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1. Begrenzing studiegebied

loopt in westelijke richting tot de weg Abtswoude bij de buurtschap
Vockestaert. Iets zuidelijker takt de Tanthofkade hier aan op de weg
Abtswoude. Dit zuidelijk gedeelte van de Tanthofkade vormt de grens
tussen de Lage Abtswoudsche polder en de Zouteveense polder en is
tevens een gedeelte van de westgrens van het studiegebied. Daar waar
de Zuidkade (van de Kerkpolder) uitkomt op de Tanthofkade volgt de
grens deze Zuidkade tot de Zouteveenseweg. De grens loopt langs de
Zouteveenseweg en de Keenenburgweg tot aan de Gaag in het centrum
van Schipluiden. De Gaag is, zoals hierboven al is aangegeven de
westelijke grens van het studiegebied.

Het studiegebied bestaat uit de Kerkpolder, de Lage Abtswoudsche
polder, een deel van de Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksche
polder. De bebouwde kom van Delft valt buiten de reikwijdte van de
studie. De Gaag is de meest westelijke begrenzing. In het noorden van
de Kerkpolder is een klein stukje Hoornseweg de grens van het
studiegebied. Aan de oostzijde wordt de Kerkpolder afgesloten door de
Tanthofkade, de vroegere landscheiding tussen het Westland en het
Oostland van Delfland. Deze kade loopt langs de bebouwingsgrens van
de Delftse wijken Buitenhof en Tanthof-West. De zuidelijke begrenzing
van deze laatstgenoemde woonwijk is het aansluitende deel van de
noordgrens van het studiegebied. Deze grenslijn wordt onderbroken
door een ‘uitstulping’ ter hoogte van het Abtswoudsepark dat gesitueerd
is tussen de beide delen van Tanthof. De grens loopt verder langs de
zuidkant van de wijk Tanthof-Oost. Aan de oostkant van de spoorbaan
volgt de grens de rand van het bedrijventerrein tot aan de autosnelweg
A13. Hier loopt de grens aan de oostzijde van de snelweg in noordelijke
richting tot aan het bedrijvenpark Ruyven en loopt in oostelijke richting
tot de Zuideindseweg onder Delfgauw. Deze weg vormt een deel van de
oostgrens van het studiegebied. Oostelijk hiervan ligt de Droogmaking
in de Zuidpolder van Delfgauw. Een kleine droogmakerij ligt aan de
westkant van de weg en wordt Bergboezem genoemd. De grens van
het studiegebied loopt oostwaarts langs de Oude Leedeweg, tot aan de
afslag van de Bovenmolenweg, richting Berkel en Rodenrijs. De grens
van het studiegebied volgt hier het water lang de kade tussen de
Bergboezem van de Polder Berkel en de Akkerdijksche polder. Op de
kaart van Nicolaes Kruikius uit 1712 wordt deze kade de Ackersdijkse
Kade genoemd. Deze kade eindigt bij de Berkelsche Zweth. Deze
Zweth vormt de zuidelijkste begrenzing van het studiegebied. De Zweth
mondt uit in de Delftsche Schie. De grens loopt langs de kade van de
Schie in noordelijke richting tot (aan de overkant van het water) de
Mandjeskade wordt bereikt. Deze kade is de grens tussen de NoordKethelpolder en de Lage Abtswoudsche polder. De kade en de grens

Tramkade langs de Kerkpolder en de Gaag
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2. Typering gebied

voor, namelijk de Gaag, de Schie en de Berkelsche Zweth, en één op
polderniveau, namelijk de Oude Lee (of Leede).

Het is een versnipperd gebied, dat de westelijke en zuidelijke bebouwing
van Delft (Buitenhof, Tanthof, TU-wijk) omsluit. De bebouwing gaat voor
een belangrijk deel schuil achter de nieuw aangelegde beplanting.
De versnippering betreft ook de bestuurlijke situatie (zie hiervoor
hoofdstuk 8).

Het gebied telt een aantal oude kaden waarop geen verharde weg ligt,
namelijk de Zuidkade, alleen het deel ten oosten van de A4 is nog
onverhard, de Tanthofkade, de Mandjeskade, de Molenkade en de
Zwethkade. Hier vanaf heeft men fraaie vergezichten op het open
polderland, en op de kerktorens en de hoogbouw van de omringende
steden. Voor de Tanthofkade geldt dit overigens alleen voor het zuidelijke
traject.

Het gebied heeft vooral noord-zuidverbindingen: Gaag met Tramkade,
Tanthofkade, Abtswoude (voorheen Abtswoudseweg), spoorlijn DelftSchiedam, Schieweg, Delftsche Schie, Rotterdamseweg, A13,
Zuideindseweg en Ackerdijkse kade. De oost-westverbindingen zijn
alleen geschikt voor wandelaars en fietsers, zoals de Zuidkade, het Sint
Maartensrechtpad, het Vlakoverpad, de (Nieuwe) Mandjeskade, de
Ackerdijkseweg, de Molenkade en de Zwethkade. Het onderzochte
gebied wijkt sterk af van de meeste andere polders in Midden-Delfland
vanwege de nieuwe natuur, bestaande uit bospartijen, plassen en een
aantal in het buitengebied verspreid liggende sportvelden, sporthallen
en een zwembad. Ouder zijn de bospartijen en plassen in de
Akkerdijksche polder. Vanwege de afwisseling zijn de nieuw aangelegde
recreatiezones rond Delft tevens belangrijke vogel- en vlindergebieden.
Ook afwijkend van grondgebruik is de golfbaan ten westen van de A4 in
de Kerkpolder tot de Zuidkade, een gebied dat aan de randen - en
verspreid over het terrein in de vorm van waterpartijen en struikgewas enige natuurwaarden bezit. In het open poldergebied vallen op: een
terpenstrook, gedeeltelijk gelegen op de overgang van klei naar veen in
het westelijk deel van de Lage Abtwoudsche polder met nog enkele
verspreid liggende boerderijen en een uitgebreid krekenstelsel in de
Zuidpolder van Delfgauw, tussen de Schie en Rijksweg 13, en rond de
Ackerdijksche Plassen ten oosten van Rijksweg 13. Boerderijlinten
bevinden zich in het zuidelijk deel van de Tramkade tussen Den Hoorn
en Schipluiden en in het westelijk deel van de Lage Abtswoudsche
polder langs Abtswoude en de Schieweg. Langs de Zuideindseweg en
de Oude Leedeweg bevindt zich lintbebouwing.
In het studiegebied komen drie oude watergangen op boezemniveau

Molenkade langs de Berkelsche Zweth
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3. Geologie

overwegend beïnvloed door zoet water en de invloed van zeewater was
zeer gering. Het landschap ontwikkelde zich steeds meer in de richting
van een elzenbroekbos.
Na eeuwen van onverstoorde veengroei vonden vanaf circa 500 voor
Christus nieuwe zee-inbraken plaats. Deze periode van overstromingen
duurde tot circa 200 na Christus en leidde tot het ontstaan van de Gantel
Laag (voorheen Afzettingen van Duinkerke I). In de Gantel Laag komen
zowel dek- als geulafzettingen voor. De dekafzettingen bestaan uit
zware, door de zee afgezette klei op een deel van het Hollandveen
Laagpakket. De geulsedimenten zijn lichter en bestaan uit zand en zavel.
In deze periode werden ook oude geulsystemen weer actief en
ontstonden nieuwe systemen. Er waren twee belangrijke nieuwe geulen
in deze periode actief. Eén van deze nieuwe geulen was het systeem
van de Gantel, dat tussen Naaldwijk en Monster begon, van daar in
noordoostelijke richting liep en bij Wateringen een flauwe bocht maakte
richting Delft. Vanaf Delft vertakte het systeem zich in meerdere
richtingen met een belangrijke tak in het noordelijke en westelijke deel
van de Kerkpolder. Delen van de Gaag zijn waarschijnlijk nog
overblijfselen van deze geul. In de Lage Abtswoudsche polder eindigt het
geulenpatroon in een wijd uitwaaierend systeem. De meest oostelijke tak
van dit systeem loopt door in de Zuidpolder van Delfgauw en tot in de
Akkerdijksche polder. Deze geulafzettingen hebben in de Akkerdijksche
polder zeer waarschijnlijk in contact gestaan met de bovenloop van de
geul van de Schie die ter hoogte van het latere Schiedam in de Maas
uitmondde.

Ongeveer 5500 jaar geleden lag het studiegebied 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 Maas en Rijn bleef een opening in de strandwallen, waar
doorheen de zee zijn invloed op het land achter de strandwallen kon
doen gelden. Door de aanvoer van rivierwater verzoette het milieu
achter de strandwallen en kon er vegetatie tot ontwikkeling komen. 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. Meer landinwaarts
groeiden elzenbossen en ontstond een gebied met elzenbroekveen. Dit
gehele veenpakket wordt het Hollandveen Laagpakket genoemd.

Afzettingen vóór de jaartelling
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 noorden en westen van het studiegebied. Meer naar het
zuiden en oosten, ter hoogte van de Zuidpolder van Delfgauw en de
Akkerdijksche polder, was de invloed vanuit de Maas en het water
vanuit het achterland minstens zo belangrijk.
In de tweede helft van het tweede millennium voor Christus
overstroomde het eutrofe, voedselrijke 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 tot de Hoekpolder Laag
gerekend (voorheen Afzettingen van Duinkerke 0).

In deze periode waren de landschappelijke omstandigheden in het
studiegebied nog steeds zeer nat. Pollenanalyse wijst uit dat in het
noorden onder mariene invloed een kweldermilieu was ontstaan met een
open landschap waarin weinig bomen groeiden. In het zuiden van de
Lage Abtswoudsche polder, het oostelijke deel van de Zuidpolder van
Delfgauw en het westelijke deel van de Akkerdijksche polder bleven de
elzenbroekbossen in tact.

Er werden geulen gevormd tot diep in het centrum van de Zuidpolder
van Delfgauw. Hierna verlandden deze kreken, verzoette het landschap
en kon er opnieuw veenvorming plaatsvinden. Het landschap werd

Als gevolg van klink en oxidatie van het veen kwamen de geulafzettingen
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als relatief hogere delen in het landschap te liggen. De restgeulen
deden dienst voor de ontwatering van het gebied.
Door de verbeterde ontwatering en door vochtonttrekking door
groeiende planten begon veen water te verliezen. Dit proces is
onomkeerbaar, hetgeen betekent dat het waterverlies blijvend is en
volumeverlies of krimp van de bodem optreedt. Door de vergrote
toetreding van zuurstof ontstaat er bodemvorming. Hierdoor worden
koolhydraten en eiwitten van de organische bestanddelen afgebroken.
De celweefsels van organische resten worden aangetast en een deel
van de organische stof wordt omgezet in CO2 en H2O en verdwijnt.
Deze biologische en biochemische afbraak van de organische stoffen
wordt oxidatie genoemd. Oxidatie en krimp rijpt de van oorsprong
slappe bodem tot een vrij stevige en goed doorlatende grondmassa. In
de bovenste laag treedt vervolgens veraarding op, waarbij
regenwormen, duizendpoten en diverse keversoorten het veen opeten
en omzetten in uitwerpselen, waardoor de oorspronkelijke structuur van
het veen en de erin voorkomende organische resten verloren gaan. Als
gevolg van deze processen vindt er in de veengebieden bodemdaling
plaats

Elzenbroekbos bij de Ackerdijkse Plassen
gingen in de loop van het eerste millennium de elzenbroekbossen over in
de drogere berkenbroekbossen en ten oosten van het studiegebied is
een voedselarm hoogveenkussen ontstaan, dat begroeid zal zijn geweest
met gagel en veenmos. In het gebied kwam ook open water voor in de
vorm van meerstallen (meertjes). De ligging is soms nog herkenbaar aan
de latere verkaveling van deze vochtige gebieden of de baggerbodem die
in de meren is achtergebleven. Sommige meren lagen vooral op de kruin,
andere juist in de slenken tussen de lobben van de veenkussens. Het
voormalige West- en het Oostmeer, direct ten oosten van de
Akkerdijksche polder, nog duidelijk aanwezig op de kaart van Kruikius
van 1712, zijn een mooi voorbeeld van in elkaars verlengde liggende
meren in een veenslenk.

Veranderingen na de jaartelling
Vanaf de derde eeuw na Christus stagneerde de ontwatering door het
dichtslibben van de restgeulen en trad er in het gehele studiegebied
wederom vernatting op. Vanaf dat moment begon een fase met de
vorming van voedselrijke veengroei, die mogelijk tot rond 1000 na
Christus heeft voortgeduurd. Hierdoor raakten de afzettingen van het
Laagpakket van Walcheren bedekt met een laag veen. Deze laag werd
waarschijnlijk zo dik dat uiteindelijk zelfs de geulafzettingen van de
Gantel Laag afgedekt werden. Aanwijzingen hiervoor kunnen gevonden
worden in de zogenoemde woudlaag: een oude begroeiingslaag die
vaak wordt aangetroffen op de top van de Gantel Laag, meestal in de
vorm van een donkerblauwe, zeer humeuze kleilaag. Het grootste
gedeelte van het studiegebied zal in deze periode bedekt zijn geraakt
met elzenbroekbossen. In het oosten van de Zuidpolder van Delfgauw

Veranderingen na 1000 na Christus
Na enkele eeuwen van onverstoorde veengroei werden de
omstandigheden in het studiegebied tijdens de tiende eeuw droger.
Hierdoor stopte het Hollandveen met groeien en werden de Hollandse
veengebieden beter toegankelijk, waardoor ze konden worden
ontgonnen.
In de twaalfde eeuw vonden er als gevolg van stormvloeden opnieuw
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overstromingen plaats. Via het Lier- of Leestelsel brak de zee het land
binnen en wist het water ten noorden van het dorp Schipluiden door de
oeverwallen langs de Gaag te breken en in het westen van de Kerkpolder
en het noordwesten van de Zouteveense polder een kleidek af te zetten.
Deze sedimentatie wordt gerekend tot de Laag van Poeldijk (voorheen
Afzettingen van Duinkerke III).

Oude en nieuwe naamgeving geologische afzettingen

In dezelfde tijd hebben de stormvloeden in het zuiden van de Akkerdijksche polder ook sporen in de vorm van een dunne kleilaag achtergelaten.
Deze overstromingen hebben hier plaatsgevonden vanuit de geul van de
Schie en stonden onder invloed van zoetwater afkomstig uit de Maas.
Volgens historische bronnen zijn deze afzettingen te koppelen aan de
stormvloedoverstromingen van de jaren 1135 en 1163/64.
Na deze overstromingen groeven de toenmalige bewoners van het
huidige studiegebied vaarten en bouwden ze dijken om verdere
overstromingen tegen te gaan. Onder andere door deze ingrepen in het
landschap werd men steeds minder afhankelijk van de lokale geologische
omstandigheden.
Als gevolg van de middeleeuwse ontginningen en bedijkingen 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 oostelijke deel van de Kerkpolder,
het westelijke en zuidelijke deel van de Lage Abtswoudsche polder, het
oostelijke deel van de Zuidpolder van Delfgauw en het zuidwestelijke deel
van de Akkerdijksche polder oxideerde, waardoor het maaiveld daalde.
Maaivelddaling noodzaakte tot verdere ontwatering, wat het proces van
oxidatie en krimp verder versterkte. Er is daarmee een negatieve spiraal
van afwisselend maaivelddaling en verlaging van de grondwaterspiegel in
werking gezet die noodzakelijk blijft zo lang mensen in een veengebied
willen blijven wonen en landbouw bedrijven. Vrijwel al het veen dat niet
door een dikke laag klei is afgedekt en vanaf ongeveer 300 voor Christus
is gevormd, is door oxidatie inmiddels verdwenen.

Zagwijn & Van Staalduinen (1975)

Vos et al. (2007)
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tussen de grondwaterspiegel en het door oxidatie gedaalde maaiveld niet
te klein te laten worden. De geulafzettingen in voormalige kreken van het
studiegebied zijn veel minder geklonken, waardoor deze nu als markante
kreekruggen in de Kerkpolder, de Lage Abtswoudsche polder, de
Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksche polder aan het oppervlak
liggen.

Het proces van oxidatie en maaivelddaling gaat nog altijd door, omdat
regelmatig het polderpeil naar beneden wordt bijgesteld om het verschil
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4. Bewoningsgeschiedenis

De bewoning lijkt zich vooral te hebben geconcentreerd naast bestaande
veenriviertjes die het naastgelegen gebied voldoende ontwaterden om
bewoning mogelijk te maken. Het ontbreken van vindplaatsen verder
verwijderd van de veenriviertjes doet echter vermoeden dat deze
omgeving te nat was voor bewoning.

