinden zich in de Dijkpolder (Dijkpolderpad) en Commandeurspolder (Doelpad). De Kwakelbrug over de Middelwatering verbond
oorspronkelijk het Doelpad met een pad door de Duifpolder. Opvallend in
het onderzoeksgebied zijn de ophaalbruggen en draaibruggen over de
Westgaag, Oostgaag en Middelwatering. De oudste boerderijen staan òf
op een kreekrug (in de Duifpolder) òf op terpen (Commandeurspolder en
Dijkpolder). De kerktorens en de molens van Maasland zijn belangrijke
oriëntatiepunten in het relatief open gebied. De bebouwing van Maasland
is grotendeels omgrensd door een groen kader, met onder andere stroken
bos en sportvelden.

2. Typering gebied
Het meest kenmerkende van het poldergebied van de Dijkpolder,
Commandeurspolder en Duifpolder zijn de lange smalle kavels, die
oorspronkelijk niet gescheiden werden door de Zuidgaag en de Middelwatering met hun kaden. De drie polders zijn grotendeels leeg. Glastuinbouw komt hier steeds minder voor, als gevolg van een bewust streven
van de gemeente Midden-Delfland om deze functie uit het open poldergebied van Midden-Delfland te weren. Alleen de randen van de onderzochte
polders zijn bebouwd, uitgezonderd de zuidzijde van de Commandeurspolder en de Duifpolder, langs de Noordvliet. Hier bevindt zich ook het
voormalige jaagpad van de trekschuitdienst tussen Delft en Maassluis.
Het is mogelijk rond de drie polders te rijden (gedeeltelijk) of te wandelen
via de kaden en wegen. De Dijkpolder wordt onderbroken door de op
maaiveld gelegen A20. In de Duifpolder loopt de voormalige Kapteinlaan

Het kerkenpad “Doelpad” in de Commandeurspolder

Het vroegere jaagpad langs de Noordvliet
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3. Geologische situatie

over de kleiafzettingen van Duinkerke I.

In een lagunegebied dat ongeveer 5500 jaar geleden ontstond achter de
uit zand opgebouwde strandwallen die langs de kust waren ontstaan en
die het achterland beschermden tegen inbraken vanuit zee, verzoette het
milieu door de aanvoer van rivierwater. In dit zoete milieu ontwikkelde
zich plantengroei, waaruit zich op den duur een riet- en zeggeveenpakket
vormde. Dit veenpakket wordt het Hollandveen genoemd. Door inbraken
vanuit zee via de riviermond 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. Zij reikten soms tot diep in
het Midden-Delflandgebied.

Het gehele onderzoeksgebied moet vanaf die tijd sterk zijn vernat.
Gedurende de Middeleeuwen vormde zich hier een aanzienlijk
veenpakket, dat pas vanaf de tiende eeuw, toen de ontginningen een
aanvang namen, weer door oxidatie begon te slinken. In die tijd geraakte
het veenlandschap begroeid met moerasbossen met vooral elzenbomen.
In het tweede kwart van de twaalfde eeuw, toen er opnieuw
overstromingen in het gebied plaatsvonden, de Afzettingen van
Duinkerke III, was het veen in het gebied van de latere Dijkpolder al
vrijwel geheel verdwenen als gevolg van oxidatie door ontwatering en
ontginning. In dat gebied liggen namelijk de Afzettingen van Duinkerke III
vrijwel op de Afzettingen van Duinkerke I, soms slechts gescheiden door
een ietwat humeuze kleilaag die het minerale restant is van de
voormalige veenlaag.

Rond 1000 voor Chr. was er weer in inbraak en werden de voormalige
vloedkreken opgevuld met mariene sedimenten van zand en klei, de
Afzettingen van Duinkerke 0. Hierna verlandden deze kreken, verzoette
het landschap en kon er opnieuw veenvorming plaatsvinden, totdat in de
derde eeuw voor Chr. de zee wederom via de Maasmond het land
binnendrong. Daarbij werden voormalige restbeddingen van de
Duinkerke 0-fase opnieuw open geschuurd en werd er een nieuw kleidek
over het Hollandveen en de oudere kleisedimenten afgezet, de
Afzettingen van Duinkerke I. De beide inbraken vanuit de Maasmond
vonden hoofdzakelijk plaats via een brede vloedkreek die via de Oude
Campspolder het land was binnengedrongen en vertakkingen had tot in
het onderzoeksgebied.

Als gevolg van de middeleeuwse ontginningen is niet alleen het veen in
het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied gaan verdrogen en
oxideren waardoor de onderliggende kleilagen weer aan het oppervlak
kwamen te liggen, maar ook het veen in het noordoostelijke deel van het
onderzoeksgebied, in de latere Duifpolder en Commandeurspolder,
oxideerde, waardoor het maaiveld daalde. Vrijwel al het veen dat vanaf
ongeveer 300 voor Chr. was gevormd, is door oxidatie inmiddels
verdwenen. Dit proces van
oxidatie is nog steeds niet ten
einde, maar gaat nog altijd door,
omdat regelmatig het polderpeil
neerwaarts wordt bijgesteld om
het verschil tussen de
grondwaterspiegel en het door
oxidatie gedaalde maaiveld niet te
Kreekrug in de Duifpolder
klein te laten worden. De

Rond het jaar 0 was de situatie al weer gestabiliseerd. De restbeddingen
zorgden voor de ontwatering van het achterland, terwijl de begroeiing
zich daar kon herstellen. Dichterbij de Maasmond resteerde een
kwelderlandschap. Vanaf de derde eeuw na Chr. kon het veen, dat
verder naar het oosten buiten bereik van de Afzettingen van Duinkerke I
was gebleven, als gevolg van een stagnatie in de afwatering door het
dichtslibben van de restgeulen, zich weer naar het zuidwesten uitbreiden
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voormalige geulafzettingen in de kreken zijn veel minder geklonken,
waardoor deze nu als markante kreekruggen in de Duifpolder en de
Commandeurspolder aan het oppervlak liggen. In de Dijkpolder liggen de
voormalige met zandig materiaal opgevulde kreken uit de Duinkerke 0fase ook als welvingen in het landschap, maar minder geprononceerd,
omdat ze deels worden gecamoufleerd door een dikke laag
dekafzettingen van de latere afzettingen van Duinkerke, die als een
deken over zowel de geulsedimenten als over de naastgelegen kommen
zijn afgezet.

Noordvliet met links het trekpad, nu fietspad; rechts de Duifpolderdijk

Kreekrug in de Commandeurspolder

Het golven van de weg door de Duifpolder wordt veroorzaakt door kreekruggen
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De klei in de Dijkpolder is geschikt voor akkerbouw

Duifwatering in de Duifpolder vanaf de Noordvliet

Restanten van vroegere eendenkooi in de Commandeurspolder

Het Duifpoldergemaal aan de Vlaardingervaart
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4. Bewoningsgeschiedenis

latere Commandeurspolder.

