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Hoogheemraadschap van Delfland de naam van het kleinste deel
van de polder voor de gehele polder gebruiken.

1. Begrenzing studiegebied
De Klaas Engelbrechtspolder wordt in het noorden begrensd door
de Woudsepolder, in het oosten/zuidoosten door de watering langs
de Ommedijk en de Gaag (Rijkssstraatweg, Dorpsstraat, stukje
Gaagweg), in het zuiden/zuidwesten door de Zijde en in het westen
door de Monsterwatering. Oorspronkelijk maakte de Hooipolder, die
begrensd wordt door de Woudseweg, de Gaag en de watering
langs de Ommedijk, deel uit van de Klaas Engelbrechtspolder. De
kavelsloten lopen in beide polders nog altijd duidelijk door. Bij de
inventarisatie van de Klaas Engelbrechtspolder is het zuidelijk deel
van de Hooipolder meegenomen, omdat dit gebied qua openheid en
bebouwing binnen de beleving en de cultuurhistorie van de Klaas
Engelbrechtspolder valt. Vanuit de Gaag is er een doorkijk van
Rijksstraatweg naar Ommedijk, zodanig dat doorzicht van
boerderijcomplex van A. van ’t Hoog goed zichtbaar is, naar de
Klaas Engelbrechtspolder en andersom richting de Kerkpolder; de
boerderijmanege Rehoboth verving in 1906 de boerderij, die op
dezelfde kavel lag in de aangrenzende Klaas Engelbrechtspolder.
Aanvankelijk was de naam Klaas Engelbrecht - vermoedelijk een
schout van het ambacht Maasland, waaronder Schipluiden tot 1570
viel - alleen verbonden met het polderdeel dat direct aan het dorp
Schipluiden grensde. De rest van de polder droeg de naam
Hodenpijlsepolder. Rond 1900 werden beide namen door elkaar
gebruikt. In het begin van de twintigste eeuw ging het
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slotenpatroon in de Klaas Engelbrechtspolder is ca. acht eeuwen
oud. De polder telt (inclusief Rehoboth) vijftien boerderijen, waarvan
er negen nog een agrarische bestemming hebben. Karakteristiek is
het relatief groot aantal goed onderhouden boerenerven. Boeren in
het gebied werken actief mee aan het weidevogelbeheer (o.a.
bescherming van grutto’s, tureluurs en kieviten), waardoor deze
polder naast de cultuurhistorische waarde ook een grote

2. Typering Klaas Engelbrechtspolder
Het meest kenmerkende van de Klaas Engelbrechtspolder is de
openheid naar alle zijden. Alleen aan de zuidwestzijde, in de knik
van de Zijde en de Monsterwatering, bevindt zich een blok
glastuinbouw. Aan de zuidoostzijde vormt de bebouwing van het
dorp Schipluiden de begrenzing. Contrasterend aan de oostzijde is
het zicht op de stadsbebouwing van Delft. Vanuit vrijwel de gehele
polder is er goed zicht op het kerkdorp ’t Woudt aan de noordzijde
in de aangrenzende Woudse Polder. De meeste boerderijen staan
aan de oostzijde van de polder op een verlande rivierarm (van de
Gantel); het zijn plaatsen die al vanaf de Middeleeuwen zijn
bewoond. De meeste boerderijen worden ontsloten via oprijlanen.
Aan de oostzijde, langs de rijweg tussen Den Hoorn en Schipluiden,
ligt de buurtschap Hodenpijl met onder meer een voormalige r.k.
kerk en pastorie. In tegenstelling tot veel andere polders in MiddenDelfland bevindt zich in de Klaas Engelbrechtspolder weinig andere
(storende) bebouwing. De jongere bebouwing langs de
Rijksstraatweg detoneert niet met de boerderijen. Veelal betreft het
ruime, particuliere woningen, die kenmerkend zijn voor de periode
waarin ze zijn gebouwd (vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw).
Aan de zuid, west- en noordzijde van de polder liggen goede
fietspaden. Door de polder lopen enkele oude voetpaden die buiten
het broedseizoen toegankelijk zijn, waaronder de Voddijk. Het
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natuurwaarde heeft. De Hooipolder valt door de recente
bedrijfsbebouwing voor een klein deel tot de bebouwde kom van
Den Hoorn. Alleen het zuidelijk deel doet mee met het open
landschap.