Prehistorie
De oudste bewoningssporen in het studiegebied dateren uit het midden
van de IJzertijd. Het is echter niet uitgesloten dat er ook oudere
bewoningssporen in het gebied aanwezig zijn. Zo is de ligging van de
geulafzettingen van het laagpakket van Wormer die dateren uit de tijd
van de Late Steentijd niet gekarteerd. Ze zijn immers afgedekt door een
metersdikke laag veen of door een later sedimentatiepakket. Deze
afzettingen komen wel in de bergboezem in de Zuidpolder van Delfgauw
aan het oppervlak, omdat daar door veenafgravingen de afdekkende
laag is verwijderd. Elders, in het gebied van Vlaardingen en
Lansingerland, is gebleken dat de oevers van de geulen uit die tijd een
prima locatie vormden om op te wonen. In Bergschenhoek, ten
zuidoosten van het studiegebied, werden de resten aangetroffen van
een kampement van vissers uit het midden van de Late Steentijd op een
getijvlakte van het Laagpakket van Wormer. Deze bewoning dateert van
rond 4400 voor Christus. In Vlaardingen gaat het om bewoning die tot
de Vlaardingencultuur wordt gerekend. De vindplaatsen in Vlaardingen
dateren van tussen 3500 en 2500 voor Christus.

Er zijn slechts enkele vindplaatsen uit de Midden en Late IJzertijd
bekend, te weten één in de Lage Abtswoudsche polder en één in de
Kerkpolder. Van beide vindplaatsen zijn geen grondsporen ontdekt. In de
Kerkpolder gaat het om aardewerk scherven die op nabijgelegen
bewoning wijzen, in de Lage Abtwoudsche polder om aardewerk van een
verspoelde nederzetting.
De gunstige woonomstandigheden waren niet blijvend. Omstreeks 200
voor Christus begon een nieuwe fase van overstromingen die de Gantel
Laag hebben afgezet. In het begin van deze periode zullen de bestaande
veenrivieren zijn verbreed en verdiept, waarbij zavel en klei werd afgezet.
Vele nederzettingen uit de Midden IJzertijd werden door het verbreden
van de rivieren verzwolgen en verlaten en geraakten uiteindelijk overdekt
met een laag klei. Deze kleilaag is aanwezig in de Kerkpolder, de Lage
Abtswoudsche polder en het noordelijke en westelijke deel van de
Zuidpolder van Delfgauw.

Gedurende de Bronstijd en Vroege IJzertijd ontbreken sporen van
bewoning in het studiegebied. Het gebied was waarschijnlijk te nat om
te bewonen. De bewoning in die tijd concentreerde zich in het
strandwallengebied van Rijswijk-Den Haag en langs de noordelijke
oever van de Maas.
Het duurt tot omstreeks 350 voor Christus dat er permanente bewoning
van het veen in het studiegebied optreedt. In de periode 350-200 voor
Christus werd er incidenteel in het studiegebied gewoond in
woonstalboerderijen die vooral van elzenhout waren vervaardigd. De
stalgedeelten van de boerderij hadden gemiddeld tussen de zes en acht
veeboxen, waarin twee volwassen runderen konden worden gestald.
Naast veeteelt hielden de bewoners zich waarschijnlijk bezig met
akkerbouw.

Kreekrug in de Akkerdijksche polder gezien vanaf snelweg A13
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behoorde een rechthoekig verkavelingssysteem waarvan het erf een
integraal onderdeel vormde. De verkaveling strekte zich zowel uit over de
kleisedimenten als over het veen. De nederzetting bleef tot ongeveer 200
na Christus in gebruik.

Romeinse tijd
Rond 50 voor Christus verschenen Romeinse legioenen in ZuidNederland, maar pas vanaf 12 voor Christus hoorde een deel van het
huidige Nederland bij het Romeinse Rijk. De grens van dit rijk liep vanaf
47 na Christus langs de Oude Rijn. De archeologische nalatenschap van
volkeren die in het gebied woonden dat door de Romeinen werd
bestuurd, wordt aangeduid met de term ‘inheems-Romeins’. Net als in
de IJzertijd woonde de inheems-Romeinse bevolking nog steeds vooral
in kleine agrarische nederzettingen van één of enkele huizen. Wel
traden veranderingen op in bijvoorbeeld huistypen en in de materiële
cultuur. In verschillende gebieden, onder andere in Midden-Delfland, is
bovendien zichtbaar dat men het landschap vanaf de tweede eeuw
steeds verder in cultuur bracht door middel van grootschalige
verkavelingen waarbinnen zich op regelmatige, onderlinge afstanden
van ongeveer 500 meter, nederzettingen bevonden. In het studiegebied
lijken de nederzettingen uit solitaire erven te bestaan waarop telkens
één boerderij stond.

In de Zuidpolder van Delfgauw werden twee of drie nederzettingen
onderzocht die onderling waren verbonden in een uitgebreide
verkaveling. In het westen lag een nederzetting uit de eerste helft van de
tweede eeuw. De opeenvolgende drie huizen waren ongeveer 27,5 meter
lang en 6,40 meter breed. Ze waren van het driebeukige type met een
brede middenbeuk en smallere zijbeuken. De ingangen lagen in het
midden van beide lange zijwanden die waren vervaardigd van met leem
aangesmeerd vlechtwerk. Rondom de huizen lagen recht lopende
huisgreppels voor de opvang van het regenwater dat van het dak kwam.
De huisgreppel ontbrak echter bij de oostelijke korte wand. Het
rechthoekige huiserf was omgeven door een erfsloot.
Ten oosten van de nederzettingen in de Zuidpolder van Delfgauw zijn
nauwelijks tot geen vindplaatsen bekend. Dit is ongetwijfeld gerelateerd
aan de algemene vochtige omstandigheden in het gebied, waardoor zelfs
het hoger gelegen deel van het landschap slechts zeer lokaal
bewoonbaar was.

De nederzettingen lagen voornamelijk op de geulafzettingen en de
relatief hoge delen van de oude oeverwallen van de Gantel Laag. De
gronden tussen de nederzettingen werden gebruikt voor akkerbouw en
weidegrond.
Sporen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen in de Kerkpolder, de Lage
Abtswoudsche polder, het westelijke deel van de Zuidpolder van
Delfgauw en het centrale gedeelte van de Akkersdijksche polder. In de
Kerkpolder werd een nederzetting onderzocht die vanaf ongeveer 30 na
Christus werd bewoond. De eerste fase van de bewoning die duurde tot
het einde van de eerste eeuw, bestond uit zogenoemde ‘wall-ditch’
huizen, gebouwen waarvan de wanden uit zoden waren opgetrokken en
waar rondom het huis een greppel als osedrop liep om het regenwater
van het dak op te vangen. In deze fase die tot 90 of 120 na Christus
duurde, werd de boerderij vier keer herbouwd. Later werd de bebouwing
vervangen, maar van deze fase zijn geen gebouwsporen binnen het
onderzochte gebied aangetroffen. Bij de nederzetting uit de tweede fase

Akkerdijksche polder, tussen Rotterdamseweg en snelweg A13:
Romeinse nederzetting gemarkeerd met vrijstaande bomen
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Resumerend kan uit het archeologisch onderzoek worden opgemaakt
dat in het studiegebied vanaf het einde van de eerste eeuw na Christus
de bewoning in het gebied toenam, waarbij het bewoonde areaal zich in
oostelijke richting heeft uitgebreid. In de tweede eeuw na Christus werd
het gebied in de omgeving van de nederzettingen op grootschalige wijze
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 mogelijk ook tijdelijk droog gestaan.
Greppelsystemen rond de nederzetting zijn aangetroffen in de
Kerkpolder, de Lage Abtswoudsche polder en de Zuidpolder van
Delfgauw, maar lijken ten oosten van de A13 te ontbreken of zijn daar
slechts schaars bewaard gebleven.

kunnen worden in bepaalde vormen van erosie van het landschap als
gevolg van landgebruik, zoals inklinking als gevolg van extensieve
akkerbouw en de daarmee gepaard gaande ontwatering van de bodem.
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 rechte, 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. De
vernatting is uiteindelijk waarschijnlijk slechts één van de oorzaken van
de bewoningsafname in Zuid-Holland vanaf het midden van de derde
eeuw.
Er zijn aanwijzingen dat het studiegebied vanaf de derde eeuw vrijwel
niet meer werd bewoond. Mogelijk werden de afwateringsproblemen in
het oosten eerder onoverkomelijk dan in de meer westelijke gebieden. De
voortschrijdende vernatting is 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.

Vanaf de tweede helft van de tweede eeuw na Christus kregen de
bewoners van West-Nederland steeds meer te maken met
wateroverlast. Dit werd mogelijk gedeeltelijk veroorzaakt door het
verlanden van de monding van de Gantel, waardoor de hoofdgeul en
haar zijtakken zouden zijn verland, en de afwatering van het gebied
stagneerde en het Hollandveen Laagpakket weer begon te groeien op
de Gantel Laag. Een andere oorzaak van vernatting zou gezocht

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.

Middeleeuwen
Met het verdwijnen van het Romeinse gezag begonnen de Vroege
Middeleeuwen, een periode waarvan weinig bekend is over de bewoning
in Zuid-Holland. Bewoningsresten die met zekerheid in deze periode
kunnen worden geplaatst, zijn vooral gevonden in het duingebied en
langs de oevers van de Maas en Oude Rijn. Het studiegebied is
ontgonnen vanuit de bewoning op de noordoever van de Maas. De
oudste middeleeuwse bewoning op de noordelijke oever van de Maas
dateert uit de Merovingische tijd (ongeveer 500-750 na Christus). Resten
van bewoning uit deze tijd zijn aangetroffen te Rotterdam, Schiedam en

Kreekje Akkerdijksche polder, foto Jacques Moerman
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Vlaardingen. In de laatstgenoemde nederzetting was omstreeks 725 een
aan Willibrord toebehorende kerk aanwezig. De bewoning langs de
Maas werd gedurende de Karolingische tijd (ongeveer 750-900 na
Christus) geïntensiveerd, maar bleef beperkt tot de oever van de Maas.
De gebieden die verder van de zee en de Maas lagen, zoals het
studiegebied, waren waarschijnlijk te nat voor bewoning. In 1040 worden
er dochterkapellen van Vlaardingen genoemd in Kethel, Schie en Rotta.

huidige Zuidpolder van Delfgauw en het gebied net ten oosten van het
studiegebied.
Ontginningen
Het studiegebied lag oorspronkelijk ten noorden van de Hof van
Vlaardingen en ten oosten van de ontginningen die vanuit het
koningsdomein Maasland plaatsvonden. De start van de grootscheepse
ontginningen hebben plaatsgevonden op initiatief van de Hollandse graaf
Dirk I, een jongere zoon van graaf Gerulf. Deze had waarschijnlijk al het
Frankisch koningsdomein van Maasland van de Duitse Keizer in leen
gekregen.

Landschap
De sedimenten die aan het einde van de Romeinse tijd aan het
oppervlak lagen, raakten weer begroeid met een nieuwe laag van het
Hollandveen Laagpakket. De aanvang van de veenvorming is in
Delfgauw aangetoond tussen 427 en 533 na Christus. Dit veen was het
residu van uitgestrekte riet- en zeggevelden, waarin steeds meer
moerasbossen ontstonden. In deze moerasbossen groeiden
aanvankelijk vooral moerasvarens en elzen. Later, toen de bossen ver
van het eutrofe, voedselrijke water van de veenriviertjes lagen, gingen
berken een groter bestanddeel van de moerasbossen vormen. Alleen op
de hoogstgelegen delen van het veen, waar slechts het voedselarme
regenwater door de begroeiing kon worden opgenomen, groeiden
typische hoogveenplanten als dopheide, gagel en veenmos. Deze
situatie is waarschijnlijk alleen bereikt in het oostelijke deel van de

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
studiegebied 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 studiegebied te (laten) ontginnen.
Het gebruikmaken van de rechten op het ontginnen werd zeker
bevorderd doordat in de tiende eeuw na Christus het klimaat droger werd
en de afwatering van het veengebied verbeterde, waardoor de veengroei
stopte en het gebied geschikt werd voor ontginning. Vanaf de tiende
eeuw trok men gebruikmakend van veenstromen die richting Maas
afwaterden het land in en begon men de oevers en het daarop
aansluitende land te ontginnen.
Toen de eerste kolonisten begonnen met het ontginnen van het
studiegebied, troffen ze daar een uitgestrekt elzenbroekbos aan, dat een
kletsnatte bodem moet hebben gehad. Dit komt nog tot uitdrukking in de
vele toponiemen die in die periode aan plaatsen zijn gegeven. Namen
met het bestanddeel woud zoals in de Lage Abtswoudsche polder wijzen
daar nog op. Bij de naamgeving van woud moet vooral worden gedacht
aan moerasbos.
Voor het in cultuur brengen van de grond moest in het studiegebied eerst
het moerasbos worden verwijderd en de bodem worden ontwaterd door
sloten te graven. Om dit overtollige water kwijt te raken, werden de

Langgerekt verkavelingspatroon in een deel van de Akkerdijksche polder
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bestaande veenwatertjes waar nodig verdiept, verbreed of
rechtgetrokken om de afvoer bij ebstand op de Maas te verbeteren. Zo
ook de bovenloop van de Schie, waar een kanaal met de sprekende
naam de Delf (de tegenwoordige Delftsche Schie) in noordelijke richting
werd verlengd. Dit gebeurde in meerdere fasen, naar gelang de
ontginningen vorderden. Deze activiteiten waren al tot de zuidkant van
de latere stad Delft voortgeschreden toen graaf Floris I tussen 1049 en
1061 aan weerszijden van de Delf in totaal negentien en een halve
hoeve land aan de abdij van Egmond schonk. Onder een hoeve land
werd verstaan het oppervlak dat bij een boerderij behoorde en groot
genoeg was om een familie in zijn levensonderhoud te voorzien. In
Midden-Delfland heeft een hoeve oorspronkelijk zo’n 30 morgen omvat,
ruim 21 hectaren.

Over de Hof van Delft als agrarische bedrijf is geen historische informatie
meer beschikbaar, maar de omvang van deze hof is te herleiden uit latere
historische en cartografische gegevens. De oorspronkelijke omvang van
de Hof van Delft moet worden gereconstrueerd aan onder meer het
kaartboek van de Hoflanden van Delft, dat in 1528/1535 door Maerten
Cornelisz. is samengesteld. Op deze zestiende-eeuwse kaarten is het
gebied dat toen nog tot de Hoflanden behoorde te traceren. De stukken
land vormden toen al geen aaneengesloten gebied meer. Tussen- en
naastgelegen gebieden waren uit het hofverband losgemaakt, maar met
behulp van historische bronnen is een reconstructie te maken hoe groot
de oorspronkelijke Hof van Delft was en waar dit precies heeft gelegen.
Het blijkt dat het overgrote deel van de oudste middeleeuwse ontginning
is verricht vanuit de Hof van Delft.

Organisatie van de ontginning
Vanaf het moment dat er historische bronnen beschikbaar zijn, blijkt de
graaf de ontginningen rondom de Delftsche Schie in hofverband te
hebben georganiseerd. Een hofverband houdt in dat de exploitatie van
het landbouwgebied was gebaseerd op een centrale curtis of
hoofdvestiging waartoe een aantal mansi ofwel boerderijen met
bijbehorend land behoorden. Deze mansi werden bewoond door horige
lieden die zowel economisch als juridisch vielen onder de curtis en zijn
eigenaar. Deze horige lieden waren niet vrij om te gaan en staan waar
ze wilden. Zij waren verplicht om uit de opbrengsten van hun land een
deel als cijns in natura aan de hofheer af te dragen. Daarnaast moesten
ze ook op het vroonland werken en andere diensten verrichten, zoals
het uitbaggeren van grachten en span- en wagendiensten. De
rechtstreekse exploitatie van de vroonhoeve, de persoonlijke diensten
en de cijnzen in natura zijn typerend voor een economie die nog niet op
geld was gebaseerd. De grafelijke hof in het studiegebied wordt de Hof
van Delft genoemd.