IJzertijd

Er zijn geen nederzettingen in het onderzoeksgebied door opgravingen
onderzocht, maar de informatie uit opgravingen in de naburige polders
leert dat vanaf de tweede eeuw na Chr. er 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 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 open kreken die voor de
afvoer naar de Maas zorgden.

De oudste bewoningssporen in het onderzoeksgebied dateren uit de
vierde tot derde eeuw vóór Christus. Vóór die tijd was het gebied grotendeels met een dikke laag veen bedekt geraakt, waardoor de omstandigheden te vochtig waren om er op grote schaal te wonen en landbouw te
bedrijven. Pas in de Midden-IJzertijd verbeterde de situatie doordat de
invloed van de zee op het land weer toenam. De veenriviertjes werden
dieper uitgeschuurd, zodat het veen beter werd ontwaterd en betreding
en langdurig verblijf mogelijk werd. Gedurende de derde en tweede eeuw
voor Chr. werd er veelvuldig in het veengebied gewoond. Er zijn ten
minste vijftien nederzettingsterreinen uit die tijd in het onderzoeksgebied
bekend. Ze zijn allen gelegen op het veen. Sommige vindplaatsen liggen
volgens de huidige geologische kaart op geulsedimenten die tot de
Afzettingen van Duinkerke 0 worden gerekend, maar gedurende de
Midden-IJzertijd lagen deze afzettingen ook onder een laag veen.

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.
In geheel West-Nederland breekt na de Romeinse tijd een periode aan van
vrijwel algehele 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, waaronder die
van de Sperte (= Spartel, een voorloper van de huidige Westgaag) kunnen
op taalkundige gronden worden herleid tot de prehistorie.

Deze gunstige woonomstandigheden waren niet blijvend. In de tweede
eeuw voor Chr. begon een nieuwe fase van overstromingen, die de
Afzettingen van Duinkerke I tot gevolg zouden hebben. Vele nederzettingen uit de Midden-IJzertijd werden verlaten en geraakten overdekt met
een laagje klei. Slechts een enkele nederzetting bleef in gebruik tot in de
Late-IJzertijd en wist zich te continueren tot in het begin van de Romeinse
tijd.

Romeinse tijd

De sporen van nederzettingen uit de Romeinse tijd in de Dijkpolder zijn in
de Late Middeleeuwen bedekt geraakt met een flinke laag Duinkerke IIIklei.

In 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 locatie van
hun boerderijen zocht men de relatief hoge delen in het landschap op. In
het plangebied waren dit gedurende de Romeinse tijd vooral de oude
oeverwallen en fossiele geulrestanten van de Afzettingen van Duinkerke
0 in het gebied van de latere Dijkpolder en een enkele nederzetting in de
15

16

16

kern van Maasland de verplaatste kern van de verspoelde moedernederzetting. In historische bronnen wordt namelijk vermeld dat het oude Maasland na de overstromingen is verplaatst naar het huidige Maasland.

Middeleeuwen
De bewoning in de Vroege Middeleeuwen zal zich hebben beperkt tot de
noordelijke oever van de Maas. Pas vanaf de tiende eeuw, toen het
klimaat droger en warmer werd en het veengebied minder nat, trok men
geleidelijk het binnenland in, gebruik makend van veenstroompjes die
richting Maas liepen. Tot de tiende eeuw was vooral het gebied van de
Commandeurspolder en de Duifpolder een ontoegankelijke wildernis met
waarschijnlijk uitgestrekte elzenbroekbossen. Het gebied van de latere
Dijkpolder was meer een kweldergebied, waarin begroeiing voorkwam die
brakke omstandigheden kon verdragen. De latere Dijkpolder zal het
eerste terrein zijn geweest dat ontgonnen werd. De woonkern van waaruit
het gebied werd ontgonnen, zal langs 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 is verspoeld en in het tweede kwart van de twaalfde eeuw landinwaarts moest worden verplaatst. Zeer waarschijnlijk is de huidige dorps-

Dit oude Maasland was oorspronkelijk een Frankisch koningsdomein dat
graaf Dirk I, een jongere zoon van graaf Gerulf, in leen kreeg van de
Duitse keizer. Sedert de schenking van de koninklijke regalia tussen de
rivieren de 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. Sedert dat moment zal er zeker een
stimulans vanuit gegaan zijn om ook de met moerasbos bedekte gronden
in het gebied te ontginnen.
Deze ontginningen vonden plaats door vanaf de Maasoever in noordoostelijke richting sloten te graven tot ver in het veengebied van de latere Duifpolder. Zo ontstonden kavels van uiteindelijk wel vijf à zes 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 de kavels
in de latere Duifpolder plaatsvond. Het gaat om twee vindplaatsen die op
veen zijn gelegen. Ze zijn niet door middel van opgravingen onderzocht,
maar waarschijnlijk betreft het opnieuw 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 lijkt de oude
woonkern zich te hebben verplaatst naar het huidige dorp Maasland. Hier
werd een nieuwe kerk gebouwd die het middelpunt van de nieuwe nederzetting ging vormen. De boerderijen lagen elk op hun eigen land en in de
nabijheid van hun buurman. Hierdoor vormden zich bewoningslinten die
min of meer haaks op de verkaveling stonden. Zo’n lint lag in de Dijkpolder, even ten oosten van de huidige rijksweg A20. Hier bevinden zich in de
ondergrond, afgedekt door een laag Duinkerke I en III-klei, geulsedimenten

De Spartelvaart of Westgaag
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van de Afzettingen van Duinkerke 0. In dit lint hebben ook twee adellijke
huizen gestaan. Het gaat om Huis te Velde, dat in het midden van de
Dijkpolder lag, nabij de huidige Hoefwoning (deze boerderij is bereikbaar
via de Parallelweg van de A20) en om Huis de Hoeve, dat nabij de Westgaag stond. De slotgracht van dit laatste huis was via een kulk verbonden
met het boezemwater om zo de gracht van voldoende (vers) water te
kunnen voorzien. Bij Huis te Velde heeft in de Spaanse tijd (1572-1574)
een schans gelegen. Kruikus vermeldt in 1712 hier nog de woorden
‘Oude Schans’. In het midden van deze polder ontbreken boerderijen in
het vermelde lint. Deze boerderijen waren gevestigd langs de Zuidgaag,
in de nabijheid van de kerk. Een aantal van deze boerderijen is nog
herkenbaar op de kaart van Maasland die landmeter Potter tekende in
opdracht van de Ridderlijke Duitse Orde uit Utrecht. Deze boerderijen
stonden dus in de latere dorpskern.
Het tweede lint ontstond in de latere Commandeurspolder. Hier waren de
boerderijen gevestigd langs de kade van de Zuidgaag. Van deze boerderijen is niet bekend wanneer ze zijn gebouwd, daar er tot op heden geen
archeologische vondsten bij deze erven zijn gedaan. Ze staan er echter al
in het begin van de achttiende eeuw.