De aanleg van de A4 in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft
in de Klaas Engelbrechtspolder tot forse wijzigingen van de
ontsluiting en de waterhuishouding geleid. Het weggedeelte tussen
het knooppunt Harnasch en het Kruithuisplein werd op 4 juli 1998
opengesteld.
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3. Geologische situatie
Het centrale deel van de Klaas Engelbrechtspolder bestaat uit veen,
dat gedeeltelijk is afgedekt met een dunne laag klei. Tot het eind
van de twaalfde eeuw lag deze grond relatief hoog ten opzichte van
de omgeving. Langs de noord- en oostzijde van deze polder komen
afzettingen van de rivier de Gantel voor uit de laatste drie eeuwen
voor onze jaartelling. Halverwege de Voddijk is links en rechts van
de dijk nog een smalle kreekrug te zien, die uit de voor-Romeinse
tijd dateert. Het is een uitloper van de Gantelarm naar ‘t Woudt, die
vanaf de Woudseweg slingerend het gebied van de huidige Klaas
Engelbrechtspolder is binnengedrongen.
Als gevolg van de ontwatering is de veenbodem in de Late
Middeleeuwen gaan inklinken, waardoor de geulafzettingen als
hoger gelegen kleiruggen in het landschap kwamen te liggen. Langs
de west- en zuidzijde van de polder bevinden zich dikkere kleilagen.
Deze zijn tijdens stormvloeden in het tweede kwart van de twaalfde
eeuw vanuit uitlopers van het Lier- of Leestelsel afgezet tot in de
aangrenzende Kerkpolder en Zouteveensepolder. De Kromme
Zijde, die nog altijd slingert, maakte oorspronkelijk deel uit van het
Lierstelsel.
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laten zien, dat de sloten in de Klaas Engelbrechtspolder doorlopen
in de Hooipolder en een aantal in de Kerkpolder.
In het noordwestelijke deel van de polder, ongeveer parallel aan de
Woudseweg, ligt nog een deel van de zuidelijke bedijking van de
Lee, die oorspronkelijk aan de andere zijde van de Monsterwatering
aansloot op de Oostbuurtseweg. Het dijkje dateert uit de eerste helft
van de twaalfde eeuw.

4. Waterstaatkundige situatie
De huidige polderindeling dateert uit het midden van de vijftiende
eeuw. Voor die tijd maakte de Klaas Engelbrechtspolder deel uit
van een groter gebied met als oostgrens de Tanthofkade.
Omstreeks 1250 werd de Gaag gegraven ter verbetering van de
afvoer van het overtollige water vanuit de geestambachten naar de
Maas. Om dezelfde reden en in dezelfde tijd werden de
Monsterwatering en de Zijde gegraven. De verbinding tussen de
Harnaswatering en de Gaag, het water langs de Ommedijk, is van
iets jongere datum. Bij de aanleg van de Gaag werd gebruik
gemaakt van enkele natte delen, waaronder een moerassig
gebiedje ter hoogte van de huidige manege Rehoboth. Het
bestaande vlietlandje in de zuidpunt van de Hooipolder is een
restant hiervan.
De oudste poldersloten in de Klaas Engelbrechtspolder dateren uit
de twaalfde eeuw en vertonen een vast patroon: ze liggen zo’n 60
Rijnlandse roeden (ca. 226 meter) van elkaar. Later zijn de 60
roeden brede percelen in smallere kavels opgedeeld. Polderkaarten
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Direct ten noorden van de Woudseweg, halverwege Den Hoorn en
’t Woudt, is nog een inlaagdijk te zien - nu de Oude Woudseweg die na een dijkdoorbraak in de tweede helft van de twaalfde eeuw is
aangelegd.