De eerste bewoners aan weerszijden van de Delf ten tijde van de
ontginningen waren horige lieden die tot de Hof van Delft behoorden. Zij
dienden het land voor hun heer, de graaf of de abt van Egmond, te
bewerken, hofdiensten te vervullen en waren aan de grond gebonden, dat
wil zeggen: ze konden zich niet vrij bewegen en zich elders vestigen.
Deze situatie heeft bestaan tot ongeveer 1251, toen de hof uiteen viel
door de schenking van de curtis aan het klooster Koningsveld, dat ten
zuiden van Delft aan de oostzijde van de Schie heeft gelegen. Toch

De aanwezigheid van de Hof van Delft is zeker rond het midden van de
elfde eeuw terwijl het ontstaan van de Hof van Delft zeer waarschijnlijk
in de eerste helft van de elfde eeuw ligt.
Nieuwe flats op de plaats van het vroegere klooster Koningsveld
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dat men nog kon profiteren van de iets steviger ondergrond. Dit
breekpunt is eveneens nog zichtbaar in de huidige situatie. De
boerderijen zijn door middel van een korte of lange oprijlaan verbonden
met de oostelijk gelegen doorgaande weg van Schiedam naar Delft,
Abtswoude. De nederzetting in de Lage Abtswoudsche polder stond in de
Middeleeuwen bekend onder de naam Popteswolde.

bleven de bewoners nog lange tijd de verplichtingen van hofdiensten
vervullen. Deze plichten werden voortaan als zakelijke lasten aan de
grond gebonden, ongeacht wie er het land in gebruik had. Vanaf dat
moment waren de gebruikers niet noodzakelijkerwijs meer dienstlieden,
maar pachters met een erfbaar en overdraagbaar recht. In 1447 werd de
grond van de Hof van Delft nog steeds als winland beschouwd, hetgeen
betekent dat de graaf als eigenaar van de grond gold en de gebruikers
pachters waren. Uit de Enqueste (een belasting) van 1494 blijkt
onomstotelijk dat er in de voorafgaande vijftig jaar een
eigendomsverschuiving heeft plaatsgevonden, waarbij de gebruikers
van de landerijen in de Hof van Delft voortaan als eigenaar van de grond
werden beschouwd.

Recent archeologisch onderzoek op een van de woonplaatsen in het
bewoningslint van de Lage Abtswoudsche polder heeft uitgewezen dat
hier de bewoning uiterlijk voor 1070 zal zijn aangevangen. Aanvankelijk
was het erf nog niet opgehoogd. Rond 1175 werd een nieuwe boerderij
voor het oude erf gebouwd. Daar werd in de loop van de tijd het erf
opgehoogd en bleef men er tot zeker aan het einde van de zestiende
eeuw wonen. Daarna breekt de bewoning af.

Bewoningspatroon
De bewoning vond plaats in bewoningslinten die zich dwars door de
verschillende rechtsgebieden in de Lage Abtswoudsche polder en de
Zuidpolder van Delfgauw slingerden. Deze linten lagen dwars op de
richting van de strokenverkaveling waarmee het gebied was
onderverdeeld. Hieruit blijkt dat de locatie van de erven waarschijnlijk al
is bepaald op het moment dat de verschillende rechtsgebieden nog
geen rol speelden en alle bewoning nog tot de Hof van Delft behoorde.
Een andere aanwijzing hiervoor is dat het dienstmanschap van de abdij
van Egmond uit die van de grafelijkheid is ontsprongen. Klaarblijkelijk
heeft de schenking van de negentien en een halve hoeven van
Abtswoude ook ingehouden dat de grafelijke dienstlieden die op de
hoeven werkten en woonden aan de abdij werden geschonken.

Na de zeventiende eeuw bleef nog een deel van dit bewoningslint in takt
en sommige boerderijen liggen nog steeds in dit oude lintpatroon. Andere
zijn verplaatst naar de Schieweg langs de Delftsche Schie, waar zich ook
een bewoningslint begon te vormen. In de negentiende en twintigste
eeuw werden ook woningen naar de centrale weg door deze polder
verplaatst (Abtswoude).
Een voorbeeld waarbij een boerenerf uit de ontginningstijd tot in het einde

In de Lage Abtwoudsche polder slingert het bewoningslint zich rond de
overgang van klei-op-veen naar een veenbodem. Deze voorkeur heeft te
maken met de oorspronkelijke hoogteligging van het maaiveld ten tijde
van de ontginning. Het veengebied waar de klei toen ontbrak, zal hoger
hebben gelegen dan het veengebied dat met een (dunne) laag klei werd
bedekt. Dit betekent dat het overtollige water binnen het gebied van de
Lage Abtswoudsche polder oorspronkelijk van west naar oost (Delftsche
Schie) zal hebben afgewaterd. De erven werden dan ergens op de
helling van het naar het oosten aflopende maaiveld gebouwd, zodanig

Bewoningslint in de Lage Abtswoudschepolder (vanaf de Tanthofkade)
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van de vorige eeuw bleef bestaan, is opgegraven langs de
Zuideindseweg in Delfgauw. Hier werd een houten boerderij op een
veenondergrond aangetroffen, die op de plek stond waar men het
elzenbroekbos heeft gekapt en het vrijkomende elzenhout heeft gebruikt
voor het bouwen van het huis. Het huis werd aanvankelijk op het
bestaande maaiveld neergezet, maar al heel spoedig moest men het erf
ophogen om droge voeten te houden. In een tijd van ongeveer een
eeuw werd het erf in verschillende keren met in totaal 1,35 meter
opgehoogd met veenplaggen, die afkomstig waren van het nabijgelegen
hoogveen in de oostelijke helft van de latere Zuidpolder van Delfgauw.
De vloeren waren van aangestampte klei gemaakt.

elzenhout. Een tweede huis dat het eerste verving, had een oostelijke
wand bestaande uit verticaal geplaatste eiken planken die met messingen groefverbinding aan elkaar waren bevestigd. De bouw van het tweede
huis kon met behulp van jaarringenonderzoek worden gedateerd op
1076 ± 8 jaar na Christus. Het einde van deze bewoningsfase dateert uit
het tweede kwart van de twaalfde eeuw, toen het erf opnieuw fors werd
opgehoogd en uitgebreid, waarbij nu vette klei in plaats van veenplaggen
werden gebruikt. Op de kleiophoging verrees een nieuwe boerderij
waarvan de bewoning werd gecontinueerd tot de afbraak in 1997.
De uitstekende conserveringstoestand van deze huizen uit de beginfase
van de veenontginning was veroorzaakt doordat het erf doorlopend met
veenplaggen was opgehoogd, waardoor de diepere houten delen als het
ware werden ingepakt. De vette kleiophoging uit de twaalfde eeuw die de
veenterp vrijwel geheel afdekte, heeft ervoor gezorgd dat eronder een
vochtige, zure omgeving bleef bestaan die afgesloten was van zuurstof.
Organische resten die normaliter door oxidatie vergaan, bleven zo
bewaard.

Het gebouw was een drieschepig huis en ruim zeventien meter lang en
elf meter breed en had een ingang in de korte oostgevel. De dakdragers
hadden een doorsnede van 40 centimeter en waren voorzien van een
botte punt om te voorkomen dat ze in de slappe veenondergrond
zouden wegzakken. De zijwanden bestonden uit vlechtwerk van

Veel erven van de middeleeuwse bewoning lagen op kleine huisterpen.
De hoogte van deze erven varieert met de duur van de bewoning. Hoe
langer een erf op veen of klei-op-veen buiten het gebied van de
overstromingen van de twaalfde eeuw bewoond bleef, hoe meer het erf
werd opgehoogd. Dit komt door de voortdurende daling van het maaiveld
als gevolg van onttrekking van grondwater vanwege de ontginning en de
kunstmatige ontwatering door middel van duikers en later, vanaf de
vijftiende eeuw, met behulp van windwatermolens. Hierdoor werd
voortdurend door de oxidatie van het veen en inklinking van de klei het
maaiveld verder verlaagd, waardoor ophogen van het woonerf
noodzakelijk was om in natte jaargetijden droge voeten te houden.
Omdat het veen sneller inklonk en oxideerde dan bijvoorbeeld de
geulafzettingen, kwamen de laatstgenoemde afzettingen steeds meer als
hoger gelegen kreekruggen in het landschap te liggen. In een groot
aantal gevallen werd in de loop van de tijd de boerderijen verplaatst naar
de kreekruggen die toen hoger in het landschap waren komen te liggen,
of naar de doorgaande wegen die het gebied ontsloten.

Op een kreekrug gelegen boerderij in de Kerkpolder
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Een mooi voorbeeld van het verplaatsen van de boerderijen naar de
kreekrug is te zien in de Kerkpolder en de Klaas Engelbrechtspolder,
waar de middeleeuwse boerderijen vanaf de tweede helft van de
twaalfde eeuw op de kreekrug liggen die zich door de polder slingert.
Een voorbeeld van het verplaatsen van boerderijen naar de weg is
aanwezig in de Zuidpolder van Delfgauw. Opgravingen bij de aanleg van
de Vinex-locatie Emerald, juist ten noorden van het studiegebied,
hebben een bewoningslint aangetoond dat op de slingerende
geulafzettingen middenin de polder lag. Aan het einde van de dertiende
eeuw is de bewoning daar verlaten, terwijl nieuwe boerderijen langs de
Zuideindseweg werden gebouwd. Klaarblijkelijk werd in die tijd de
opkomende stedelijke markt van Delft, dat in 1246 stadsrechten had
gekregen, zo belangrijk, dat men direct aan een goede verbindingsweg
naar de stad wenste te wonen. In diezelfde tijd tekent zich een overgang
in de bedrijfsvoering af waarbij het accent kwam te liggen op
commerciële rundveehouderij voor de productie van kaas en boter.
Hoeve Windlust in de Lage Abtswoudsche Polder ligt op een kreekrug
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5. Waterstaatkundige situatie

natuurlijke ontwatering van het veen richting Maas.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens vijf onderwerpen aan bod die
samen de waterstaatkundige situatie vormen. Dat zijn de oudste
afwatering van het gebied, de belangrijkste afvoerwateren, de
verkaveling, de molens en gemalen en als laatste de windassen.

In het noorden waterde de Keen of Kene, een veenwater in de latere
Kerkpolder en Zouteveense polder, het veenkussen af in de richting van
het stroomgebied van de Lee bij de Lier. Bij de ontginning van de
Kerkpolder heeft de Keen zijn natuurlijk karakter verloren. De toponiem
Keen duidt op ‘laagte’, spleet. In 1412 blijkt de naam voor het eerst (in

De oudste afwatering van het gebied
Voor de ontginningen in het oostelijk deel van het studiegebied was de
rivier de Schie het belangrijkste water. Het zuidelijk gedeelte van de
Delftsche Schie is een deel van de Oude Lee die bij Overschie in de
oer-Schie uitmondde. Deze oer-Schie liep langs de Rotterdamse Rijweg
in Overschie. Oorspronkelijk kronkelde de Schie in oostelijke richting en
waterde het zuidelijke veenkussen af dat ter hoogte van Berkel en
Rodenrijs lag. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een kreek uit de preRomeinse tijd die door de Akkerdijksche polder in de richting van
Rodenrijs liep. Deze afwatering was de voorloper van de Oude Lee en
lag in een slenk tussen twee veenkussens in: het zuidelijke veenkussen
van Berkel en Rodenrijs en de noordelijke van de Zuidpolder van
Delfgauw. In deze slenk lagen het Westmeer en het Oostmeer. Meer
westelijk zorgden de riviertjes Hoylede, Vlaarding en Harg voor de

De Oude Leede loopt langs de Ackerdijkse Plassen
een archiefbron) verbonden te zijn met het kasteel Keenenburg. In die tijd
moet de Keen qua grootte nog tot de verbeelding gesproken hebben.
Vóór de aanleg van de golfbaan in de Kerkpolder was de Keen niet veel
meer dan een smalle waterloop.
De oorspronkelijke afwatering van het veenkussen ten oosten van de
Delf via een restgeul van de pre-Romeinse voorloper van de Oude Leede
was in de Vroege Middeleeuwen verstopt geraakt als gevolg van de
voortschrijdende veenontwikkeling. De zuidelijke lob van dit veenkussen
groeide waarschijnlijk sneller dan de noordelijke lob in de latere
Zuidpolder van Delfgauw. Hierdoor werd de loop van de oorspronkelijke
afwatering uit de kreekbedding omhoog ‘getild’ en in noordelijke richting
verplaatst. Daar valt de opvolger van de oude afwatering samen met de
loop van de Oude Leede. De naam Leede is afkomstig van het woord

Golfbaan Delfland loost nu overtollig water in de Keen
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Jansheul) of in de volksmond de Witte Brug.

leiden en duidt daarmee ook op het gegraven karakter van dit water. Het
gegraven karakter verklaart ook waarom de Oude Leede in een
onnatuurlijke haakse hoek op de Delftsche Schie staat, terwijl de
natuurlijke voorloper van dit water oorspronkelijk in de bovenloop van de
Schie uitkwam. Het kronkelige verloop van de Oude Leede en de
onregelmatige korte blokvormige verkaveling rondom dit water in de
slenk tussen de twee lobben van het veenkussen geven aan dat het
gebied rondom de Oude Leede ten tijde van de ontginning erg drassig
was.

Belangrijke afvoerwateren en kaden

De tweede waterweg is de Delftsche Schie nabij Delft, die oorspronkelijk
met de naam Delf (een gedolven waterloop) werd aangeduid. Dit water
wordt voor het eerst genoemd in een schenking van Floris I
(regeringsperiode 1049-1061) aan de abdij van Egmond. Hierin wordt
gesproken van tien hoeven ten oosten en negenenhalve hoeven ten
westen van de Delf. Dit betekent dat het gebied dat later samenvalt met
het ambacht/de gemeente Abtsrecht al in het midden van de elfde eeuw
werd bewoond. Het overtollige water uit de omgeving van Delft kon dus al
vroeg via de Delftsche Schie in zuidelijke richting worden afgevoerd.

In het studiegebied liggen op boezemniveau drie belangrijke gegraven
waterwegen, namelijk de Gaag, de Delftsche Schie en de Berkelsche
Zweth. Het deel van de Gaag tussen Den Hoorn en Schipluiden is
gegraven in het midden van de dertiende eeuw. Het omliggende gebied:
de Kerkpolder en de Hodenpijlse Polder (nu Klaas Engelbrechtspolder)
was op dat moment reeds ontgonnen. De Gaag doorsnijdt de
verkaveling; de meeste sloten lopen in beide polders dus door. Een brug
verbindt vanaf het ontstaan van de Gaag het grondbezit van het kasteel
Hodenpijl, dat toen in twee polders kwam te liggen. Op dezelfde locatie
ligt nog altijd een brug, namelijk de Schout Jansbrug (voorheen Schout

De derde hoofwatergang is de Berkelsche Zweth, die de Schie met het
gebied rond Berkel verbindt. Vanouds duidt de naam Zweth op een grens
tussen twee ambachten, namelijk tussen Vrouwenrecht (later Delft, nu
Midden-Delfland) en Overschie (nu Rotterdam). Op de plaats waar de
Zweth uitmondt in de Delftsche Schie ontstond in de Late Middeleeuwen
de buurtschap Zweth, met onder andere een herberg voor de passerende
schippers en reizigers over de weg. De brug over de Berkelsche Zweth
wordt vanouds Zwethheul genoemd. Door het leggen van een kade langs
de zuidzijde van de Zweth en een scheidingskade tussen Berkel en
Schieveen, van de Zweth tot de Landscheiding-Schieveensche kade,

Delftsche Schie

Snelweg A13 kruist de Berkelsche Zweth
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grond. Men heeft aan het eind van de verkaveling op de percelen een
kade opgeworpen. Het opwerpen werd gedaan door iedere individuele
gebruiker van de erbinnen gelegen percelen, waardoor deze achterkade
een bochtige loop kreeg. Het oorspronkelijke eigendom strekte zich soms
nog tot over deze kade heen uit. Het is bijzonder dat dit land aan de
andere zijde van de Tanthofkade tot ver in de twintigste eeuw in gebruik
is gebleven bij boeren in Abtswoude. In de Zouteveense polder werden
deze gronden Papsousche Uiterdijcken genoemd. Helaas zijn deze
kleinschalige ontginningssporen door kavelverbeteringen, als gevolg van
de reconstructie van het gebied, eind vorige eeuw opgeruimd. Oude
kaarten vertellen nog wel dit verhaal.