De Hoefwoning in de Dijkpolder

Het derde lint met boerderijen ligt aan de oostzijde van de Duifpolder.
Deze boerderijen zijn daar gevestigd op locaties waar geulafzettingen van
Duinkerke 0 aan het oppervlak liggen. Dit lint slingert derhalve mee met
de loop van de geulafzettingen die momenteel als geprononceerde
kreekruggen in het landschap liggen. De ouderdom van de boerderijplaatsen gaat in de meeste gevallen terug tot de twaalfde eeuw. Enkele van
deze locaties zijn in de loop van de veertiende eeuw verlaten.

Lintbebouwing aan de Commandeurskade
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Boerderijenlint Duifpolder (boven) en het Dijkpolder kerkenpad (onder)

Lintbebouwing langs de Weverskade (boven) en molensloot Commandeurspolder
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Maas. Een deel van de dijk om de Dijkpolder was onderdeel van de
hoefijzervormige bedijking die vanaf de westelijke oever van de Schie tot
langs de zuidelijke oever van het stroomgebied van de Lier liep. 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.

5. Waterstaatkundige situatie
Het gebied van de latere Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder
vormde na de ontginningsperiode, die in de tiende eeuw vanaf de
Maasoever startte, aanvankelijk één waterstaatkundige eenheid. Er was
sprake van lange, ononderbroken kavels tussen de Maasdijk en de
Vlaardingervaart (van zuidwest naar noordoost). Gezien de systematische aanpak ligt het voor de hand te veronderstellen dat het ontginningswerk georganiseerd werd vanuit het koningsdomein Maasland. De
kern van dit koningsgoed lag dichter bij de Maas (mogelijk nabij de
latere Maasdijk) en is tijdens de overstromingen in het tweede kwart van
de twaalfde eeuw weggespoeld. Hierna ontstond een nieuwe nederzetting in de kern van het huidige dorp Maasland (zie hoofdstuk 4. over de
bewoningsgeschiedenis).

In het midden van de dertiende eeuw werd de Middelwatering gegraven.
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 was mogelijk geworden, doordat de voortschrijdende oxidatie van het veen een verdergaande bodemdaling tot gevolg
had gehad, waardoor het maaiveld was verlaagd, zodat het doorgraven
werd vergemakkelijkt. Deze kortere afvoerroute diende om het overtollige
water uit het noorden sneller naar de Maas af te voeren. Het graven van
de Noordvliet en Middelvliet, omstreeks 1330, en van de Boonervliet, ca.

De overstromingen in het tweede kwart van de twaalfde eeuw
bezorgden het (zuid)westelijk gebied een nieuwe kleilaag. Als gevolg
van het gewicht van de afgezette klei op de voet van het veenkussen
daalde het maaiveld hier sterker dan de directe omgeving van de
kleiafzetting in het (zuid)westen en het niet met klei afgedekte veen in
het oosten. De strook aan de voet van het veenkussen werd daarmee
een laag gelegen slenk, waarin het uit het veen afstromende regenwater
zich verzamelde. De Gaag is dan ook als een tangentieel verlopende
rivier te beschouwen, die om het veenkussen heenliep en vanaf de
tweede helft van de twaalfde eeuw als afvoer voor het overtollige
regenwater richting Maas ging dienen. De kronkelige vorm van de Gaag
tussen Schipluiden en Maasland is mede bepaald door de vorm van het
bolvormige veenkussen, waarop het kleidek tijdens de overstromingen
vastliep.
Het Gaagstelsel waterde aan het eind van de Spartelvaart en tussen
Maasland en Vlaardingen uit op de Maas. Dit gebeurde door ‘luchten’ in
de dijk (openingen met sluizen) in de nieuw aangelegde dijk langs de
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1380, betekende dat de afwatering van het Maaslandse achterland naar
de Maas verder werd verkort. Het overtollige oppervlaktewater wordt
sinds die tijd via meer westelijke waterverbindingen naar de nieuwe
sluizen aan het eind van de vlieten gebracht. Deze sluizen waren groot en
sterk genoeg om meer westelijk in de Maasmond te worden geplaatst,
waar meer invloed van eb en vloed te verduren was. Nabij de nieuwe
sluizen aan het eind van de vlieten ontstond in de vijftiende eeuw het dorp
Maaslantsluys (het latere Maassluis).
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.

Noordvliet met de Vlietlanden (rechts) en de Duifpolder; veerpont De Kwakel

De Noordvliet, die ook wel Maassluisse Trekvliet of Eerste Vliet wordt
genoemd), werd circa 1330 de zuidgrens van de Dijkpolder, de
Commandeurspolder en de Duifpolder. Al eerder bevorderden de komst
van de Zuidgaag en het graven van de Middelwatering het ontstaan van
kleinere waterstaatkundige eenheden. Ruim voor de komst van de eerste
windwatermolens was de compartimentering (poldervorming) in dit deel
van Maasland dus al voltooid.

Poldermolens
Op 29 november 1446 verleenden de hoogheemraden de ingelanden van
de Dijkpolder toestemming om een molen op te richten. Jan Potter laat
deze molen zien op een van de kaarten die hij voor de Duitse Orde
maakte. Hij heeft er ‘Kostverloren’ bijgeschreven, een naam die meerdere
betekenissen kan hebben. Het kan een verwijzing zijn naar de slechte
grondsituatie of naar het buiten gebruik zijn van de molen. Dit laatste lijkt
niet waarschijnlijk, omdat Mathijs de Been van Wena de molen in 1606
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windbemaling op stoombemaling over. Het nieuwe gemaal rust op de
funderingsvoet van de molen en werd in korte tijd gedurende de
zomermaanden gebouwd. In 1933 ging men van stoombemaling over op
een ruwe olie-aandrijving, in 1943 gevolgd door een elektromotor. De

nog steeds zo noemt. Mogelijk
bleven de verwachtingen van de
molen achter. In 1642 werd de
molen ingrijpend hersteld, gevolgd
door nogmaals een flinke reparatie
in 1670. In 1718 werd de huidige
poldermolen in gebruik genomen,
die na het gereedkomen van het
stoomgemaal in 1873 een
reservefunctie kreeg. In 1919 kreeg
het gemaal een elektrische
aandrijving. Een bijzonderheid van
de Dijkpoldermolen is, dat zij een
vlucht heeft van 29,20 m, de
grootste vlucht van alle poldermolens in Nederland. Het pandje met
Dijkpoldermolen en gemaal
het elektrische gemaal heeft een
ingenieus gemetseld fries en heeft een schilddak met grijze Hollandse
pannen. Een herdenkingssteen uit 1873 vermeldt de namen van het
polderbestuur in die tijd. In het gemaal zit een steen uit 1919 die
herinnert aan de omschakeling van stoom op elektriciteit.