Door het midden van de Klaas Engelbrechtspolder loopt de Voddijk,
die vermoedelijk uit het midden van de twaalfde eeuw dateert. Toen
het Leestelsel rond 1200 definitief was afgedamd, verloor deze dijk
zijn waterkerende functie. De Voddijk (voetdijk?) was de kortste
route tussen de kerken van ‘t Woudt en Schipluiden. Op enkele
plaatsen kan de Voddijk nog als echte dijk worden beleefd, omdat
de hoogte en de bermsloten bewaard zijn gebleven. Op veel andere
plaatsen is de dijk niet goed zichtbaar meer en zijn er sloten
verdwenen of sterk verbreed. Eenvoudige houten waterovergangen
verbinden sinds kort weer het herstelde tracé van de Voddijk.
Nieuwe gebruikers van de Voddijk, voornamelijk recreanten, kunnen
in de periode tussen 15 juli en 15 maart hier de voetsporen volgen
van talloze kerkgangers, schoolkinderen, boeren en marskramers
uit de afgelopen eeuwen.
De verbinding van de Voddijk naar de Zijdekade ontstond later. Het
oorspronkelijke pad eindigde bij de Cleijne of Achtermolen, die op
de grens stond van de Hodenpijlse polder en de Klaas
Engelbrechtspolder. De andere molen, de Voormolen of
Hodenpijlse molen, stond aan de rijweg tussen Den Hoorn en
Schipluiden. Beide molens zijn na het midden van de vijftiende
eeuw gebouwd, omdat de natuurlijke waterafvoer door klink
(bodemdaling) niet goed meer
mogelijk was. In 1879 verving een
stoomgemaal de molens van de
Hodenpijlse polder en de Klaas
Engelbrechtspolder. Het gemaal
kwam op de plaats van de
Hodenpijlse molen, nabij de plaats
waar de Ommedijk en de
Rijksstraatweg bij elkaar komen. De
komst van het aquaduct van de A4

leidde in 1991 tot de sloop van dit gemaal. Een modern
ondergronds gemaal, een stuk zuidelijker in de richting van het dorp
Schipluiden, regelt sinds die tijd de waterafvoer uit de polder. De
kaart van Kruikius (1712) toont in het zuidelijk deel van de
Hooipolder nabij het vlietland een boezemmolentje, dat geruime tijd
de waterhuishouding van deze kleine polder heeft gezorgd. Bij het
molentje lag ook een bruggetje naar de Ommedijk.
Aan de molenperiode herinneringen alleen nog de funderingen van
de Achtermolen, die in de grond bewaard zijn gebleven. Voor de
verbetering van de waterhuishouding in de Klaas
Engelbrechtspolder zijn in de laatste decennia diverse sloten, o.a.
naar het nieuwe gemaal en langs de Voddijk, sterk verbreed. De
loop van de Kromme Sloot, een natuurlijk water in het westelijk deel
van de Klaas Engelbrechtspolder, is in stand gebleven. Voersloten
op verschillende boerderijerven herinneren aan de tijd dat het
vervoer naar en van het land nog voornamelijk met kleine
vaartuigen plaatsvond.
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bleef tot de Franse tijd bestaan. Hierna was Hodenpijl een
zelfstandige gemeente, totdat in 1855 het gebied definitief bij
Schipluiden kwam.

5. Bestuurlijke situatie
Het ambacht Hodenpijl omvatte de Hodenpijlse polder, de
Hooipolder en een deel van de Kerkpolder en werd in het noorden
begrensd door de Woudseweg (uitgezonderd een perceel land in de
knik van de inlaagdijk, ten zuiden van de Oude Woudseweg, dat
onder Hof van Delft viel), in het westen door de Monsterwatering en
de Zijde, in het oosten door de Tanthofkade en in het zuiden door
het ambacht Schipluiden. De Gaag tussen Den Hoorn en
Schipluiden verdeelde sinds 1250 het ambacht Hodenpijl in tweeën.