ontstond in 1458 de aangrenzende Polder Schieveen.
Het grootste deel van het studiegebied waterde via de Schie, en na
1280 via de Poldervaart, uit op de Maas. Alleen het gebied van de
Kerkpolder voerde het overtollige water via de Gaag en de
Vlaardingervaart, en vanaf het midden van de veertiende eeuw ook via
de Maaslandse Vlieten, af naar de Maas.
De Delftsche Schie (oorspronkelijk de Delf) was, zoals we gezien
hebben, het uitgangspunt voor zowel de ontginning in westelijke als in
oostelijke richting. De naam Delfgauw verwijst hiernaar (ga is de Friese
vorm van gouw of go, een rechtsgebied, hier dus ‘het gebied van de
Delf’). De coördinatie van dit werk geschiedde, zoals in het hoofdstuk
over de bewoningsgeschiedenis reeds is besproken, door de grafelijke
hof nabij Delft. Ook vrije boeren zullen in het gebied (met name in
Vrijenban) ontginningsarbeid uitgevoerd hebben. Het verkavelingswerk
gebeurde ten zuiden van Delft in fasen. Aan de westelijke zijde van de
Schie, de latere Lage Abtswoudsche polder, ontwikkelde men eerst het
gebied tot de Abtswoudseweg (nu Abtswoude) en later tot de
Tanthofkade, die in de tweede helft van de twaalfde eeuw gereed kwam.
De naam Tanthofkade is afgeleid van Anthoofd - de daarvoor
geplaatste t is het lidwoord - en dit betekent uiteinde van een perceel

De Tanthofkade sloot in het zuiden aan op de rechtlijnige Mandjeskade,
die oorspronkelijk op het meest zuidelijke perceel van het ambacht Hof
van Delft lag. De naam Mandjes is afgeleid van Manthedes Zwethe, de
scheisloot van Manthede, een vroege Friese naam. Deze kaden moesten
het ontgonnen gebied beschermen tegen water uit het toen nog niet
ontgonnen veengebied. De sloten buitenom deze kaden leidden dat
water af naar de Schie om zo uiteindelijk af te wateren op de Maas. De
Mandjeskade vormde later de grens tussen de Lage Abtswoudsche
Polder en de Noord-Kethelpolder. De Mandjeskade vormde ook de
scheiding van twee tiendgebieden, namelijk dat van Hof van Delft en dat
van Kethel. De abdij van Egmond (Abtsrecht) en het Domkapittel van
Utrecht (Sint Maartensrecht) kunnen, omdat ze hier veel grondbezit
bezaten, in hun rechtsgebieden sturend bij de ontginning zijn opgetreden.
Het meest zuidelijk gebied van de Lage Abtswoudsche polder, in de hoek
van de Mandjeskade en de Tanthofkade, heet vanouds Vockestaert,
staart duidt op het einde van de ontginning, in dit geval van de Hof van
Delft. Vocke is een Friese naam, mogelijk uit de ontginningsperiode. Dit
geldt ook voor Popta, wiens naam verbonden is aan het toponiem
Popteswolde, het woud van Popta. De oude naam voor dit gebied,
Papsou, kan hiervan afgeleid zijn. Ook wordt wel beweerd dat Papsou
een verbastering is van Abtswoude. De Abtswoudsche polder heette in
ieder geval heel lang Papsouse polder. De aanwezigheid van diverse
Friese namen in het gebied kan verband houden met het feit dat Friese

Mandjeskade, in rechte lijn van Abtswoude naar de Delftsche Schie
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Verkaveling
De wijze van ontginnen is goed te zien in de Lage Abtswoudsche polder
en de Zuidpolder van Delfgauw. Dwars op de Delf werden sloten
gegraven die het water van het land naar dit kanaal afvoerden. Hierdoor
ontstond een lange strokenverkaveling die over het algemeen oost-west
was georiënteerd. Om het toestromen van water uit de nog niet
ontgonnen wildernis te voorkomen, werden lage kaden rondom een
ontginningsblok opgeworpen. Voor de ontginningen ten westen van de
Delf, waren dit de Mandjeskade en de Tanthofkade. Voor de
ontginningen aan de oostzijde van het de Delf waren dit de kaden van de
Overgauwseweg en de Ackerdijkseweg. Tussen de ontginningen in bleef
soms een strook wildernis liggen waar nog voldoende bos bleef staan dat
voorzag in bouwhout en brandstof. Deze natuurlijke stroken wildernis
worden zijdwenden genoemd en oxideerden en klonken minder snel in
dan het ontgonnen land, waardoor ze als een natuurlijke hoogte het
ontgonnen blok begrensden. Ze zijn in het verkavelingpatroon
herkenbaar aan de wigvormige stroken grond. Eén van deze stroken
grond lag ter hoogte van Ruiven (een verbastering van ruw veen) een
andere wig lag ter hoogte van Koningsveld. Deze wigvormige stroken
werden in een latere instantie alsnog in ontginning gebracht. In de
Akkerdijksche polder liggen de sloten voor het grootste deel haaks op de
Oude Leede.

Zuidkade richting het zandlichaam van de in aanleg zijnde snelweg A4
kolonisten voor de graaf van Holland als ontginner optraden. Rond het
jaar 1000 wordt hiervan reeds melding gemaakt in de omgeving van
Vlaardingen.
De verkaveling in de Kerkpolder kan, zoals hiervoor reeds is vermeld,
voor het grootste deel nog uit de tweede helft van de twaalfde eeuw
dateren. Ook hier lopen de percelen van oost naar west. De Zuidkade,
gelegen tussen de Zouteveenseweg en de Tanthofkade, beschermde de
ontginning van het gebied van de latere Kerkpolder tegen wateroverlast
vanuit het dan nog niet ontgonnen en hoger liggende veengebied van de
latere Zouteveense polder.

De oudste middeleeuwse bewoning en ontginning in het westelijke deel
van het studiegebied is minder duidelijk. 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.
In het noorden van de Kerkpolder vormde de ontginning oorspronkelijk
een geheel met die van de Klaas Engelbrechtspolder. Deze verkaveling
was in een regelmatig patroon uitgezet, waarbij een middeleeuwse

In de Zuidpolder van Delfgauw worden de van oost naar west lopende
percelen onderbroken door de Zuideindseweg, die als afsluiting gezien
kan worden van het eerste grote verkavelingsblok vanaf de Delftsche
Schie (Delf). In de aangrenzende Akkerdijksche polder, bekaad door de
Ackerdijk, lopen de percelen ten noorden van de Oude Lee voor een
deel van noord naar zuid. In het deel ten zuiden van dit water lopen ze
opnieuw van oost naar west. Het blok met de afwijkende kavelrichting
vormt een wig in de gehele verkaveling. Het betreft een restgebied dat
later in cultuur is gebracht.
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maatvoering van 60 Rijnlandse roeden (ca. 226 m) voor het uitzetten
van de breedte van de percelen werd gebruikt. Deze systematiek heeft
de graaf voor het gehele westelijke gebied van Midden-Delfland gebruikt
bij de (her)ontginning van het, gedurende het tweede kwart van de
twaalfde eeuw overstroomde gebied. De Gaag is pas na de (her)
ontginning van het overstromingsdek schuin door de verkaveling heen
gegraven, waarschijnlijk in het
kader van de verbetering van de
waterafvoer vanuit het Westland
en de omgeving van Den Haag.
Daarbij is ten dele gebruik
gemaakt van de restbedding van
de oude kreekloop van de Gantel,
die ten dele rondom de gegraven
Gaag slingert.
Gemaal van de Kerkpolder Zuid

deze molen het sein hees, dienden de andere seinmolens dit over te
nemen en moesten alle molens direct het malen staken. In 1880 verving
een stoomgemaal de Kerkpoldermolen. Hiernaast kwam een houten en
vanaf 1938 een ijzeren seinmast, die tot 1965 heeft gefunctioneerd. Het
bestaande gemaal schakelde in 1938 over op een dieselmotor als
krachtbron. Sinds 1958 wordt het elektrisch aangedreven. Vanaf 1974
bevindt zich in het noordelijk deel
van de Kerkpolder een tweede,
ondergronds elektrisch gemaal. Dit
is gebouwd vanwege de aanleg van
de A4, die deze polder in tweeën
deelde.
In 1469 gaven de hoogheemraden
van Delfland het polderbestuur van
de Hoge en Lage Abtswoudsche
Gemaal Lage Abtswoudsche Polder
polder vergunning voor de bouw
van een derde poldermolen. Dit betekende dat er toen dus al twee
poldermolens in gebruik waren. Zij sloegen uit op de Delftsche Schie.
Van noord naar zuid waren dit de Galgmolen, de Middelmolen en de
Zuidmolen. In die tijd waren de Hoge en Lage Abtswoudsche Polder nog
niet gesplitst. Dit gebeurde pas in 1560.

Molens en gemalen
Vanaf het einde van de veertiende eeuw noodzaakte de bodemdaling
een oplossing te zoeken voor de afvoer van het overtollige regenwater.
De oplossing kwam er door het gebruik van poldermolens. De
Kerkpoldermolen was de eerste poldermolen van niet alleen Delfland,
maar van heel het tegenwoordige Zuid-Holland. De komst van deze
molen heeft te maken met Philips de Blote, die in 1411 eigenaar van de
Keenenburg werd. Hij bouwde in de jaren na de sloop van een bestaand
stenen huis een nieuw kasteel nabij de locatie waar de Kerkpoldermolen
was opgericht. Als dijkgraaf en baljuw van Delfland en Schieland was
Philips de Blote op de hoogte van de experimenten met een
poldermolen in de omgeving van Alkmaar. Het is dus niet toevallig dat
hij de eerste poldermolen van Delfland nabij de Keenenburg liet
bouwen. Op 31 december 1413 kreeg hij van graaf Willem VI
toestemming om deze windmolen ook voor het malen van koren te
gebruiken. Hierdoor werd de Kerkpoldermolen de eerste korenmolen
van Schipluiden. Omdat deze molen redelijk centraal gelegen was,
functioneerde hij eeuwen als hoofdseinmolen van Delfland. Wanneer

De Zuidmolen en de Middelmolen stonden aan de Schie, de Galgmolen
bezat een voorboezem die op de Schie uitkwam. De Zuidmolen werd in
1868 verkocht. Onderdelen ervan kwamen in Limburg terecht. Op de
plaats van de afgebroken molen werd in vijf maanden (van mei tot en met
september) een stoomgemaal gebouwd. Het kreeg de naam ‘Landbouw’s
Welvaren’. In 1951 ging men hier van stoomkracht over op elektrische
aandrijving. Het gebouwtje is in waterstaatsstijl gebouwd en heeft een
fraaie voorgevel en drie bijzondere herdenkingsstenen uit 1828, 1868 en
1951. Hierbij ligt naast de Delftsche Schie ook een jaagbruggetje en het
restant van de maalkom.
De Middelmolen, die in 1739 was gebouwd na de brand in een
voorganger, werd in 1870, twee jaar na de ingebruikname van het
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vermelde stoomgemaal, verkocht aan een particulier uit Delft. Hij
bouwde de molen om tot een windoliemolen, die vervolgens in de
volksmond de naam Koekmolen kreeg. Van het afvalproduct van het
lijnzaad dat hier tot olie werd geperst, werden lijnkoeken gemaakt. Dit
product werd als bijvoer verkocht aan onder andere de boeren in
Abtswoude. In 1890/1891 is de molen gesloopt. De molenplaats is
nauwelijks meer herkenbaar.
De meest noordelijke molen van het gebied Abtswoude was de
Galgmolen. Deze stond bij het galgenveld (het gerecht van Delft), ten
noorden van de huidige Kruithuisweg. In 1870 werd besloten de molen,
ondanks de komst van het stoomgemaal, nog even in bedrijf te houden.
In 1882 werd hij toch buiten werking gesteld; in 1891 volgde de sloop
van het bovenste gedeelte. Het onderste stuk van de molen bleef nog
heel lang woning van de laatste molenaarsfamilie. De definitieve sloop
volgde in 1969, omdat de Kabelfabriek grond nodig had voor uitbreiding.
Het gebied ten oosten van de Delftsche Schie was oorspronkelijk één
grote afwateringseenheid. Hier stonden reeds vóór 1440 een aantal
poldermolens. In 1447 besloten de hoogheemraden dat er
scheidingskaden moesten worden aangelegd, waardoor onder andere
de Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksche polder ontstonden. Op
de kaart van Matthijs de Been van Weena van 1606 staan in de
Zuidpolder van Delfgauw vijf molens. Van noord naar zuid waren dit:
de Wipmolen, de Oude Laanmolen, de Nieuwe molen, de
Caritaatsmolen en de Overslagmolen.

een elektrische bemaling. In 1965 werd dit gemaal buiten gebruik
gesteld, waarna ruim twee jaar later de sloop van het onderstuk van de
molen volgde. De Oudelaanmolensloot langs de Balthasar van der
Polweg (TU-wijk) herinnert er nog aan.
De Nieuwe Molen, ook wel Ruyvense of Buttermolen genoemd, stond
direct aan de Delftsche Schie aan de westzijde van de Rotterdamse weg
ter hoogte van de huidige Kluyverweg. In 1866 is de molen afgebroken.
Er kwam een stoomgemaal, dat vóór 1908 is verdwenen. Nu staat er
nabij de vroegere molenplaats een eenvoudig gemaal.
De Caritaatsmolen, de naam is afgeleid van het Caritaatsblok waarin de
molen stond. Delft bezat een Kamer van Charitate met onder andere
grondbezit waaruit de armen van de stad werden onderhouden. De
molen bevond zich aan de oostzijde van de Rotterdamse weg en had een
voorboezem van ongeveer 50 meter naar de Schie. Vóór 1440 was de
molen al bekend. In 1871 maakte de Caritaatsmolen plaats voor een
stoomgemaal. In 1919 kwam er een elektrische aandrijving. In 1965 werd
er een nieuw elektrisch gemaal met twee vijzels aangebracht. Met het

De Wipmolen bemaalde de binnen de Zuidpolder van Delfgauw gelegen
Wippolder, die hoger lag dan de rest van de polder. De molen van de
Wippolder sloeg uit op een 750 meter lange voorboezem, die in de
Delftsche Schie uitmondde. In 1905 werd deze boezem afgedamd. De
molen was al in 1902 gesloopt. De molen stond nabij de begraafplaats
Jaffa.
De Oude Laanmolen, die ook wel Grote Molen werd genoemd, sloeg
via een voorboezem van 700 meter op de Delftsche Schie uit. In 1914
werd de molen gedeeltelijk gesloopt en kwam er in het resterende deel

De twee gemalen...

van de Zuidpolder van Delfgauw

gemaal nabij de werf van de Nieuwe Molen zorgt dit gemaal
tegenwoordig voor de waterhuishouding in de Zuidpolder van Delfgauw.
Beide gebouwen staan in het stedelijk gebied van Delft en bezitten geen
bijzondere architectonische waarde.
De Overslagmolen was door een zeer korte voorboezem verbonden met
de Schie en stond ten oosten van de Rotterdamseweg. Ook deze molen
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Droogmakerij (Bergboezem) in de Zuidpolder

Overslagmolensloot bij Zuideindseweg

was reeds vóór 1440 bekend. In 1858 was de bouwkundige staat van de
Overslagmolen zo slecht, dat tot afbraak werd besloten. Een jaar later
werd op deze plaats een stoomgemaal in gebruik genomen. In 1928
werd dit gemaal afgebroken en kwam er een woonhuis en
timmermanswerkplaats. In de kelder onder het woonhuis is de waterloop
en de krimp, waar het waterrad hing, nog steeds aanwezig.

overweegt om van het gebied een noodopvang voor waterberging te
maken. De droogmakerij heeft nu vooral een natuurfunctie.
Omstreeks 1450 was er vlak ten noorden van de Oude Lee reeds een
poldermolen aanwezig. In 1471 gaven de hoogheemraden toestemming
dat er een scheiding tussen Berkel en Ackerdijk werd gemaakt, en dat
Ackerdijk afzonderlijk bekaad mocht worden. Aanvankelijk zorgde één
molen aan de Delftsche Schie, op de locatie van de latere Zuidmolen,
voor de bemaling van deze polder. In 1594 kreeg het bestuur van de
Akkerdijksche polder toestemming om een tweede molen aan de Schie
op te richten. Deze molen kreeg de naam Noordmolen of Nieuwe
Ackerdijkse molen. In 1877 werd op de plaats van de Zuidmolen een
stoomgemaal gebouwd. In dat jaar werd ook de Noordmolen buiten
bedrijf gesteld. Het huidige
elektrische gemaal verving in 1915
het stoomgemaal. Architectonisch
is dit gemaal waardevol.