Gemaal van de Commandeurspolder aan de Zuidgaag

Het bouwjaar van de poldermolen van de Commandeurspolder is niet
bekend, maar moet eveneens in het midden van de vijftiende eeuw
hebben gelegen. De molen staat op de Potterkaart, waarop ook
‘Kostverloren’, de windwatermolen van de Dijkmolen, is te zien. In 1661
gaven de hoogheemraden het polderbestuur toestemming om hun
molen te laten vernieuwen en rijzen. In de eeuw erna vonden regelmatig
herstelwerkzaamheden plaats. Uit de beschrijvingen blijkt dat het om
een achtkante molen ging met een vlucht van 23,90 m. De ligging nabij
de zich uitbreidende bebouwing van het dorp Maasland was in de
negentiende eeuw niet erg gunstig. Toch ging men pas in 1893 van

gemalen van de Dijkpolder en de Commandeurspolder slaan beide het
water uit op de Zuidgaag.
Het metselwerk van het gemaal toont klassieke invloeden en is zakelijk
van aard. Het pandje heeft een schilddak met topgevel en is afgedekt met
grijze Hollandse pannen. In de voorgevel herinnert een gevelsteen aan de
stichting.
De oudste vermelding over bemaling van de Duifpolder dateert uit 1459. In
dat jaar wordt Wouter Aerntsz. molenmeester van de Duifpolder genoemd.
In 1592 kwam een nieuwe molen gereed, die in de eeuwen erna
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verantwoordelijk voor het onderhoud van de Maasdijk (zogenoemde
verhoefslaging). De hoefslagboeken zijn voor een groot deel bij het
Hoogheemraadschap van Delfland bewaard gebleven.

herhaaldelijk gerepareerd moest worden. Meerdere malen betrof dit het
rijzen en rechtzetten van de molen. Door de slappe bodem zakte de
molen voortdurend weg, waardoor de afvoer van het overtollige water
uit de polder in de Vlaardingervaart niet goed kon plaatsvinden. De
molen had een vlucht van 27,20 m. Het was verstandig van het
polderbestuur om in 1872 voor de bouw van een stoomgemaal een
betere locatie te zoeken,
namelijk 600 meter ten zuiden
van de oude molenplaats.
Hiervoor moest toen ook een
nieuwe afvoersloot (de
Pootensloot) in de Duifpolder
worden gegraven, die de
Duifwatering verbond met het
gemaal. In 1938 werd de
stoomkracht als energiebron
Duifpoldergemaal aan de Vlaardingervaart vervangen door elektriciteit.

De Duifpolder heeft herhaaldelijk te kampen gehad met kadedoorbraken.
Bekend zijn overstromingen in 1623, 1728, 1739, 1740 en in 1901. De
eerste vier betroffen doorbraken van de kade langs de Vlaardingervaart;
de recentste was een doorbraak van de Nieuweweg (nu Kwakelweg) langs
de Middelwatering.
De Commandeurspolder had een kadedoorbraak op 19 oktober 1649. Het
water stond toen in de polder vier voet (4 x 31,4 cm) hoog. Het gat zelf
was 14 voet (bijna 4½ meter) diep. De kade van de polder werd het jaar
daarop met puin versterkt.
De veenkade van de Duifpolder langs de Vlaardingervaart is in de
afgelopen jaren verzwaard om nieuwe doorbraken te voorkomen.

De architectuur van het pand is enigszins neo-classicistisch. Het
hoofdgebouw heeft een schilddak en is afgedekt met grijze Hollandse
dakpannen. In de voorgevel is een gevelsteen aanwezig die herinnert
aan de bouw in 1872; een marmeren gedenkplaat in het gemaal verwijst
naar de omschakeling naar elektriciteit.

Kadedoorbraken
Na de aanleg van de Maasdijk ca. 1250 zijn er geen noemenswaardige
calamiteiten geweest. Wel is er eerder een doorbraak van de
voorganger van deze dijk geweest, mogelijk in 1163, die de knik in de
Maasdijk verklaart ten noordoosten van Maassluis. Hier is ter hoogte
van de Dijkpolder sprake van een inlaagdijk. Tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 heeft de Maasdijk het gehouden.
De bewoners tussen de Vlaardingervaart en de Maasdijk waren
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Desondanks ontstonden er in het droge voorjaar van 2011 scheuren in
deze kade, die vervolgens door het waterschap werden aangevuld. Dit
bericht haalde het landelijke nieuws. Hierna zijn de kaden van de
Commandeurspolder (langs de Middelwatering) en de Duifpolder (langs
de Vlaardingervaart) met sproeiers enige tijd nat gehouden.

1644-1645 ligt over dit water een bruggetje, met aan de waterkant een
aflopende leuning voor de jaaglijn. Een dergelijke brug bevindt zich ook
over de Middelwatering.

Waterkeringen
In de Dijkpolder komen we nog
restanten tegen uit de tijd van de
Koude Oorlog. In de watergang van
de Westgaag bevinden zich nog
twee betonnen keringen, die in de
jaren vijftig zijn aangelegd op grond
van de in 1952 van kracht geworden
Wet Bescherming waterstaatswerken in Oorlogstijd (BWO). Later
bleek dat deze keringen ook nuttig
Kulk bij Westgaag 1
zouden kunnen zijn bij andere
calamiteiten zoals kadebreuk of milieurampen. Om deze redenen werden
het beheer en onderhoud in 1975 overgedragen van de provincie ZuidHolland aan het waterschap Delfland. In 1992 is de Wet BWO komen te
vervallen. De meeste keringen raakten in verval, maar Delfland heeft
soms herstelwerkzaamheden
uitgevoerd om de boezemvaart af te
kunnen sluiten. Dat is ook het geval
bij beide keringen in de Westgaag,
die tevens zijn voorzien van een
nieuwe box voor de schotbalken. De
ene waterkering bevindt zich
tegenover de Westgaag 85, de
andere tegenover Westgaag 180 (in
de boezem, vlak achter het laatste
pand van de Weverskade).
Waterkering nabij Burgerweg

Boezemland
Langs de kade van de Duifpolder liggen in de Vlaardingervaart
verschillende stroken boezemland (vlietland, begroeid met riet), die nu
beheerd worden door Natuurmonumenten.
Ook in de Zuidgaag, tussen de Maaslandse Dam en het dorp Maasland,
ligt een aantal boezemlandjes, evenals ten zuiden van het dorp in de
richting van de Noordvliet.
Tussen de zuidelijke kade van de Duifpolder (ook wel aangeduid als
Schinkelkade) en de Noordvliet lag oorspronkelijk een doorlopende strook
boezemland. In de periode 1644-1645 werd op de kop van dit vlietland,
dus direct grenzend aan de Noordvliet, een verhard trekpad aangelegd
voor de geregelde trekschuitdienst tussen Delft en Maassluis. Voor
hetzelfde doel werd in die periode de zuidkade van de Commandeurspolder versterkt, evenals de rijweg naar Maassluis. De stad Delft kwam
als hoofdbelanghebbende van deze route in het bezit van het jaagpad
langs de Noordvliet tot de Kerkweg in Maasland. Hieraan is pas in de
jaren 1995-1996 een einde gekomen. Het beheer valt sinds die tijd onder
de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Kulken
In het onderzoeksgebied liggen verschillende kulken, zijtakken van het
boezemwater die de polder insteken. In de Dijkpolder betreft het twee
kulken: de eerste verbindt de boerderij Westgaag 1 met de Westgaag, de
tweede is te vinden tussen Huis de Hoeve (de Plaats) en de Westgaag. In
de zuidoosthoek van de Duifpolder verbindt een kulk de Noordvliet met
de boerderij Duifpolder 1. Sinds de aanleg van de trekschuitroute in
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Eendenkooien