De naam Hodenpijl - de betekenis is onbekend - komt van het
kasteeltje dat op de plaats heeft gestaan van de hooggelegen
dubbele woning (Rijksstraatweg 29/29a), iets ten zuiden van het
punt waar de Voddijk en het nieuwe pad naar de Zijde elkaar
ontmoeten. Voor het midden van de dertiende eeuw was hier al
sprake van een versterkte woning. In 1280 had Diederik van
Hodenpijl in de naaste omgeving zo’n 60 ha land van de graaf in
leen, waaronder ook enkele percelen in de Kerkpolder. Schout
Jansheul (de Witte Brug) over de Gaag verbond vanouds beide
delen van Hodenpijl. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, in
1351, werd het kasteeltje verwoest, maar het ambacht Hodenpijl
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gelegen plaats tot in het begin van de twintigste eeuw onbewoond is
gebleven. Hierdoor stonden de oude dorpskerk van Schipluiden en
de pastorie gedurende eeuwen aan de rand van het dorp.
Naarmate het veen als gevolg van de ontwatering steeds meer
inklonk en er inversie in het maaiveld optrad, verhuisden vanaf het
einde van de twaalfde eeuw vrijwel alle boeren naar de kreekrug in
het oosten van de polder. De meeste boerderijen staan nog steeds
op deze verlande Gantelarm, die duidelijk als hoogte in het
landschap is waar te nemen.
Aan de kasteelwerf van Hodenpijl, Rijksstraatweg 29/29a, eveneens
liggend op kleiafzettingen van de Gantelarm, herinneren alleen nog
de hoogte van het terrein (hoogste punt in de Klaas
Engelbrechtspolder) en een recentelijk versmald deel van de
slotgracht. Boerderij Mariestein, direct ten zuiden van de
kasteelwerf, wordt aan de zuidzijde afgesloten door een speelvijver,
die herinnert aan de tijd dat stedelingen eigenaar waren van deze
boerderij.
Ten noorden van de kasteelwerf van Hodenpijl, achter
Rijksstraatweg 23, heeft op de boomrijke kavel tot 1864 een
boerderij gestaan. Het was de laatste boerderij op een met klei
opgehoogde huisterp in het centrale veengebied van deze polder.
De dorpskerk van Schipluiden is het oudste, nog bestaande gebouw
(eind dertiende eeuw) in de Klaas Engelbrechtspolder. Een aantal
panden aan de Dorpsstraat dateert uit de zeventiende en achttiende

6. Bewoningsgeschiedenis
Op de Gantelarm zijn nabij de kasteelwerf Hodenpijl en in het dorp
Schipluiden ter hoogte van de Brugstraat bewoningssporen
aangetroffen van Cananefaten uit de periode 0-260 na Chr.
(Romeinse tijd). Daarna was het gebied van de huidige Klaas
Engelbrechtspolder tot de elfde eeuw niet bewoonbaar. De eerste
boerderijen van de Hodenpijlse polder werden in de elfde en
twaalfde eeuw op huisterpjes gebouwd in het toen nog redelijk hoog
gelegen veengebied. Achter de Woudhoeve (Overwout op Kruikius),
Woudseweg 25, bevinden zich enkele terpjes met kromme sloten,
lichte verhogingen in het landschap, die vanaf het eind van de elfde
eeuw door een of meer generaties bewoond zijn geweest. Alleen de
locatie van de Woudhoeve is bewoond gebleven. Bij enkele van
deze vroege woonplaatsen bevinden zich nog steeds kromme
sloten, die vroeger de huisterp afsloten.
Bij het nieuwe gemaal aan de Rijksstraatweg heeft een woonplaats
uit de twaalfde eeuw gelegen, die nog als een lichte verhoging in
het terrein kan worden herkend.
Tussen de oude dorpskerk van Schipluiden en de boerderij
Mariestein, Rijksstraatweg 30, is voor de bouw van de woonwijk
Rozemarijn op de Gantel- en Leeafzettingen een boerderijerf uit de
twaalfde tot veertiende eeuw opgegraven. De komst van de
Kerkpoldermolen aan de overzijde van de Gaag in 1412, en het
daarbij behorende windrecht, heeft ervoor gezorgd, dat deze hoog
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eeuw. Ze staan op de noordelijke oeverwal van de huidige Gaag,
een restant van de meanderende Gantelarm, die alleen hier vanaf
het begin van de jaartelling kunstmatig is opengehouden. De komst
van het dorp Schipluiden vanaf de tweede helft van de twaalfde
eeuw en het patroon van de oudste bebouwing langs de Gaag zijn
bepaald door de afzettingen vanuit het pre-Romeinse Gantelstelsel
en het Lierstelsel, die elkaar hier in het tweede kwart van de
twaalfde eeuw ontmoetten.