In het zuidoosten van de Zuidpolder van Delfgauw ligt een
droogmakerij (Bergboezem) met een waterstaatkundige oppervlakte
van 265 ha. In 1863 is de plas van dit uitgeveende gebied
drooggevallen. Hiervoor verantwoordelijk was een windvijzelmolen, die
ca. 1860 was gebouwd in de noordelijke hoek van de bergboezem. De
molen sloeg uit op de Overslagmolensloot. Het Overslaggemaal zorgde
voor de afvoer van het water naar
de Schie. Het peil van de huidige
droogmakerij ligt 2,25 meter lager
dan het niet uitgeveende deel van
de Zuidpolder van Delfgauw. De
windvijzelmolen werd in 1919
vervangen door een gemaal met
een elektromotor. Het
Gemaal Akkerdijksche polder Hoogheemraadschap van Delfland

Op de grens van het studiegebied
staat nog één poldermolen,
namelijk in het meest oostelijk deel.
Dit is molen De Valk uit 1772, die
er met vijf andere molens voor
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Molen de Valk

heeft gezorgd dat de polders onder Berkel, na de uitvening, in 1776
droog kwamen te liggen. Het is een achtkante molen, een zogenoemde
grondzeiler, die nu buiten bedrijf is. Een nabij gelegen gemaal heeft het
werk overgenomen. Bij de molen bevindt zich een molenaarswoning uit
de eerste helft van de negentiende eeuw. De landschappelijke waarde
is, mede door de brede sloot eromheen, erg groot. De molen valt onder
de gemeente Lansingerland.

windassen van Midden-Delfland verdwenen aan het eind van de
negentiende eeuw.
In het studiegebied hebben de volgende windassen gestaan:
Kern Den Hoorn
Op de dam in de Kickert, die de Tanthofkade met de Dijkshoornseweg
verbond, bevond zich vanaf het midden van de vijftiende eeuw een
windas, dat ook grotere vaartuigen kon overhalen. Omdat een overtoom
voor het scheepvaartverkeer, in dit geval op twee boezemwateren (Gaag
en Kickert), een behoorlijke hindernis was, werd de waterkering met de
overtoom in 1602 definitief weggenomen en vervangen door een
schutsluis in de Buitenwatersloot bij Delft.

Windassen
Windassen zijn minder bekende
waterstaatkundige elementen. Ze
hebben in het verleden een
belangrijke functie vervuld in het
waterverkeer tussen poldersloten
en boezemwateren. In en om
Midden-Delfland zijn er tientallen
geweest. Door de poldervorming
vanaf de eerste helft van de
vijftiende eeuw ontstonden er
Windas, tekening W. Beex
afzonderlijke waterstaatkundige
eenheden. Tegelijk werd, als gevolg van de intensievere bemaling door
de komst van poldermolens, het peilverschil tussen de poldersloten en
het boezemwater groter. Om toch nog met schuitjes uit en naar de
poldersloten te komen ontwikkelde men een overtoom of overhaal, die
op de kade of dam werd geplaatst. In Delfland werd een dergelijk
kunstwerk meestal met de naam windas aangeduid. Feitelijk was een
windas slechts een onderdeel van een overtoom, namelijk de lier
bestaande uit een horizontale as of spil, waaraan aan de uiteinden
spaken of raderen bevestigd waren. Hiermee werd een schuitje met een
touw of ketting omhoog getrokken en weer neergelaten in het andere
water. Voor dit doel was er op de hellende vlakken aan beide zijden van
de kade of dam een houten bekleding aangebracht. Ronde palen
zorgden ervoor dat het schuitje gemakkelijk over de helling verplaatst
kon worden. Voor de aanleg van een windas moest het bestuur van het
Hoogheemraadschap van Delfland vergunning verlenen. De laatste

Kern Schipluiden
Op de hoek van de Gaag en de Zouteveenseweg, nu Keenenburgweg,
(direct ten noorden van de tegenwoordige Valbrug) heeft in de
zeventiende en achttiende eeuw een windas gestaan, waardoor schuitjes
uit de Zouteveense polder in de Gaag en omgekeerd konden komen. Het
onderhoud van de overtoom werd geregeld door de heer van
Keenenburg, eigenaar van het aangrenzende kasteelterrein. Het bestuur
van de Holierhoekse- en Zouteveense polder moest hiervoor jaarlijks een
gering geldbedrag betalen. De vaarsloot langs de Keenenburgweg naar
de Singel in het dorp is pas in de jaren twintig van de vorige eeuw
gedempt.
Vockestaert langs de Harreweg
Hier stond in de zeventiende en achttiende eeuw een windas op de
Tanthofkade, dat het verlengde van de Slinksloot verbond met de
westelijke sloot langs de Harreweg. Even ten noorden van deze plaats
was de Harreweg doorgraven en had men voor het scheepvaartverkeer
een brug gemaakt (de Pootenheul). Na deze brug voer men met de
schuit de gehele Lage Abtswoudsche polder door naar de Galgmolen.
Galgmolen nabij de Schie
Via het windas bij de Galgmolen kwamen de schuitvoerders, veelal
boeren uit Abtswoude en het oostelijke deel van Zouteveen, in de
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Delftsche Schie. Tot 1819 betaalde de Holierhoekse en Zouteveense
polder elk jaar f 5,50 aan de molenmeester van Papsou voor het gebruik
van deze overhaal.
Overslagmolen
Vanuit de Zuidpolder van Delfgauw kon men op deze plaats in de
Delftsche Schie komen. De naam overslag duidt op de overhaal, die hier
vermoedelijk al vroeg aanwezig was.
Noordmolen Ackerdijk
Met dit windas werden schuiten vanuit de Akkerdijksche polder in de
Delftsche Schie overgehaald. Op verzoek van de molenmeesters van
deze polder verleenden de hoogheemraden van Delfland in 1795
toestemming het windas bij deze molen te slopen. De overhaal was
vervallen en werd nauwelijks nog gebruikt.
Aangrenzend gebied
In het gebied ten noordoosten en zuidoosten van Ackersdijk hebben van
de vijftiende tot de achttiende eeuw meerdere windassen gestaan.
Hierdoor was het mogelijk dat boeren uit de omgeving van Berkel via

Schutsluis uit 1882
Delfgauw de markten in de stad Delft konden bereiken.
Tussen de Berkelsche Zweth en de Rodenrijsche Vaart (een
binnenboezem van de Polder Berkel) werd in 1862 een schutsluis
gebouwd. Dit beschermde monument werd in 1977/1979 gerestaureerd
en daarbij vrijwel geheel vernieuwd. De sluis, die net buiten het
studiegebied ligt, wordt nog zeer zelden gebruikt.

Ophaalbrug (1992) over de Berkelsche Zweth
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Tanthofkade nabij Den Hoorn

Tanthofkade net buiten de wijk Tanthof

Tanthofkade langs Delft

Tanthofkade tussen het boerenland
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het werk aan te besteden. Hij adviseerde de meest belanghebbenden
direct te zorgen voor de aanvoer van ‘missche [mest] ofte ruychte’ om de
slechtste plaatsen te versterken. Daarna zorgde Van Egmond voor een
keur, waarin alle Abtswouders verantwoordelijk gesteld werden voor het
onderhoud van een eigen onderdeel van de kade. Voor het traject van
Den Hoorn-Zuidkade werd afgesproken dat de onderzijde van de dijk
breed 10 voet (3,14 meter) en aan de kruin 7 voet (2,2 meter) moest zijn.
Voor het deel Zuidkade-Harreweg werden de volgende maten
vastgesteld: onderzijde 12 voet
(3,77 meter) en bovenzijde 8 voet
(2,51 meter). Tevens moest de
Zuidkade een halve voet (16 cm)
hoger gehouden worden dan de
Tanthofkade. De keur verbood
verder dat er op de kade gegraasd
zou worden.

6. Oude landschapselementen
Tanthofkade
De Tanthofkade moest het in cultuur gebrachte land van de latere Lage
Abtwoudsche Polder beschermen tegen het water dat van het hoger
gelegen veengebied ten westen ervan naar de ontginningen stroomde.
Toen ook het land ten westen in ontginning was gebracht, ging deze
kade als waterscheiding dienst doen. Het Hoogheemraadschap van
Delfland gebruikte de Tanthofkade nog eeuwen als een belangrijke
waterscheiding. De kade was een onderdeel van de scheiding van de
West- en Oostambachten van Delfland.
Een keur van het waterschap uit de periode 1440-1445 verbood het
weiden van paarden en koeien op de kade. Schapen waren wel
toegestaan. De angst bestond dat grote grazers de kade zouden
vertrappen. In 1555 moesten alle bomen op de Tanthofkade gekapt
worden; de kade mocht nooit meer beplant worden. Tijdens een
inspectietocht constateerden dijkgraaf en hoogheemraden dat de kade
‘te laegh ende quaet’ was. De Abtswouders behoorden hun
onderhoudsplicht beter na te komen. Hoogheemraad Otto van Egmond,
heer van de Keenenburg, voer op 13 januari 1556 met de buren van
Zouteveen en Vlaardinger-Ambacht in vier schuiten naar de kade om

De Chromotopografische Kaart des
Tanthofkade met koe
Rijks, verkend in 1874 en herzien in
1912, laat zien dat de Tanthofkade in die periode behoorlijk begroeid was
met bomen. Ook graasde er in die tijd weer vee op. In het noordelijke
gedeelte is de begroeiing tot heden toe gebleven, maar het zuidelijke
gedeelte bezit bijna geen houtopstanden meer. De Tanthofkade is mede
door de afwisseling van begroeiing en openheid een aantrekkelijke
wandelroute. Het oorspronkelijke dijkprofiel kan op een aantal plaatsen
nog worden beleefd. Het hele traject verdient de status van zowel een
waterstaatkundig als een cultuurhistorisch en landschappelijk monument.

Kasteelwerf Ruiven
In de bodem van het weiland tussen het bedrijvenpark Ruyven en het
recreatiegebied Ruyven, ten westen van de Zuideindseweg, bevinden
zich de resten van vermoedelijk het oudste ‘Huis van Ruiven’. Later blijkt
dit perceel, mogelijk als gevolg van een grenswijziging, onder de
jurisdictie van Abtsrecht te vallen. De kasteelwerf, omringd door een
ronde gracht, is een beschermd rijksmonument met grote
Tanthofkade
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bedijkte vaarsloot - een klein stukje van het dijkje ligt er nog - langs de
Zouteveenseweg naar de zuidelijker gelegen Zouteveense polder. Als
tegenprestatie mochten de ingelanden van deze polder later kosteloos
het windas op de singel nabij zijn kasteel gebruiken.
Oude kaarten vanaf de zeventiende eeuw tonen aan de oostzijde van de
voormalige kasteeltuin (nu de woonwijk Keenenburg) twee driekwart
ronde perceeltjes. Het zijn speelse elementen in het landschap, die de
noordoostelijke en zuidoostelijke begrenzing van het kasteelterrein
aangeven. In de tijd van het kasteel stonden er iepen op. De afwijkende
perceeltjes zijn goed te
zien vanaf het wandel- en
fietspad in de
recreatiestrook tussen de
woonwijk en de golfbaan.

Kasteelwerf Ruiven gezien vanaf het naastliggend fietspad
cultuurhistorische waarde. Het monument is niet toegankelijk, maar op
luchtfoto’s en kaarten zijn de contouren goed te zien. Het oudste ‘Huis
van Ruiven’ was waarschijnlijk een mottekasteel, een versterkt huis op
een opgeworpen heuvel. Oorspronkelijk maakte Ruiven deel uit van het
uitgebreide grafelijk bezit rond Delft. Al vroeg gaf de graaf het gebied van
Ruiven in leen aan een geslacht dat zich vanaf het eind van de twaalfde
eeuw Van Ruvene (Van Ruiven) noemde. Het is niet duidelijk of het
kasteel tijdens tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten is verwoest.
De woonplaats lijkt wel in het midden van de vijftiende eeuw verlaten te
zijn. Ten oosten van de Zuideindseweg, dus buiten het studiegebied,
schrijft Kruikius in 1712 d’Oude Werf’ en nog iets oostelijker ‘Oude
Galgwerf’, twee percelen die vanouds in het ambacht Ruiven lagen. Bij
de oude werf zijn in het verleden kloostermoppen aangetroffen, mogelijk
van de opvolger van het mottekasteel. De latere heren Van Ruiven
woonden buiten het ambacht.

De Keenenburg werd in
1798 gesloopt. De
kasteeltuin, met
verschillende bosstroken,
bleef tot ver in de tweede
helft van de negentiende
Zuidoostelijke begrenzing kasteeltuin
eeuw bestaan. Daarna
werd het gebied geschikt
gemaakt voor enkele tuinbouwbedrijven. Aan het eind van de twintigste
eeuw maakten de tuinderijen plaats voor woningbouw. Het
zuidwesttorentje van de hoofdburcht van het kasteel en de direct
aangrenzende muren werden in 1992 gedeeltelijk herbouwd. Het
muurwerk rust op de oorspronkelijke fundering. De rest van het terrein
van de hoofdburcht is ingericht als plantsoen.

Kasteeltuin Keenenburg

In de nieuwe woonwijk Keenenburg ligt achter de woningen van de
Wilgenlaan en de Otto van Egmondlaan een kleine bosstrook, die de
verbinding vormde tussen de kasteeltuin en een iets zuidelijker gelegen
boerderij. Kruikius toont dit perceel reeds in 1712!

Philips de Blote, baljuw en dijkgraaf van Delfland, heeft er in het begin
van de vijftiende eeuw voor gezorgd dat de Keenenburg buiten de
Kerkpolder kwam te liggen. Hierdoor stond zijn kasteel in een gebiedje
dat vrij van polderlasten was. Het overtollige water voerde hij af via een
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Het reservaatsgebied van zo’n 130 ha, tussen Delft en Rotterdam en
gelegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, is om meerdere redenen
erg interessant. Het begint al met de bodemgeschiedenis. In het
veenlandschap zijn in verschillende perioden vanuit de Maas
geulssystemen actief geweest, waarbij klei en zavel (een mengsel van
klei en zand) zijn afgezet. Dit is vooral waar te nemen in de omgeving
van de Oude Leede. Het landschap lijkt hier en daar te golven door de
hoogteverschillen. Klei en zavel klinken bij ontwatering minder in dan
veengrond, waardoor vooral de dichtgeslibde geulen als kreekruggen in
het landschap zichtbaar zijn geworden. Aan het eind van de achttiende
eeuw werd er in het gebied van Ackerdijk op kleine schaal turf
gewonnen, op percelen naast de hoger gelegen kleigronden. De
veenbodem leverde veenbagger, die te drogen werd gelegd op
legakkers. Een zo’n legakker is er nog in Ackerdijk. Als de bagger droog
was, werd deze aangestampt en daarna met een turfsteker in een
handzame vorm verdeeld. De turven van Ackerdijk werden, omdat de
kwaliteit niet hoog was, vooral als brandstof in de Delftse plateelindustrie
gebruikt. In dit gebied vond de turfwinning kleinschaliger plaats dan in de
aangrenzende polders tussen Delfgauw en Berkel. In Ackerdijk gold niet
de verplichting dat de plassen na de vervening weer drooggemalen

moesten worden. Na de vervening
zijn de waterpartijen aan hun lot
overgelaten. Al snel ontstonden er
rietranden en stroken bos rond de
plassen. Door de rust in het gebied,
het extensieve beheer en de ligging
op een beperkt aantal kilometers
van de kust ontstond hier een
soortenrijk vogelgebied. In 1962
kon Vogelbescherming Nederland
een eerste deel van het reservaat
(de plassen met de omliggende
bosjes) kopen. Daarna volgden nog
Vogelkijkhut
vele kleine en grote aankopen, tot
de huidige ca. 130 ha. Door het beheer nog extensiever te maken, het
gebied (kleinschalig) anders in te richten, een hoger waterpeil in te stellen
en de rust nog meer te versterken kon Vogelbescherming het aantal
broedvogelsoorten verhogen van 65 in 1965 tot 115 in 2003. Momenteel
is de Vereniging Natuurmonumenten de beheerder van het gebied.
Samen met de Stichting Vrienden van Ackerdijk zorgt zij ervoor dat het
reservaat en de beheersboerderij in optimale toestand blijven. De

Een van de grote plassen

Grote populatie aalscholvers

Ackerdijkse Plassen
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boerderij is een typisch voorbeeld van een Delflandse boerderij, in de
zestiende eeuw gebouwd met een L-vormige plattegrond, later tot een U
-vorm uitgebreid. De boerderij is diverse keren verbouwd en
gerestaureerd, maar heeft zijn schilderachtige karakter behouden. Het
erf wordt aan de westzijde beschermd door een windsingel van typische
polderbomen als wilgen en elzen. Ook is er nog steeds een boomgaard.