Waterschapsbestuur

Het kaartboek van Jan Potter van de Duitse Orde (1570) toont bij drie
boerderijen een plasje, waar eenden gevangen werden. Eén lag er bij
de boerderij Westgaag 1 in de
Dijkpolder. Hier is vanuit de lucht
nog altijd de begrenzing van het
plasje te zien. Een tweede lag bij de
Poelwoning in de Commandeurspolder en een derde bij een
boerderij in de Duifpolder
(Duifpolder 6). Ongetwijfeld zullen er
meer vogelplasjes in de drie polders
zijn geweest. Aanvankelijk was het
Restant eendenkooi Commandeurshouden van eendenkooien
polder
voorbehouden aan de landsheer en
de adel. In het midden van de zestiende eeuw blijken ook boeren zich
met de vogelvangst bezig te houden. Later was het bezit van
eendenkooien weer aan speciale vergunningen gebonden.

De Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder hebben heel lang
eigen waterschapsbestuurders gehad. Aanvankelijk waren dit ambachtsbewaarders, mannen met een groot boerenbedrijf. Zij besteedden
waterwerken aan en zorgden voor het financiële beheer. De ambachtsbewaarder stond ten dienste van het ambacht en onder het gezag van
het ambachtsbestuur. Na de komst van de molens ontstond de nieuwe
functie van molenmeester. Aanvankelijk werd deze functionaris
aangesteld door de hoogheemraden. Sinds 1462 mochten de ‘buren’ (de
ingelanden van de polder) hem kiezen. De molenmeester zorgde voor
het beheer van de molen en de daartoe behorende waterwerken. Dit
hield onder andere in het onderhoud en het financiële beheer. Later
kreeg hij ook steeds meer schouwbevoegdheden. De molenmeester viel
niet onder het ambachtsbestuur, maar onder het gezag van de
hoogheemraden. Tussen de ambachten en het hoogheemraadschap,
maar ook tussen de ambachtsbewaarders en de molenmeesters waren
in Maasland in de zestiende eeuw regelmatig conflicten. Vaak kan de
onenigheid teruggevoerd worden op een competentiestrijd.

In 1570 bevond zich in de Dijkpolder op het land van de Duitse Orde
reeds een grote eendenkooi, niet ver van de Seynwatering. Pas in de
loop van de negentiende eeuw is de kooi verdwenen. In de Commandeurspolder werd, eveneens op land van de Duitse Orde, in 1583 een
eendenkooi aangelegd. In een huurcontract van 1911 wordt deze kooi
niet meer vermeld. Er bestaan nu plannen van een particulier om op
deze plaats een nieuwe eendenkooi aan te leggen.

Op 1 januari 1977 werden de zelfstandige polderbesturen van Delfland
opgeheven. Het beheer en onderhoud van de polderwaterkeringen en
polderwateren werden toegevoegd aan het takenpakket van het
Hoogheemraadschap van Delfland. Hiermee kwam een einde aan de
directe betrokkenheid van de polderbewoners bij beslissingen op
waterstaatkundig gebied. Het is een goede ontwikkeling dat het
Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland
sinds een aantal jaren toch weer bewoners en belangenorganisaties
betrekken bij het veilig en mooi houden van poldergebieden. Dit gebeurt
momenteel bijvoorbeeld in het gezamenlijk overleg over de verbetering
van de boezemkaden van de Commandeurspolder. De landschappelijke,
natuur- en cultuurhistorische waarden van dit gebied zullen waar
mogelijk gehandhaafd en versterkt worden. Deze aanpak past in de
gebiedsvisie Midden-Delfland ®2025.

Ten slotte heeft er een eendenkooi in de Duifpolder gelegen, die
aanvankelijk onder Huis te Dorp viel en later particulier bezit was van de
familie Van der Houve. Deze familie bezat een boerderij op de huidige
locatie van de boerderij Gaagweg 11. Het is niet bekend wanneer deze
kooi werd gesticht en afgebroken. Kruikius toont de ligging op zijn kaart
van Delfland (1712).
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vaart waren hier nog niet gegraven. Het rechtsgebied
moet vóór de tweede helft van de twaalfde eeuw zijn
gesticht. De oudste bezitters waren leden uit het
geslacht Van Wassenaar (later de heren en vrouwen
Van Dorp).

6. Bestuurlijke situatie
Heel lang was er sprake van een groot ambacht
Maasland, waaronder ook het dorp en de omgeving van
Schipluiden viel. In 1570 werden beide dorpen bestuurlijk gescheiden. Toen in 1583 Otto van Egmond, heer
van Kenenburg, ambachtsheer van Maasland en
Schipluiden werd, kwamen ze weer onder één bestuurder. Het gehele gebied omvatte toen 4662 morgen land
(1 morgen = ca. 0,85 ha). In 1614 werd het opkomende
vissersdorp Maassluis, mede door toedoen van
Maasland
ambachtsheer Jacob van Egmond, zelfstandig. De
Dijkpolder viel vanouds volledig onder het ambacht
Maasland en later de gemeente Maasland. Vanaf de
negentiende eeuw werden delen van de Dijkpolder in
fasen overgedragen aan de groeigemeente Maassluis.
Op dit ogenblik valt het gebied ten zuiden van de A20
onder de gemeente Maassluis, die hier zo’n 1750 nieuwe
woningen heeft gepland. De rest behoort sinds 2004 tot
de gemeente Midden-Delfland, evenals de gehele
Schipluiden
Commandeurspolder. Deze polder viel vóór 2004 altijd
onder Maasland, net zoals het zuidelijke deel van de
Duifpolder.

Na de Franse tijd vormde Dorp met Sint Maartensrecht
enige tijd een zelfstandige gemeente. Van 1855 tot
2004 maakte Dorp deel uit van de gemeente Schipluiden en nu van Midden-Delfland, uitgezonderd het
meest noordwestelijke deel (sinds 2004 gemeente
Westland).

Het noordelijke deel van de Duifpolder hoorde bij de
gemeente Schipluiden. Nu valt ook deze polder geheel
onder de gemeente Midden-Delfland.
Vóór de Franse tijd was er nog sprake van een zelfstanSint Maardig ambacht Dorp, dat zowel aaneengesloten percelen
tensrecht
bevatte in de Dorppolder, als in de Duifpolder en de
Zouteveense Polder. Uit het feit dat het ambacht
Maasland eromheen lag, kan de conclusie getrokken worden dat het
ambacht Dorp een oude oorsprong heeft. De Gaag en de Vlaardinger-
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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.