Trekvaartroute langs de Delftsche Schie
Op de westoever van de Delftsche Schie ligt
het jaagpad van de veerdiensten DelftSchiedam en Delft-Rotterdam; beide routes
liepen via Overschie. Vanaf het midden van de
zeventiende eeuw werd de Delftsche Schie
een echte trekschuitroute. Met behulp van
jaagpaarden werden de schuiten
voortgetrokken. Door de komst van de trein en
Hectometerbordje
de verharding van de Rotterdamseweg tussen
Delft en Overschie eindigde in de tweede helft
van de negentiende eeuw de geregelde trekschuitdienst. Tussen 1865
en 1926 werd een geregelde dienst onderhouden tussen Delft en
Rotterdam, zowel voor passagiers als voor goederen, met het
zogenoemde Delftsche bootje, een schroefstoomboot. De laatste jaren
voer de boot slechts op zondagen en uitsluitend met passagiers. Ook
bleven nog beurtschepen op deze route varen. Deze schepen werden
zowel door paarden als menskracht voortbewogen. Het benutten van
jaagpaarden eindigde in het begin van de twintigste eeuw. Het jaagpad
zelf raakte na de Tweede Wereldoorlog buiten gebruik.
In het kader van de reconstructie van Midden-Delfland is het jaagpad in
de jaren tachtig van de vorige eeuw hersteld. Sinds die tijd doet het
dienst als voetpad en als fietspad voor het coachen van (wedstrijd)
roeiers op de Delftsche Schie. In het traject bevonden zich twee
karakteristieke bruggetjes, met aan de Schiezijde een lage, aflopende
leuning. Hierdoor kon men deze plaatsen gemakkelijk met de jaaglijn en
vaarboom passeren. Het bruggetje tegenover boerderij Vijverschie -

Jaagpad en gespaarde jaagbrug langs de Delftsche Schie
buiten het studiegebied - dat in 2010 nog aanwezig was, is er helaas niet
meer. Het bruggetje nabij het gemaal van de Lage Abtswoudsche polder
dreigde in 2013 als gevolg van oeververbeteringen langs de Delftsche
Schie ook gesloopt te worden. Na verschillende acties, onder andere van
de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, is uiteindelijk toch voor
behoud en herstel gekozen. Het trekpad en het bruggetje zijn belangrijke
cultuurhistorische elementen die de herinnering aan de trekvaart levend
houden.
Nabij Overschie staat nog het Veerhuis uit 1767 (buiten het
studiegebied). Hier werden de paarden overgezet naar en van
Rotterdam. Ruim 100 meter ten noorden van het Veerhuis stond tot
1943/1944 het Tolhuis van Delft. Van 1632 tot in de tweede helft van de
negentiende eeuw hief deze stad
hier tolgeld van de schuitenjagers.
De stad Delft was als
belanghebbende heel lang eigenaar
van het jaagpad langs de Schie. Bij
het Veerhuis staan vier
verschillende typen rolle- en
wrijfpalen (gedeeltelijk
reconstructies), die in de
Veerhuis Overschie
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trekvaartperiode de jaaglijn door de bocht leidden. Een deel van de
noordoostelijke muurhoek van het Veerhuis is uitgehold, zodat de
jaaglijn hier gemakkelijk langs kan glijden.

de trambaan langs de Kerkpolder (het voormalige jaagpad) ligt nu een
druk gebruikt fietspad. Aan de polderzijde liggen verschillende
gemetselde heulen, die bij de aanleg van de trambaan zijn aangelegd
voor de ontsluiting van de aangrenzende panden. In het dorp Schipluiden
(Otto van Zevenderstraat 2) staat nog het voormalige tramstation van de
WSM uit 1912, een rijksmonument. Het gebouw wordt beheerd door de
Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Jaagpad en trambaan langs de Kerkpolder
Van 1646 tot het begin van de twintigste eeuw lag er aan de zijde van
de Kerkpolder een jaagpad van Schout-Jansbrug nabij Schipluiden tot
en met de brug in het
centrum van Den Hoorn.
Halverwege de route, ter
hoogte van het dijkje met
knotwilgen, werd het
jaagpad aangelegd op de
kop van een
boezemlandje langs de
Gaag. Hierop loopt nu het
fietspad. Het
boezemlandje is in de
Kerkbrug
vorige eeuw volgestort
met grond. De Kerkbrug
tegenover de kerk van Hodenpijl bevat op beide leuningen in het midden
nog een constructie, waaraan een opstand met rol heeft gezeten die de
jaaglijn moest begeleiden. De gietijzeren brug dateert van 1859 en is
een gemeentelijk monument.
Van 1912 tot ca. 1970 lag
er op het voormalige
jaagpad langs de Gaag
(tussen boerderij
Abbestee en de brug in
de kern van Den Hoorn)
de trambaan van de
Westlandsche
Stoomtramweg
Maatschappij (WSM). Op
Tramkade

De buitenplaats Hodenpijl
In de Kerkpolder ligt de voormalige buitenplaats Hodenpijl. In 1634 kocht
de familie Van Wouw uit Den Haag hier een boerderij, die omgevormd
werd tot een buitenplaats. De boerderij verhuisde naar het achterste deel
van de bebouwing. Het hoofdpand bevat onder meer een grote
verhoogde kamer (zaal) en een kelder met een kruisgewelf. Achter de
witte pleisterlaag bevinden zich boven de vensters prachtige korfbogen
met natuurstenen blokken. In 1763 kocht Willem van den Bosch,
meestertimmerman te Schipluiden, de buitenplaats van de familie Van
Wouw. In 1833 werd Dirk Jacobsz. Ammerlaan eigenaar van zowel het
hoofdpand als de boerderij. Achter het herenhuis liet hij twee pakhuizen

Buitenplaats Hodenpijl
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De boerderij van Op Hodenpijl
Bezoekerscentrum Midden-Delfland

voor zijn boterbedrijf bouwen. Ook deze panden zijn bewaard gebleven,
evenals de stal van de boerderij, een koetshuis, de vijver aan de
noordzijde en de oude boomgaard. Met elkaar vormen de bebouwing op
het achtererf en het groengebied eromheen nu de Levende Buitenplaats
Op Hodenpijl. De laatste jaren zijn hier verschillende landschappelijke
elementen teruggebracht, zoals een nieuwe boomgaard, een kas en een
moestuin. Sinds 2013 staat bij de boerderij ook weer een hooiberg, die
als Bezoekerscentrum Midden-Delfland wordt gebruikt. De voormalige
buitenplaats Hodenpijl is een rijksmonument.

De moestuin grenst aan de golfbaan
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7. Nieuwe landschapselementen
In 1977 werd de Reconstructiewet Midden-Delfland aangenomen. Op
het bij de wet behorende kaartje was een zogenoemd ‘Geel gebied’
aangegeven. Hier zou de hoofdfunctie recreatie worden. Dit gele gebied
lag vooral tegen de stadsranden van de rond het gebied MiddenDelfland liggende steden. De recreatiestrook in de Kerkpolder, de
Abtswoudsche polder en in de Zuidpolder van Delfgauw zijn aangelegd
in het kader van deze Reconstructiewet.

Recreatiegebieden in de Kerkpolder
Vrijwel de gehele Kerkpolder heeft thans een recreatieve functie. Ten
noorden van de A4 bevinden zich bij Den Hoorn een sportcomplex met
sporthal, iets zuidelijker een parklandschap met bosschages, met daarin
veel wandelpaden, een ijsbaan en een zwembad. Langs de Kerkpolderweg ligt een aantal sportvelden.

Kerkpolderpark met een afwisseling van sloten, paden en bosschages
met sporthal. Bij de toegang tot de golfbaan nabij de Kruithuisweg
bevindt zich een TOP (toeristisch overstappunt). Van het oude landschap
met zijn slotenpatroon en de kenmerkende kreekruggen is vrijwel niets
meer herkenbaar.

Ten zuiden van de A4 wordt het, buiten de bebouwde kom van
Schipluiden liggende deel van de Kerkpolder, voornamelijk ingenomen
door de 36-holes Golfbaan Delfland, met daartussen een sportcomplex

Het oudere deel van Golfbaan Delfland heeft al volwassen beplanting

Het open deel van het parklandschap in de Kerkpolder
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Recreatiegebieden in de Lage Abtswoudsche polder
Ten zuiden van de Delftse wijk Tanthof-West ligt een relatief smalle
recreatiestrook, vrijwel zonder bosschages; wel met waterpartijen en
natuurplasjes. Hier is de oude verkaveling goeddeels gehandhaafd.
Door het gebiedje lopen wandelpaden en een fietspad.
Tussen de weg Abtswoude en de Delftsche Schie, dus ten zuiden van
de wijk Tanthof-Oost en het bedrijvenpark ten oosten van de spoorbaan
Delft-Schiedam, ligt het Abtswoudse Bos, met aan de noordkant, langs
de spoorbaan, het sportpark Tanthof-Zuid. In het Abtswoudse Bos is het
oude verkavelingspatroon deels gehandhaafd, hoewel dat minder
zichtbaar is door uitgebreide bosschages. Door het bos slingert zich een
royale waterpartij die de grens markeert van een uitwaaierend
krekenpatroon in de ondergrond.
Door het gebied lopen talrijke wandel- en fietspaden. Het westelijk en
oostelijk deel zijn verbonden met een fietstunnel onder de spoorbaan
(Hoofboschtunnel). Midden in het westelijk deel ligt sedert het jaar 2000
het landschapskunstobject ‘Moeder Aarde’. Het is een door Edith Kieser
ontworpen heuvel in de vorm van een vrouwenlichaam. Aan de zuidkant

Hoofboschtunnel
van het recreatiegebied is het landschap meer open en is een stuk in
agrarisch beheer gebleven.

Moeder Aarde als landartobject

Kamperen in de natuur bij de Delflandhoeve
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Recreatiegebieden in de Zuidpolder van Delfgauw
Ten westen van de snelweg A13 ligt het recreatiegebied Ackerdijkse
Bos (hoewel de naam anders doet vermoeden ligt dit bos niet in de
Akkerdijksche Polder). Hier bevinden zich open en gesloten bosschages
in het patroon van de oude verkaveling. Het gebied wordt vanaf de
Rotterdamseweg ontsloten door fiets en wandelpaden. Nabij
Rotterdamseweg 205 (Art Centre Delft) is een TOP gesitueerd.
Ten oosten van de A13 ligt het recreatiegebied Ruyven, met
bosschages, een fietspad en diverse wandelpaden. Iets zuidelijker, in de
Bergboezem ten westen van de Zuideindseweg, zijn ook bosschages
aangelegd, maar ontsluiting ontbreekt tot nog toe.

Landschapselementen in de Akkerdijksche polder
Ten zuiden en oosten van de reeds lang bestaande Ackerdijksche
Plassen zijn nieuwe waterpartijen gegraven en is het landschap aangepast om een hogere natuurwaarde te verkrijgen. Vanaf de Ackerdijkseweg (er is daar een uitzichtpunt) en vanaf het fietspad langs de kade
van de Berkelsche Zweth, en vanaf de kade zelf, kan van het natuurgebied genoten worden, onder andere in de twee vogelkijkhutten. Het
centrale deel is beperkt toegankelijk onder begeleiding tijdens excursies.

TOP Delft nabij Art Centre Delft

Recreatiegebied Ruyven

Een van de nieuwe plassen van de Akkerdijksche Plassen
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8. Bestuurlijke situatie

het hofland. Het resterende hofgebied, met zowel land ten oosten als ten
westen van de Schie en de stad Delft, vormde tot de Franse tijd het
ambacht Hof van Delft.

Uitgangspunt voor de bestuurlijke indeling vormde de Hof van Delft. De
Hof van Delft was groter dan het studiegebied. Het grensde
oorspronkelijk in het oosten aan de Hof van Pijnacker. De grens lag daar
langs de Rijskade en de Overgauwseweg. In het zuiden lag de grens in
de huidige Polder Noord-Kethel. De westgrens werd gevormd door de
Tanthofkade. Bij de Woudseweg had de hof een uitstulping naar het
westen die de latere Harnaschpolder, Woudse polder en het oostelijke
deel van de Groeneveldse polder omvatte. De (Wateringse) Zweth
vormde over een grote lengte de noordgrens van de ontginningen van
de Hof van Delft en de ontginningen die vanaf de zandgronden langs de
kust hadden plaatsgevonden. Ter hoogte van de Noordhoornsewatering
ligt de grens ten zuiden van de Zweth, langs de Kerstanje
(Kastanjewetering).

De bestuurlijke situatie van het studiegebied was door de enorme
versnippering van ambachten in het verleden erg ingewikkeld. Soms
wisten de bewoners zelf niet tot welk ambacht ze behoorden.
Waarschijnlijk zijn ook de grenzen in de loop van de tijd enigszins
gewijzigd. De ambachten of ambachtsheerlijkheden werden in de Franse
tijd opgeheven en omgevormd tot gemeenten. In enkele grote lijnen
schetsen we de bestuurlijke ontwikkeling in het gebied.
Een aparte positie nam de strook Sint Maartensrecht (tussen de Gaag
en de Schie) in. Deze bestuurseenheid was reeds in de
tiende eeuw een bezitting van het Domkapittel van
Utrecht. Vermoedelijk betreft het een afsplitsing van het
oude koningsgoed Maasland, waartoe ook Schipluiden
behoorde. De Domkerk was gewijd aan Sint Maarten,
vandaar de naam Sint Maartensrecht. De naam
Kerkpolder verwijst naar het bezit van deze vroege
Utrechtse kerk. Het kasteel Keenenburg en de
omringende tuin vielen vanouds onder Sint Maartensrecht. Hiervoor is
reeds vermeld dat Philips de Blote, die onder andere baljuw en dijkgraaf
van Delfland was, ervoor heeft gezorgd dat zijn adellijke woning na 1411
een aparte enclave (zonder polderlasten) in de Kerkpolder werd.

De Hof van Delft was aanvankelijk een territoriale en juridische eenheid,
maar delen van de hof zijn al in de loop van de elfde eeuw vervreemd
geraakt. Aanvankelijk betrof dit schenkingen aan kerkelijke instellingen.
De oudste schenking is waarschijnlijk het Sint Maartensrecht van de
Domkerk van Utrecht. Deze dateert uit de tiende of de eerste helft van
de elfde eeuw. Tussen 1060-1083 werd het Abtsrecht aan de abdij van
Egmond geschonken. Vóór het jaar 1144 kreeg de abdij van Rijnsburg
het Vrouwenrecht.
Andere gebieden werden van de hofrechten ontlast en gefeodaliseerd,
dat wil zeggen: in leen uitgegeven aan welgeborenen. Zo is van Ruiven
bekend dat het deel uitmaakte van de Hof van Delft, maar in 1280 in
leen werd gehouden en een zelfstandig ambacht was geworden. Ook
werden gronden in pacht gegeven aan vrije lieden. Deze gronden
vinden we terug onder de naam Vrijenban: gebieden die vrijgemaakt
zijn vanuit het hofverband, of die later ter ontginning zijn uitgegeven aan
vrije lieden. De Vrijenban wordt tussen 1206 en 1215 voor het eerst in
historische bronnen genoemd. Het Poortland ontstaat pas na de
stadsrechtverlening van Delft in 1246. De Vrijenban en het Poortland
zullen in de loop van de tijd in omvang zijn toegenomen ten koste van

Abtsrecht (het rechtsgebied van de abt) ontstond toen de graaf
halverwege de elfde eeuw dit gebied schonk aan de abt van Egmond.
Het land lag zowel ten westen als ten oosten van de
Delftsche Schie. Vanuit Slot Abtswoude, een uithof van
deze abdij in de Lage Abtswoudsche polder (in het
Abtswoudsepark in de wijk Tanthof), werd het gebied
Abtsrecht bestuurd. De abt bezat hier de hoge jurisdictie
en mocht bij ernstige overtredingen van de wet zelfs de
doodstraf uitspreken. Bij de uithof bevond zich in de
Late Middeleeuwen een kerker.
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Een andere afsplitsing van Hof van Delft was Vrijenban, een gebied
waarin de bewoners vrijgesteld waren van hofdiensten. De naam
Vrijenban verwijst hiernaar. In de Lage Abtswoudsche
polder hebben twee stroken Vrijenban gelegen. Ook
ten oosten van de Schie lagen stroken Vrijenban. Tot
de Franse tijd behoorden deze gebieden tot het
ambacht Vrijenban. Ook in de Noord-Kethelpolder, dus
over de Mandjeskade en buiten het studiegebied, heeft
nog een strook Vrijenban gelegen.

van Delft. Op het zelfde moment ging het gebied van Hof van Delft ten
oosten van de Delftsche Schie naar de gemeente
Vrijenban. Hierdoor kwam er een einde aan de
ongelukkige versnippering in de eeuwen hiervoor. De
gemeenten Hof van Delft en Vrijenban hielden in 1921 op
te bestaan, waarna de Lage Abtswoudsche polder, Den
Hoorn en ’t Woudt overgingen naar de gemeente
Schipluiden. Delfgauw en de Zuidpolder van Delfgauw
met het aangrenzende gebied van Ackersdijk kwamen
Hof van Delft
toen bij de gemeente Pijnacker.

Ten oosten van de Schie bevond zich de hoge
ambachtsheerlijkheid Ruiven, eveneens een vroege
afsplitsing van het grafelijk bezit. Kort voor het einde
van de elfde eeuw kwam Ruiven aan een welgeboren familie, die zich
vervolgens Van Ruiven ging noemen. De toevoeging hoge heerlijkheid
betekent dat de heer van Ruiven belangrijke rechtszaken zelf mocht
behandelen. Ten oosten van de Zuideindseweg, buiten het
studiegebied, stond de galg van Ruiven en konden doodsvonnissen
voltrokken worden.
Het ambacht Vrouwenrecht, het gebied met de Ackerdijksche Plassen,
werd kort voor het midden van de twaalfde eeuw door de graaf
geschonken aan de adellijke nonnen van de Abdij van Rijnsburg,
vandaar de naam Vrouwenrecht.
Het noordelijke deel van de Kerkpolder, tussen Gaag en Tanthofkade,
viel tot de Franse tijd onder het ambacht Hodenpijl, een vroeg dertiende
-eeuwse afsplitsing van Maasland. Op de locatie van Café Delfland in
Den Hoorn stond het rechthuis van Hodenpijl. Het dorp Schipluiden
maakte tot 1570 deel uit van het ambacht Maasland en was daarna een
zelfstandig ambacht. Meerdere bewoners van de Keenenburg traden als
ambachtsheer of ambachtsvrouwe van Schipluiden op.

Sint Maartensrecht bleef tot 1855 zelfstandig. Wel was deze gemeente
vanaf de Franse tijd uitgebreid met het ambacht Dorp, dat ten zuiden en
westen van het dorp Schipluiden lag. In 1855 kwam Sint Maartensrecht
bij de gemeente Schipluiden. De ambachtsheerlijkheid Abtsrecht hield in
de Franse tijd op te bestaan, maar werd daarna een zelfstandige
gemeente. In 1855 kwam het gebied ten westen van de Schie bij Hof van
Delft en het gebied ten oosten van de Schie bij de gemeente Vrijenban.
In dat zelfde jaar werd ook Ackersdijk (voorheen Vrouwenrecht)
geannexeerd door Vrijenban, het gebied ten zuiden van Ruiven.
Hieronder viel ook Vrouwenrecht. In 1846 was Ruiven reeds bij Vrijenban
gekomen. In de eeuwen hiervoor hadden de kleine ambachten/
gemeenten rond Delft maar een gering aantal inwoners. Zo telden
Abtsrecht, Ackersdijk en Vrijenban in 1855 respectievelijk 179, 155 en
994 inwoners. Hodenpijl hield in 1855 als zelfstandige gemeente op te
bestaan. Het gebied (met onder andere de Kerkpolder) kwam toen bij de
gemeente Schipluiden. De archieven van de opgeheven ambachten en
gemeenten rond Delft berusten in het Gemeentearchief van Delft.

In de Franse tijd werden de ambachten omgevormd tot gemeenten.
Er vonden tijdelijk samenvoegingen van ambachten plaats, die na deze
periode weer ongedaan werden gemaakt. De stroken land van Vrijenban
ten westen van de Delftsche Schie kwamen in 1832 bij de gemeente Hof

Het land in het studiegebied ten oosten van de A13 valt sinds 2002
grotendeels onder de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In 1960
annexeerde Delft het gebied van Schipluiden ten oosten van de
Tanthofkade tot aan de spoorlijn Delft -Schiedam. In 2004 werden de

Wat gebeurde er met de kleinere ambachten/gemeenten in het
gebied?
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gemeenten Schipluiden en Maasland opgenomen in
de nieuwe gemeente Midden-Delfland. Hierbij
kwam toen ook de open weidegebieden van de Lage
Abtswoudsche polder en de Akkerdijksche polder
(ten westen van de A13). Het noordelijke deel van
de buurtschap De Zweth - dat is de bebouwing ten
noorden van de Berkelsche Zweth, inclusief het
restaurant Zwethheul - behoort sinds 2004 eveneens
tot de gemeente Midden-Delfland. Het
Pijnacker-Nootdorp
Abtswoudse Bos bleef bij Delft. Het gebied van
de Kerkpolder ten oosten van de A4, met daarin
bospercelen en een aantal sportcomplexen, valt sinds 2004 onder de
gemeente Delft, uitgezonderd het noordelijke deel met het sportpark van
Den Hoorn, dat tot Midden-Delfland behoort. Het nieuwe gemeentehuis
van Midden-Delfland, dat eind 2012 in gebruik is genomen, staat in het
westelijk deel van de Kerkpolder, niet ver van de locatie van het
voormalige kasteel Keenenburg.

wapen van Delft

Grenspaal
Nabij het Vlakoverpad staat aan de
Schieweg een hardstenen grenspaal met
het wapen van de stad Delft. Omstreeks
1820 werd deze grenspaal geplaatst op de
grens van Delft en Hof van Delft, nabij het
punt waar de Abtswoudseweg op de Schie
uitkwam (dus dicht bij de toenmalige stad).
Later stond de paal op de nieuwe grens
Delft
tussen Delft en Schiedam, juist ten zuiden
van de boerderij Schieweg 212 (Vijverschie). Sinds 2004 bevindt de paal
zich op de huidige plaats, de nieuwe grens tussen Delft en de gemeente
Midden-Delfland. In het verleden stonden in deze streek veel meer
grenspalen. Langs de Harreweg, buiten het studiegebied, staat nog een
oude grenspaal op de grens van de ambachten Vrijenban, Kethel en
Zouteveen.

Grenspaal langs de Schieweg met de Mandjeskade op de achtergrond
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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. Hallenhuisboerderijen met een
Z- of U-vormige plattegrond komen uitsluitend in Midden-Delfland en
omgeving voor. Ze zijn uniek voor Nederland.

9. Monumentale waarde van de boerderijen
De boerderijen in het studiegebied 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, een hoge middenbeuk en twee lagere
zijbeuken. Het dak wordt gedragen door een aantal achter elkaar
geplaatste houten gebinten. Hallenhuizen zijn te vinden in een groot
deel van Oost-, Midden- en West-Nederland, maar ook in Noord- en
Zuid-Nederland zijn de boerderijtypen afgeleid van het hallenhuis.
Oorspronkelijk hadden hallenhuizen zogenoemde ankerbalkgebinten,
waarbij de verticale stijlen van het gebint door een horizontale balk
werden verbonden. De uiteinden van die balk waren met een pen-engatverbinding aan de stijlen verankerd. In Midden- en Oost-Nederland
komt de ankerbalkconstructie nog veelvuldig voor; in Delfland slechts
sporadisch. Deze dateert dan meestal van de zestiende eeuw.

De belangrijkste verdere ontwikkeling van het boerderijgebouw, betrof het
achterhuis, waar behalve een boenhoek ook een woonkeuken kwam. De
ingang was inmiddels van de voorgevel verplaatst naar de zijgevel. De
boenhoek wordt gewoonlijk aangetroffen aan de niet-erfzijde van het
achterhuis, waar naast de boerderij tevens de karnmolen stond. Ook
naast de boerderij, maar aan de andere zijde, op het erf, stonden één of
meer kapbergen waarin hooi (en soms ongedorst graan) werd
opgeslagen.

Gemengde bedrijven in Midden-Delfland
Vooral in het noordwesten van Midden-Delfland, 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 treffen we soms een andere indeling van het
voorhuis aan, met de boenhoek uitgebouwd aan het voorhuis, tegenover
de melkkelder/opkamer. 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. Kaas werd alleen ’s zomers gemaakt, boter
gewoonlijk het gehele jaar. De karnmolen was vaak naast of tegen dit
zomerhuis gesitueerd. Omdat de restproducten van de kaasbereiding,
zoals wei, gebruikt werden als varkensvoer, was aan het zomerhuis
gewoonlijk een varkensschuur aangebouwd. Zomerhuizen kwamen
vooral in het westen van Midden-Delfland voor. Daar had de akkerbouw

Vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw werden in Midden-Delfland
boerderijen in steen gebouwd. Van deze boerderijen zijn hier en daar
nog bouwdelen aanwezig. Gewoonlijk bestonden die zestiende-eeuwse
boerderijen uit een driebeukig voorhuis (met schouw), waarbij in de ene
zijbeuk twee slaapkamertjes waren en vanuit de andere zijbeuk de
kelder met opkamer was uitgebouwd. In de kelder kon de melk koel
worden bewaard. Achter het voorhuis en daarvan gescheiden door een
brandmuur (waartegen de stookplaats was gelegen) lag de driebeukige
stal, waar in de brede middendeel het graan kon worden gedorst. Door
de toenemende vraag naar zuivelproducten vanuit de steden, vond al in
de zeventiende eeuw specialisatie plaats naar melkveehouderij (en een
vergrote productie van boter en kaas). Er ontstond behoefte aan een
gescheiden werkruimte. Deze werd gevonden in een nieuwe boenhoek
achter de brandmuur, met een nieuwe schouw. Om meer koeien te
kunnen houden, werd de stal (vooral in de zeventiende eeuw) verlengd
en daarbij soms ‘om de hoek’ uitgebouwd, zodat de U- of Z-vormige
plattegrond ontstond. Ook werd in de stal de middenbeuk versmald tot
voerdeel en kwam er een grup (mestgoot) en een kruipad achter de
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een belangrijker plaats. Bij boerderijen zonder zomerhuis werd ook
verhuisd in het voorjaar. Men woonde ’s winters in het voorhuis, waar
een stookplaats was. ’s Zomers betrok men de zogenoemde
zomerkamer in het achterhuis naast de boenhoek. In het studiegebied
zijn geen zomerhuizen aangetroffen.

De boerderijen in het studiegebied
Van de ongeveer veertig boerderijen in het studiegebied zijn er de
laatste decennia een flink aantal aan het agrarische gebruik onttrokken,
maar nog wel goed als boerderijgebouw herkenbaar. Veel van de meer
recente boerderijen staan op plaatsen waar in het verleden ook al
boerderijen stonden. Bij dergelijke boerderijen is het goed mogelijk dat
in het huidige boerderijgebouw onderdelen van een voorganger zijn
verwerkt, bijvoorbeeld een melkkelder of oude constructieonderdelen.
Een voorbeeld hiervan is de boerderij Abtswoude 34, waar de kelder
van de zestiende of zeventiende eeuw dateert, terwijl het uiterlijk van de
boerderij in de negentiende eeuw is ontstaan.

Boerderij van Natuurmonumenten, Ackerdijkseweg 32
van één hand te tellen. Een kenmerkend zeventiende-eeuws uiterlijk
heeft Schieweg 156, evenals de boerderij tussen de Ackerdijksche
Plassen (Ackerdijkseweg 32). Aan deze laatste boerderij is tamelijk veel
verbouwd, maar de kern heeft nog ankerbalkgebinten uit de zestiende of
vroege zeventiende eeuw. Het is de enige boerderij in het studiegebied
met een U-vormige plattegrond. Opvallend is dat in oostelijk MiddenDelfland boerderijen voorkomen waarvan de stal los staat van het
hoofdgebouw. (Schieweg 146, Molenkade 8 en voorheen ook
Rotterdamseweg 217)
Hoofbosch aan de Schieweg heeft een zeer fraai inrijhek, dat wellicht
afkomstig is van de buitenplaats Hoofbosch bij De Lier. De grote boerderij
zelf dateert van 1703 en heeft een onder het voorhuis vergrote kelder.

De meest indrukwekkende boerderij in het studiegebied ligt in de
Kerkpolder. Het is de in de tweede helft van de zeventiende eeuw als
buitenplaats gebouwde boerderij Hodenpijl. Door de pleisterlaag en de
vensterindeling oogt het pand negentiende-eeuws, maar achter de
pleisterlaag zit een gevel met fraaie metselwerkversieringen boven de
vensters (Tramkade 23, Schipluiden). Dergelijk en andere
metselwerkversieringen
zijn goed te zien bij de
boerderij Abbestee
(Tramkade 30,
Schipluiden). Heel
bijzonder zijn ook de
kruisgewelven in de
kelders van Tramkade 23
en Abtswoude 62.
Dergelijke gewelven zijn
in de regio op de vingers
Abbestee, Tramkade 30

Veel van de boerderijen zijn gelegen op kreekruggen, een enkele op een
terp, zoals de boerderijen Zuideindseweg 80 (1901) en 82 (1863) in
Delfgauw. Waarschijnlijk zijn dit al zeer oude boerderijplaatsen.
Zuideindseweg 80 heeft een bijzonder rijke architectuur met neorenaissancistische kenmerken. Ook in Abtswoude zijn diverse boerderijen
op terpen gebouwd. Slechts enkele negentiende-eeuwse boerderijen
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hebben sierspanten en gesneden windveren. Bijzonder sober van
uiterlijk zijn ook veel twintigste-eeuwse panden, o.a. langs Abtswoude,
waarbij de boerderij Abtswoude 19e uit de wederopbouwperiode gaaf
maar wel uiterst sober oogt. Ook deze jongere boerderijen vertonen
vrijwel allemaal kenmerken van de streektraditie, waarbij bijvoorbeeld in
de voorgevel altijd de melkkelder en de opkamer te herkennen zijn. Ook
heeft in de meeste boerderijen het achterhuis een belangrijkere
woonfunctie dan het voorhuis. Veel traditionele stallen zijn nog wel
aanwezig, maar de feitelijke stalling van het vee vindt in moderne
loopstallen plaats. Veel traditionele hooibergen zijn de afgelopen
decennia verdwenen, maar een nieuwe is gebouwd bij Schieweg 146 en
bij Rotterdamseweg 117 is de oude hooiberg gerestaureerd. Fraaie
moderne hooibergen, met vier betonnen roeden en een zinken dak,
staan nog bij o.a. Tramkade 28-28a en Schieweg 166. Bij de boerderij
Hodenpijl is onlangs een nieuwe hooiberg gebouw met drie roeden. In
deze hooiberg is een informatiecentrum ingericht.
In andere delen van Midden-Delfland had de situering op kreekruggen
tot gevolg dat de boerderijen niet direct aan de weg of aan het water
liggen en daardoor lange oprijlanen kregen. In het onderhavige
studiegebied liggen veel boerderijen echter wel aan het water (van de
Gaag of de Delftsche Schie). Maar langs Abtswoude en vooral in de
Akkerdijksche polder liggen de boerderijen wel meer verspreid en
hebben lange oprijlanen. Zo had de boerderij Ackerdijkseweg 32
oorspronkelijk een ontsluiting naar de Rotterdamseweg, een afstand van
bijna twee kilometer. Opgaand groen rond de boerderijen geeft de
boerderijcomplexen over het algemeen een hoge landschappelijke
waarde.

Tramkade 23, Hodenpijl

Schieweg 146, Hoofbosch

Schieweg 156-158

Schieweg 168, Veelust

◊ Schieweg 168, Delft (Veelust, ca. 1880) (38).

Gemeentelijke monumenten zijn:
◊ Tramkade 30-30a, Schipluiden (Abbestee, 1646) (14);

De ligging van onderstaande boerderijgebouwen of -elementen is op
kaart nr. 8 met een nummer (x) aangegeven.

◊ Schieweg 148, Delft (1892) (35);
◊ Rotterdamseweg 213-215 (Abtswoudse Hoeve, 16e eeuw, voorhuis

afgebrand) (43);

Boerderijgebouwen die op de Rijksmonumentenlijst staan:
◊ Tramkade 23, Schipluiden (Hodenpijl, tweede helft 17e eeuw) (11);

◊ Zuideindseweg 80, Delfgauw (1901) (51);

◊ Schieweg 146, Delft (Hoofbosch 1703) (34);

◊ Zuideindseweg 82, Delfgauw (1863) (52);

◊ Schieweg 156-158, Delft (17e eeuw) (36);

◊ Oude Leedeweg 195, Pijnacker (1889) (57);
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◊ Ackerdijkseweg 18, Delfgauw (19e eeuw) (61);
◊ Ackerdijkseweg 32, Delfgauw (17e-18e eeuw, met oudere kern) (65).