7. Monumentale waarde van de boerderijen
De boerderijgebouwen in het onderzoeksgebied tonen de boerderijontwikkeling vanaf de zestiende eeuw - toen er voor het eerst boerderijen
volledig 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.

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.

Kenmerkend voor de boerderijen is de dikwijls uitgebouwde melkkelder
met opkamer. In de voorgevel 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

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).

De boerderijen in het onderzoeksgebied
In het westen van het onderzoeksgebied, in de Dijkpolder, is een kleidek
over het veen afgezet. Daar bleef de akkerbouw nog tot in deze 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 veel 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
boerderij Westgaag 1, Weverskade 118 en Gaagweg 11. Deze laatste
dateert van de zeventiende eeuw en toont fraaie architectonische
De Arendshoeve langs de Zuidgaag in de Commandeurspolder
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details. Veel zomerhuizen verdwenen toen, aan het eind van de
negentiende eeuw, de zuivelbereiding zich naar fabrieken verplaatste.
Het boerderijtje Duifpolder 10 is waarschijnlijk het vergrote zomerhuis
van de vroegere Duifpoldermolen.

van bijvoorbeeld Duifpolder 1 en Duifpolder 6 zouden uit de zeventiende
eeuw dateren. Van de reeks boerderijen die hier in het verleden stond zijn
enkele ‘verplaatst’ naar de Kwakelweg. Daar staan thans geen oude
boerderijen meer. De boerderij Kwakelweg 13 dateert uit 1875. Achterhuis
en stal zijn recent gerenoveerd. Tegen het voorhuis staat een oud
melkhuisje. Opmerkelijk is de zeer oude taxus op het erf. De boerderijen
Kwakelweg 17 en Kwakelweg 18 bezitten nog een hooiberg met houten
roeden en een rieten kap.

Van de ongeveer veertig boerderijen in het onderzoeksgebied is er de
laatste decennia een aantal aan het agrarische gebruik onttrokken
maar nog wel goed als boerderijgebouw herkenbaar. Veel van deze
boerderijen staan op plaatsen waar in het verleden ook al boerderijen
stonden. In tegenstelling tot de boerderijen in oostelijk Midden-Delfland,
staat het merendeel van de boerderijen in het onderhavige onderzoeksgebied langs wegen of kaden. Slechts enkele boerderijplaatsen liggen
verspreid in het landschap.

Langs de Gaag staan ook enkele negentiende-eeuwse boerderijen met
als voorbeeld Gaagweg 11 uit 1878. Hier staat een fraai gerenoveerde
karnmolen naast de boenhoek. Het opmerkelijke zomerhuis, met renaissancegevel, werd hierboven reeds genoemd.

De oudste boerderijen en mogelijk ook de oudste boerderijplaatsen van
het onderzoeksgebied staan op een geulafzetting in het oostelijk
gedeelte van de Duifpolder, nabij de Vlaardingervaart. De voorhuizen

De cultuurhistorisch belangrijkste boerderijen in de Commandeurspolder
staan aan de Commandeurskade in het westen van de polder. Commandeurskade 36 werd gebouwd in 1889 en heeft een T-vormige plattegrond.
Opmerkelijk is hier het inpandige melkhuisje. Zo’n inpandig melkhuisje
wordt ook aangetroffen bij Commandeurskade 46 uit 1860. Deze boerderij
heeft een dubbel voorhuis onder dwarskappen.
In de bebouwde kom van Maasland staan nog enkele boerderijgebouwen.
In de lintbebouwing langs de Kluiskade kan genoemd worden Kluiskade
21 uit de achttiende eeuw, met op het erf een zesroedige hooiberg en een
oude taxus.
Trekkade 1 biedt een schilderachtig beeld (blz. 32). Ook deze boerderij
dateert waarschijnlijk uit de achttiende eeuw, maar de kern kan ouder zijn.
Het merendeel van de boerderijen in de Dijkpolder ligt aan de westrand,
langs de Weverskade, onderaan de Maasdijk. Opmerkelijk is Weverskade
86 uit 1891 met zijn rijk gedecoreerde metselwerk in de voorgevel. Ook
rijk versierd is de gevel van Weverskade 93 uit ca. 1910. Weverskade 118
heeft een U-vormige plattegrond en dateert mogelijk uit de achttiende

Boerderij Gaagweg 11 met zomerhuis en karnmolen
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eeuw. De grote stal is gebouwd in de negentiende eeuw. Opmerkelijk is
de fraaie tuinmuur aan twee zijden van de groentetuin en de boomgaard.
Een van de meer recente, maar traditionele boerderijen is Westgaag 11
uit 1933. Deze vertoont in het metselwerk kenmerken van de stijl van de
Amsterdamse School.
De ligging van onderstaande boerderijgebouwen of -elementen is op
kaart 7 met een nummer (x) aangegeven.
Boerderijgebouwen die op de Rijksmonumentenlijst staan (RM), gemeentelijke monumenten (GM) en overige waardevolle boerderijen of boerderijelementen zijn:
•

Twee wagenschuren bij voormalige boerderij Weverskade 65/66,
Maassluis (1)

•

Boerderij Weverskade 86, Maassluis (1891) (2)

•

Boerderij Weverskade 89, Maassluis (3)

•

Boerderij Weverskade 93, Maassluis (5)

•

Boerderij Weverskade 118, Maassluis (8)

•

Boerderij Westgaag 11, Mary, Maasland (1931) (GM) (13)

•

Zomerhuis bij Westgaag 1, Maasland (19)

•

Boerderij Trekkade 1, Maasland (RM) (22)

•

Boerderij Kluiskade 21, Maasland (RM) (23)

•

Boerderij Commandeurskade 36, ‘Bij-Arendshoeve’, Maasland
(1889) (RM) (26)

•

Boerderij Commandeurskade 46, Arendshoeve, Maasland (1860)
(RM) (29)

•

Schuur Kwakelweg 14, Maasland (GM) (37)

•

Hooiberg Kwakelweg 18, Maasland (GM) (38)

•

Hooiberg Kwakelweg 17, Maasland (41)
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•

Boerderij Kwakelweg 13 (1874), Maasland (GM), met monumentale, zeer oude taxus (42)

•

Zomerhuis en boerderij Gaagweg 11, Schipluiden (44)

•

Boerderij Duifpolder 10, Maasland (voormalig zomerhuis Duifpoldermolen) (GM) (46)

•

Boerderij Duifpolder 6, Maasland (voorgedeelte) (GM) (47)

•

Boerderij Duifpolder 5, Maasland (48)

•

Boerderij Duifpolder 2, Lamkeshoeve, Maasland (49)

•

Boerderij Duifpolder 1, Maasland (GM) (50)