Overige waardevolle boerderijen of boerderijelementen zijn:
◊ Tramkade 14, Schipluiden (1870) (9);
◊ Tramkade 28-28a, Schipluiden (13);
◊ Singel 26, Schipluiden (ca. 1903) (16);
◊ Keenenburgweg 61, Schipluiden (Johanna Hoeve, 1924) (17);
◊ Abtswoude 34, Delft (19e eeuw, oudere kern) (19);
◊ Abtswoude 11, Delft (20e eeuw) (20);

Schieweg 148

Zuideindseweg 80

Ackerdijkseweg 18

Zuideindeseweg 82

Tramkade 14

Tramkade 28-28a

◊ Abtswoude 38, Delft (22);
◊ Abtswoude 42, Delft (voorhuis uit 1820, stal uit ca. 1900) (23);
◊ Abtswoude 19-19a, Delft (17e-18e eeuw, stal uit 1888) (25);
◊ Abtswoude 19e, Schipluiden (1955, wederopbouwboerderij) (27);
◊ Abtswoude 21, Schipluiden (Ten Hope, 1923) (28);
◊ Abtswoude 50, Schipluiden (Eben Haëzer, 1923) (29);
◊ Abtswoude 23, Schipluiden (1927) (30);
◊ Abtswoude 54, Schipluiden (31);
◊ Abtswoude 56, Schipluiden (32);
◊ Abtswoude 62, Schipluiden (kruisgewelf in kelder) (33);
◊ Schieweg 166, Delft (voorhuis 1931, achterhuis en stal 1925) (37);
◊ Rotterdamseweg 418, Delft (begin 19e eeuw, ingezwenkte lijstgevel)

(39);
◊ Rotterdamseweg 217, Delft (hooiberg) (45);
◊ Rotterdamseweg 227, Schipluiden (Halfwege, 1785, dubbel voorhuis)

(47);
◊ Rijksstraatweg 105-107, Delft (1872, karnmolen) (63);
◊ Rijksstraatweg 143, Delft (Manege De Prinsenstad, dubbele stal) (64);
◊ Molenkade 8, Pijnacker (Gerardushoeve) (66).

50

uitdrukking in sporthal en zwembad
Kerkpolder (Kerkpolderweg), de
Golfbaan Delfland met modern
clubhuis aan de Abtsrechtseweg en
het sportpark Den Hoorn, waar
begin 21ste eeuw
sportaccommodaties in zijn
ontworpen door architectenbureau
Tramkade 27
Molenaar Van Winden en
sportschool Allround door Hulshof
architecten (7). Het sportpark Keenenburg aan de Tiendweg valt echter
het meest op door zijn grote, vrijliggende sporthal.

10. Jonge bouwkunst en andersoortige bebouwing
In het studiegebied vinden we diverse gebouwen van recentere datum
en bouwwerken, die vanwege hun architectuur of functie het vermelden
waard zijn. De bijzondere gebouwen worden per polder behandeld.
De cultuurhistorisch belangrijke woonhuizen en andere objecten zijn met
een nummer (x) in de tekst aangeduid en op kaart nr. 8 aangegeven.

Kerkpolder
Op het kruispunt van wegen en waterwegen in Den Hoorn staat Café
Delfland, op de plaats van een historische herberg. (1)
Nog in de bebouwde kom aan de Tramkade 5-6, staat een gaaf dubbel
woonhuis, jaren dertig, gaaf. (2)

Aan de rand van Schipluiden is in 2012 een nieuw gemeentehuis
gebouwd, opvallend gedetailleerd met veel glas en rieten daken, naar
een ontwerp van Inbo architecten (15).
Op de plaats van de oudste windmolen van Delfland, vlak bij het nieuwe
gemeentehuis, staat het eenvoudige gemetselde gemaaltje van de
Kerkpolder Zuid. In het zuidelijk deel van de Kerkpolder ligt ook een
gevarieerd bewoningslint langs de Zouteveenseweg, gebouwd vanaf ca.
1900. Het laatste huis, op hoek met de Zuidkade, is een mooi voorbeeld
uit de late jaren vijftig (18).

De agrarische functie van de Kerkpolder is, behalve van de enkele
boerderijen, nog af te lezen van een aantal tuinderswoningen langs de
Tramkade, nabij Den Hoorn. Daar treffen we ook enkele
burgerwoningen aan uit het Interbellum. We noemen:
◊ de oudste tuinderswoning op

nr. 10; de gevelsteen vermeldt:
1864, A.v.O. (4);
◊ Tramkade 12 (1920, aardige
details) (5);
◊ Tramkade 13 (1924) (6);
◊ Tramkade. 22, voormalige
Boerenleenbank (eind
negentiende eeuw) (10);
Tramkade 22
◊ Tramkade 27,
rentenierswoning, begin 20e eeuw, met aardige details waaronder
beschilderd glaspaneel boven de voordeur. Later met hooitas, stal en
schuur aangevuld tot agrarisch bedrijf (12).
Ook vermeldenswaard is een rijtje arbeiderswoningen, dat in het begin
van de twintigste eeuw achter nr. 22 is gebouwd.
De nieuwe, hoofdzakelijk recreatieve functie van de Kerkpolder komt tot

Nieuwe gemeentehuis van Midden-Delfland
51

Lage Abtswoudsche polder

Hier vinden we verschillende
oorspronkelijke boerderijen
met een nieuwe economische
functie. Bijvoorbeeld de
groene camping
Delflandhoeve, met een
eenvoudige
terreinaccommodatie
(Schieweg 166).

In deze polder ligt het bebouwingslint van Abtswoude. Dit telt behalve
boerderijen en oudere burgerwoningen ook enkele recente woningen.
Zoals vijf nieuwe woningen onder één dak in de vorm van een boerderij
(Het Slot), het appartementen-complex De Waaier, gebouwd op een
bunker (Abtsregt, 2006) (24)en meer naar achter gelegen staat, op de
voormalige boerderijplaats van de dichter H.K. Poot, een nieuw

Zuidpolder van Delfgauw
(westelijk deel)

Abtswoude 19a

We volgen de bebouwing in deze polder langs
de wegen, van noord-west naar zuid-oost.
De Rotterdamseweg vormt van oudsher een
gunstig gelegen zone van handel en nijverheid
tussen de Delftsche Schie en de straatweg
tussen Rotterdam en Delft (Den Haag). Behalve
boerderijen, sommige nog herkenbaar in de
huidige bedrijfsgebouwen (bijv. nrs. 418, 420
Brug Abtswoudsepark
en 470), bevonden zich hier scheepswerven,
maalderijen, overslag- en productiebedrijven en al van oudsher
aardewasserijen voor de Delftse aardewerkindustrie. De bedrijvigheid
strekte zich uit tot ver buiten de bebouwde kom van Delft, hetgeen nu nog
steeds het geval is.

Bewoningslint langs de Zouteveenseweg
symmetrisch gebouwd woonhuis (Abtswoude 46). De meest opvallende
woning is hier een modern woonhuis van cortenstaal van
Ontwerpbureau Change.nl (2011), Abtswoude 19a (26).
Vijf transparante huisjes markeren
als follies de vijf bruggen in het
Abtswoudsepark (ontwerper Joke
Vos architecten 1990) (21). In het
recreatiegebied Abtswoudse Bos,
ligt het landschappelijk kunstwerk
Moeder Aarde.
Langs de Schie ligt het
bebouwingslint van de Schieweg.

Halverwege de binnenstad van Delft en de Berkelsche Zweth lag hier een
buurtschap rond de scheepswerf Bocxe (voorheen Boot en Zoonen). Een
opvallend gebouw op het terrein van deze scheepswerf is een aardig
entreegebouw uit ca. 1910 (Rotterdamseweg 466) (42). Vlak ten noorden
van deze werf is in de negentiende eeuw een op de Delftsche Schie
doodlopend straatje aangelegd met huisjes voor werfarbeiders
(Rotterdamseweg 424-445). Hiernaast op nr. 422 staat een curieus
gebouwtje met het opschrift ‘Zondagsschool’ (40). Het lokaal fungeerde
tot 1971 als de ‘Zondagschool aan de Overslag’ en is in 1913 van een

De Waaier
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◊ Naturistencamping Abtswoudse

Hoeve, Rotterdamseweg
213/215.
Aan de A13:
◊ Gasco, oorspronkelijk aardige

jaren dertig woning (gebouwd bij
de aanleg van de A13),
Art Centre Delft
Rotterdamseweg 219a, te
bereiken via het doodlopende
gedeelte van de Ackerdijkseweg) (44).
Algemeen geldt voor de Zuideindseweg (en verderop voor de Oude
Leedeweg) dat de woonbebouwing hier anders van karakter is dan in
overig Midden-Delfland. We vinden hier meer (voormalige)
tuinderswoningen en meer rijtjes met eenvoudige arbeiderswoningen,
oorspronkelijk uit het eind van de negentiende of begin twintigste eeuw.

Scheepswerf Bocxe
naburige locatie hierheen verplaatst. De
stichtingssteen vermeldt het jaartal 1890.
Nu is het een opslagruimte. Op nr. 197
was vroeger een kruidenierswinkel. Het
buurtje ter weerszijden van de
scheepswerf wordt De Overslag genoemd,
een naam die slaat op een windas
waarmee hier vroeger schuitjes vanuit de
Karitaatsmolensloot in de Delftsche Schie
konden worden gebracht.

Aardige (voormalige) tuinders- of burgerwoningen:
◊ Zuideindseweg 112 (1934), steil zadeldak, gaaf (53);
◊ Zuideindseweg 120/122 (markante gemetselde dakbeëindiging) (54);
◊ Zuideindseweg 124 (Huize Leede-zicht), steil zadeldak, aan de bocht

met Oude Leedeweg met uitbundige tuin (55).
De vernieuwde tuinderswoningen zijn karakterlozer en liggen vaak op
een ‘terp’ of een geheel opgehoogd kavel.

Akkerdijksche polder

Aan de polderzijde van de
Zondagschool van Overslag
Rotterdamseweg bevonden zich
voornamelijk boerderijen. Deze zijn niet altijd meer als zodanig in
gebruik. Voorbeelden hiervan zijn:

Langs het zuidelijke deel van de Rotterdamseweg treffen we verspreid
liggende bebouwing aan, deels van nietagrarische aard. Vermeldenswaard zijn de
volgende panden en functies:

◊ Art Centre Delft, Rotterdamseweg 205. Verbouwde boerderij met

moderne expositie-, conferentie- en woonruimte. Landschaps- en
beeldentuin (41). Hier m.b.v. bomen markering van een tweetal
inheems-Romeinse boerderijen, een informatiebord maakt er melding
van. Achter Rotterdamseweg 205 is in het Ackerdijkse Bos een
modern Melarium (bijenhuis) gepland.

◊ bij de melkveehouderij op Rotterdamseweg

223 staat een maalvaardig specerijenwindmolentje (46);
◊ Rotterdamseweg 229 omvat het gemaal van de
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Bijzondere bouw- en kunstwerken

Ackerdijkse Zuidmolensloot (1915) met de later in dezelfde stijl
gebouwde bedrijfswoning (1928), beide architectonisch mooi
gedetailleerd (48);
◊ in het buurtschap De Zweth is op nr. 480 het sterrenrestaurant De
Zwethheul gevestigd in een historisch pand aan de Schie, reeds als
herberg genoemd in 1685 (50);
◊ langs de Zwethkade staan enkele groepjes arbeiderswoningen,
oorspronkelijk van ca. 1900.
Oude Leedeweg, vanaf de Molendijk:

Een groot aantal infrastructurele werken doorsnijdt het studiegebied in
noord-zuid richting. Ook zien we enkele bijzondere verkeerskunstwerken:
◊ De A4 doorsnijdt de Kerkpolder. De plannen voor deze zogenoemde

‘Zoomweg’, van Den Haag naar Bergen op Zoom, dateren van 1953.
Pas begin jaren zeventig werd het zandlichaam voor dit deel van de
weg gestort. Het noordelijk deel van de weg (van Den Haag-Zuid tot
Delft-Zuid) werd in 1999 opengesteld. De weg passeert het water de
Gaag met het Gaag-aquaduct (8). Ter hoogte van de Kruithuisweg ligt
een half verkeersplein met op- en afritten. Vanaf 2011 wordt (na zeer
veel protesten en langdurige discussies en procedures) het gedeelte
van de weg tussen de Kruithuisweg en het Kethelplein bij Schiedam/
Vlaardingen aangelegd. Dit deel zal eind 2015 gereed zijn.

Algemeen geldt (evenals voor de Zuideindseweg) dat de
woonbebouwing langs de Oude Leedeweg anders van karakter is: meer
voormalige tuinbouw, meer rijtjes met eenvoudige arbeiderswoningen
dan in overig Midden-Delfland.

◊ De A13 wordt wel de oudste autosnelweg van Nederland genoemd,

Typische tuinderswoning met aardige detaillering:

maar tussen de aanleg in 1933 en de komst van een middenberm in
1938 voldeed de weg nog niet aan dat criterium. Eerst liep de
middenberm van Nootdorp tot Delft, pas in 1955 kwam de
middenberm op dit zuidelijker deel. In 1960 was de verbreding naar
2x3 rijstroken tussen Nootdorp en Overschie gereed.

◊ Oude Leedeweg 197 (1928) (56);
◊ Oude Leedeweg 193, Anna, (gemeentelijk monument, 1916) (58);
◊ Oude Leedeweg 161-163, twee arbeiderswoningen onder een dak in

sobere traditionele trant, 1925 (gemeentelijk monument) (59);
◊ Oude Leedeweg 155 (60).

◊ Ten westen van deze weg, ter hoogte van het Ackerdijkse Bos ligt een

groot servicepunt genaamd Vrijenban, met benzinestation en
restaurant. Hier tegenover, aan de oostelijke kant van de weg ligt
servicepunt Ruyven, eveneens met benzinestation en aardig
vormgegeven restaurant.
Verder noemen we hier nog:
◊ Spoorlijn (1847), met fietstunnel (Hoofboschtunnel, ca. 2002);
◊ 150kV hoogspanningsleiding ten westen van de spoorlijn;
◊ Bovengrondse hoogspanningsleiding 380 kV (2012), het traject loopt

ten oosten van de A4, vanaf het stijgpunt zuidwestelijk van wijk
Tanthof;
◊ Moderne autobrug Overgaag over de Gaag bij Zuidhoornseweg, met
decoraties (na 2000) (3);

Brug over de Berkelsche Zweth en restaurant Zwethheul
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◊ Kandelaarbrug, fietsbrug over de Schie (1995) (49);
◊ Ophaalbrug (fietsbrug) over Berkelsche Zweth (1992) bij Oude

Bovendijk (67).

Kandelaarbrug

Restaurant Ruyven

Vanaf 2015 loopt de snelweg A4 door naar Schiedam/Kethelplein
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Café Delfland, Hoornseweg

Tramkade 5-6

Zuideindseweg 120-122

Zuideindseweg 112

Tramkade 10

Tramkade 12

Tramkade 13

Clubgebouw s.v. Den Hoorn

Oude Leedeweg 197

Oude Leedeweg 193 Anna
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Zuideindseweg 124 Leede-zicht

Oude Leedeweg 161-163

Oude Leedeweg 155
150 kV hoogspanning gaat nu bij station Delft Zuid ondergronds

Gaag aquaduct

Brug Overgaag bij Den Hoorn
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11. Waardevolle ensembles en structuren
1.
2.

Tramkade: tuinderswoningen uit verschillende perioden, café
Delfland en beginpunt Tanthofkade.
Vroegere gemeente en buurtschap Hodenpijl met voormalige kerk,
r.-k. begraafplaats, Kerkbrug, boerderijen en voormalige
buitenplaats.

3.
4.

Ensemble boerderij Abbestee en Schout-Jansbrug.
Fundering kasteel Keenenburg (archeologisch monument),
herbouwd torentje, oude kasteelwaterloop, bosschage en restant
dijkje langs Zouteveenseweg.

5.

Middeleeuwse terpenstrook op de overgang van veen en klei op
veen.

6.

Abtswoude: lint van boerderijen uit verschillende perioden.

7.

Schieweg: lint van historische boerderijen en gebouwen waaronder
gemaal met jaagpadbruggetje.
Rotterdamseweg: concentratie van boerderijen, scheepswerf met
arbeiderswoningen en zondagschool.

8.
9.
10.

Kreekruggen met Romeinse bewoning en verkaveling.
Buurtschap (De) Zweth met ophaalbrug over de Berkelsche Zweth
en restaurant De Zwethheul.

11.

Middeleeuws bewoningslint met kasteel Ruiven.

12.

Ackerdijkse Plassen, Oude Lee (veenrivier, nu molensloot) en
historische boerderij.

13.

Ensemble met kade, ophaalbrug en schutsluit aan het einde van
de Berkelsche Zweth.

14.

Oude waterkerende kades: Zuidkade, Tanthofkade, Mandjeskade
(zichtlijnen).

15.

Kade langs de Berkelsche Zweth (zichtlijnen).

Boerenlandpad door de Akkerdijksche polder

Rietland langs de Tanthofkade en boerderij bij Abtswoude
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