Weverskade 65/66

Weverskade 86

Weverskade 93

Weverskade 118

Mary, Westgaag 11

Zomerhuis, Westgaag 1

Hooiberg, Kwakelweg 17

Zomerhuis, Gaagweg 11

Trekkade 1

Kluiskade 21

Kwakelweg 13, melkhuisje

Taxus, Kwakelweg 13

Commandeurskade 36

Hooiberg, Kwakelweg 18

Voormalig zomerhuis, Duifpolder 10

Lamkeshoeve, Duifpolder 2
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de tijd is omgekeerd; vroeger stond nr. 1 op de hoek met de Westgaag. Dit
pand is nog steeds aanwezig en draagt nu nummer 130.
Bebouwingsclusters treffen we aan langs de Commandeurskade en in het
gebied wat nu de Maaslandse Dam is gaan heten, een geïsoleerd gelegen
strook tussen de Gaag en het dijklichaam van de in 1910-1912 aangelegde
trambaan van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. In deze
strook ontstond een intensiever agrarisch gebruik, dat aansloot bij de al
aanwezige warmoezerijen.
Langs de Vlaardingervaart en de Westgaag vinden we incidentele nietagrarische bebouwing.
Aan de Parallelweg, die in de zestiger jaren aan de noordzijde van de A20
is aangelegd om de percelen van de Dijkpolder te ontsluiten, zijn nadien
enkele woon- en bedrijfsgebouwen verrezen.

8. Jonge bouwkunst en andersoortige bebouwing
In dit hoofdstuk worden overige karakteristieke gebouwen of bouwwerken
in de drie polders beschreven. Onder karakteristiek wordt verstaan objecten die om architectonische of andere kwaliteit of door zeldzaamheid
behoudenswaard zijn en objecten die vanwege hun ontstaansgeschiedenis vermeldenswaard zijn of die curieus zijn d.w.z. interessant, kenmerkend en afwijkend, eventueel met een grote inbreuk op de omgeving.
In de drie polders gelegen tussen de Noordvliet en de Oost- en Westgaag treffen we verschillende karakteristieke gebouwen en bouwwerken
aan van uiteenlopende aard, oorsprong en leeftijd. Daaronder bevindt
zich ook een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor zover
deze monumenten van agrarische of waterstaatkundige oorsprong zijn,
zijn deze in de voorgaande hoofdstukken beschreven.
Dit hoofdstuk gaat achtereenvolgens over woonhuizen, utiliteitsbouw,
aan de glastuinbouw verbonden bouwwerken en het wordt afgesloten
met een rubriek overige objecten.

Woonhuizen
Een aantal woonhuizen is vermeldenswaard, waaronder monumenten; het
nummer (x) verwijst naar kaart nr. 7:
•
Weverskade 97, huisje met rieten dak en jaartalsteen 1682 (RM) (6)

Op verschillende plaatsen in de drie onderhavige polders treffen wij buiten de bebouwde kommen van Maasland en Maassluis op verschillende
plaatsen lintbebouwing of bebouwingsclusters aan.
Van lintbebouwing is sprake in de Dijkpolder, langs de Weverskade aan
de voet van de Maasdijk, waar aan het eind van de negentiende eeuw
tussen de oudere boerderijplaatsen zich nieuwe boeren en tuinders vestigen. Hier bevinden zich enkele ‘buurtjes’ van gegroepeerde (land)
arbeiderswoningen. De naam Weverskade zou verwijzen naar de huisnijverheid die hier bij de landbouwbedrijven werd bedreven. Op de kleigronden in de omgeving was onder andere sprake van de teelt van vlas,
waarvan linnen werd geweven. Langs de Weverskade staan drie of vier
boerderijen met stichtingsstenen uit 1903-1909, waarvan zeker één op
de plaats van een oudere voorganger. Opmerkelijk is dat de oorspronkelijke huisnummering van de panden aan de Weverskade in de loop van
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•

Weverskade 130, woonhuis met pakhuis in gave staat (voormalige
beurtschipper, fouragehandel en maalbedrijf, gevelsteen ‘Simon van
der Lee, 1903’) (11)

•

Woonhuis Westgaag 7 (16)

•

Woonhuizen Westgaag 3-5 (Ruimzicht, 1912) (ophaalbrug uit 1929)
(17)

•

Woonhuis en schuur bij de korenmolen aan Molenweg 7 (beide rijksmonument) (20)

•

Commandeurskade 30, woning uit jaren dertig met driehoekige
mooie erkers (25)

•

Commandeurskade 38-40, Lelyhoff, met twee rode beuken (ca.
1880) (27)

•

Diverse nieuwe woningen aan de Commandeurskade, waarvan nr.
44 (28) een aardige architectuur heeft

•

Woning Oostgaag 18-20 (34)

•

Woning Kwakelweg 2 (35)

•

Arbeiderswoning Kwakelweg 6 (36)

•

Woning Kwakelweg 1 (Kwakelbont, 1935) (43)

Een voorbeeld van verkeerde inpassing is een tot ‘Gooise villa’ herbouwde woning langs de Vlaardingervaart (Duifpolder 8).

Molenweg 7

Commandeurskade 30

Weverskade 97

Weverskade 130

Lelyhoff, Commandeurskade 38-40

Commandeurskade 44

Westgaag 3-5

Westgaag 7

Oostgaag 18-20

Duifpolder 8
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vrijwel elke (oorspronkelijke) uitrit naar de Weverskade betonnen
‘platingen’ met ijzeren ringen, bedoeld om schuiten aan vast te leggen.
In het boezemwater van de Vlaardingervaart en Zuidgaag treffen we in
hout uitgevoerde hectometerpalen aan met blauwe nummerplaatjes en
op diverse boezemkaden zien we nog enkele tientallen veel kleinere
betonnen paaltjes eveneens met blauwe nummerplaatjes, o.a. op de
Duifpolderkade langs Vlaardingervaart, Commandeurskade, Weverskade
bij huisnummer 93 (paaltje nr. 21) en Dijkpolderkade langs Westgaag
(nrs. 50-56). De paaltjes vormen een identificatiesysteem; ze dienen voor
de beheerder en het onderhoud.

Bruggen, dammen en andere watergebonden bouwwerken
Er bevindt zich in het gebied nog een groot aantal bruggen van uiteenlopende typen:
•
IJzeren Kwakelbrug met houten loopvlak over Spartelvaart, Westgaag 9a (14)
•

Onlangs gerestaureerde houten ophaalbrug tegenover Westgaag
74 (ten behoeve van Westgaag 9) (15)

•

Bijzondere draaibrug over Westgaag, bij Westgaag 1 (18)

•

Heul Commandeurskade 28-30 (mogelijk bevindt zich achter de
betonnen bekleding nog origineel metselwerk) (24)

•

Houten Kwakelbrug over Middelwatering (reeds in zestiende eeuw
genoemd), leidt naar het Doelpad door de Commandeurspolder;
Kruikius (1712) noemt het bruggetje ‘quakel’ (39)

•

Brug met verschillende leuningen over Middelwatering langs
Noordvliet t.b.v. jaagpad van de trekschuit) (40)

•

De voormalige Trambrug over de Vlaardingervaart (1911, RM)
(45). De voormalige spoorbaan langs de Gaag, nu fietspad, maakt
gebruik van twee oorspronkelijke ‘platte’ betonnen bruggen met
gemetselde leuningen en splitst zich in de Dijkpolder in een noordelijke en zuidelijke tak naar respectievelijk De Lier en Maasland.

•

Brug met verschillende leuningen over de kulk nabij Duifpolder 1,
langs Noordvliet t.b.v. jaagpad van de trekschuit (51)

•

Diverse ijzeren ophaalbruggen Oostgaag en Westgaag/
Spartelvaart (o.a. bij Westgaag 3 (1929) en Middelwatering, in
totaal 15 stuks.

Houten ophaalbrug t.o. Westgaag 74

Draaibrug bij Westgaag 1

Kwakelbrug Middelwatering

Heul Commandeurskade 28-30

Karakteristiek is de brug over de vaarsloot onder aan de Maasdijk (bij
Weverskade 118) die waarschijnlijk rond 1960 is gebouwd t.b.v. het
bedrijfscomplex van Lely. In dezelfde stijl zijn ook drie toegangshekken
uitgevoerd naar de bedrijfsgebouwen gelegen aan de Weverskade (nrs.
101 tot 110) (bij 7).
Langs de vaarsloot onder aan de Maasdijk bevinden zich tegenover
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Voormalige Trambrug over de Vlaardingervaart

Brug over de Middelwatering

Ophaalbruggen over de Middelwatering

Brug aan de Weverskade

Ophaalbrug over de Oostgaag

Brug langs de Noordvliet, hectometer paal en plating langs de Weverskade
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Tuinderij (herinnering aan de glastuinbouw)

landmeter Jan Jansz. Potter tekent in de tweede helft van de zestiende
eeuw op de huidige locatie reeds een korenmolen. Samen met de poldermolen van de Dijkpolder levert deze molen een fraai gezicht op in het
open landschap tussen de Maaslandse Dam en het dorp Maasland.
Beide molens sieren de voorzijde van de omslag van deze cultuurhistorische inventarisatie.

In de Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder staan nog enkele
glastuinbouwbedrijven, die op termijn echter zullen verdwijnen. Een
groot aantal kassen is de laatste tientallen jaren verdwenen, waarvan
meestal alleen de bedrijfswoningen zijn overgebleven. Daar onder zijn
enkele beeldbepalende panden:
•
Weverskade 91 (tuinderswoning jaren dertig) (4)
•

Oude druivenkas achter Weverskade nr. 119 (9)

•

Houten tuindersschuur uit 1889, Weverskade naast nr. 120 (10)

•

Westgaag 15, aardige tuinderswoning uit jaren dertig (12)

•

Commandeurskade 50a, ca. 1870, inclusief een nu tijdelijk opgeslagen traditionele druivenkas (30)

•

Karakteristieke tuinderswoningen langs Oostgaag, nrs. 6, 10, 16a
met ophaalbrug; ca. 1920-1960 (31), (32), (33).

Overige objecten
De volgende gebouwen of werken zijn nog vermeldenswaard:
•
Kantoorcomplex van Lely uit de jaren zestig van de vorige eeuw,
Weverskade 101-110, inclusief bruggen en enkele karakteristieke
bedrijfsgebouwen (7)
•

Elektriciteitshuisjes jaren ‘30 van de vorige eeuw (o.a. KwakelwegDuifpolder, Molenweg-Dijkpolder en Weverskade bij nr. 118)
Duidelijk herkenbare nuts-architectuur

•

Kapteinlaan (ontwikkelingsweg uit jaren dertig van de vorige eeuw,
de naam is als adres vervangen door ‘Duifpolder’)

•

A20 met Parallelweg (door de Dijkpolder aangelegd in jaren zestig
van de vorige eeuw).

•

Korenmolen ‘De Drie Lelies’aan de Molenweg 7-8 (stichtingssteen
1767), (RM) (21). Zie voorpagina, linker molen.

Weverskade 91

De ligging van de korenmolen hangt samen met de Zuidgaag, die lange
tijd voor de aanvoer van graan en de afvoer van meel werd gebruikt. De
Kantorencomplex van Lely, Weverskade
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Druivenkas achter Weverskade 119
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9. Waardevolle ensembles in Dijkpolder,
Commandeurspolder en Duifpolder
1.

Boerderijcluster langs het water van de Oostgaag.

2.

Duifpolderkade, boerderijen deels als een lint liggend op een
kreekrug, met archeologische vindplaatsen (boerderijen die in de
veertiende eeuw verlaten zijn), het Duifpoldergemaal en de natuur
op de boezemlandjes lang de Vlaardingervaart. Wandelpad als onderdeel van het LAW-netwerk.

3.

Maaslandse Dam, de Gaag en trambaan (nu fietspad). Karakteristieke lintbebouwing (voormalig tuinbouwgebied) langs het water de
Oostgaag.

4.

Duifpolder met wijds uitzicht over de door de polder slingerende
kreekruggen.

5.

Kwakelweg. Reeks ophaalbruggen over de Middelwatering en karakteristieke agrarische lintbebouwing aan beide zijden van de Middelwatering van verschillende ouderdom, vindplaatsen IJzertijdbewoning.

6.

Commandeurskade en Molenweg. Slingerende autoweg en smal
fietspad langs de Zuidgaag met historische bebouwing en fraaie
uitzichten over Dijkpolder en Commandeurspolder, molens en
‘Lobberdorp’.

7.

Doelpad. Kerkenpad van de Duifpolder en Kwakelweg naar Maasland door de Commandeurspolder met fraaie zichtlijnen door de
polder, relict eendenkooi, IJzertijdbewoning.

8.

Westgaag. Karakteristieke lintbebouwing en bruggen, kulk naar
Huis de Hoeve, voormalige kasteelwerf en buitenplaats.

9.

Dijkpolderpad. Zigzaggend kerkenpad van de Westgaag naar
Maasland met zichtlijnen door de Dijkpolder.

10.

Huis te Velde (nu Hoefwoning). Kleine bewoningscluster in de Dijkpolder liggend nabij het Dijkpolderpad, voormalige kasteelwerf met
oorspronkelijk een lange laan naar de Molenweg (nu een laan naar
Parallelweg langs de A20), schans in Spaanse tijd.

11.

Trekkade. Langgerekt pad herinnert aan de trekschuitveerdienst met
twee karakteristieke bruggen (lage leuning aan waterzijde). Fenomenaal uitzicht over de Vlietlanden, de Commandeurspolder en de Duifpolder.

12.

Weverskade. Gelegen onderaan de Maasdijk met naastliggend boezemwater; monumentale en karakteristieke lintbebouwing.

13.

Kluiskade. Fietspad met monumentale en karakteristieke bebouwing,
boezemland.

Gemaal Commandeurspolder (achterzijde)
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Achterkantfoto
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