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Rijksstraatweg 18, waar de boeren hun rijtuigen en paarden stalden
tijdens het bezoek aan de aangrenzende r.k. kerk van Hodenpijl.

7. Monumentale waarden van de boerderijen
De boerderijontwikkeling van Midden-Delfland kan in de Klaas
Engelbrechtspolder goed worden gevolgd. In de zestiende eeuw
werden voor het eerst boerderijen in baksteen gebouwd. In enkele
boerderijen in de Klaas Engelbrechtspolder worden nog bouwdelen
uit die tijd aangetroffen (Gaagweg 2, Rijksstraatweg 16). Het waren
vrij kleine boerderijen met een uit het voorhuis uitgebouwde
melkkelder/opkamer, zodat de plattegrond L-vormig was. In
perioden van economische bloei werden boerderijen vaak vergroot.
In een aantal gevallen gebeurde dat door de stal naar achteren te
verlengen, in andere gevallen werd de stal haaks op de oude
stalrichting gebouwd, zodat een U-vormige plattegrond ontstond
(Gaagweg 2 en Klaas Engelbrechtsweg 1). De in de negentiende
eeuw of eerste helft van de twintigste eeuw gebouwde boerderijen
hebben over het algemeen een traditionele L-vorm, een T-vorm
(Rijksstraatweg 18) of zijn rechthoekig (Rehoboth, Rijksstraatweg
12). Vooral op de hooggelegen afzettingen werd naast veehouderij
tevens akkerbouw bedreven. Een relict uit die periode vormt het
zomerhuis bij de boerderij Klaas Engelbrechtsweg 1. Bij meerdere
boerderijen in de Klaas Engelbrechtspolder bevinden zich nog
authentieke moestuinen en boomgaarden met
hoogstamvruchtbomen; de oprijlanen zijn vrijwel allemaal beplant.
Bijzonder is ten slotte de kerkwerf met kerkstal bij
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dorp Schipluiden markeerde, tot aan de twee-onder-een-kap
Stadzicht (Rijksstraatweg 8/9, Hooipolder) uit dezelfde tijd. Er
tussenin staan een zestal karakteristieke villa´s en voormalige
tuinderwoningen uit de eerste helft van de twintigste eeuw, met
namen als Buitenlust, Johanna en Delflandzicht. Verder vinden we
langs de Rijksstraatweg nog enkele modernere woonhuizen,
meestal opvallend door verhoogde ligging of royale situering.
Opmerkelijk is nog een vrij in de polder gelegen eenvoudige woning
langs de oprijlaan naar de boerderij aan de Klaas
Engelbrechtsweg 6.

8. Afwijkende bebouwing
In de Klaas Engelbrechtspolder staan uiteenlopende niet-agrarische
bouwwerken, voornamelijk daterend uit de laatste eeuw. Het betreft
burgerwoningen, waterstaat- en verkeerskundige bouwwerken en
aan met glastuinbouw verbonden gebouwen. Deze bevinden zich
allemaal langs de rand van de polder, langs de straatwegen en de
Zijde. Ook aan de Rijksstraatweg bevindt zich de voormalige r.k.
kerk in waterstaatsstijl, met begraafplaats. Het feit dat de dorpskern
van Schipluiden zich met de woonwijk Rozemarijn ook in de Klaas
Engelbrechtspolder heeft uitgebreid, laten we hier buiten
beschouwing.
Bij de burgerwoningen vallen er enkele op: de voormalige
buitenplaats Baarslust (Gaagweg 4), gebouwd in 1890 door de
Delftse fabrikant Van Enthoven op het vlietland voor de uiterste
zuidpunt van de polder, tegenover molen Korpershoek tussen Zijde
en Gaag. Hier lag tot het midden van de negentiende eeuw een
scheepswerf, waar onder andere westlanders werden gemaakt. In
de tuin van het vervallen pand staat nog een gedeeltelijk uit gietijzer
opgetrokken prieeltje. Iets noordelijker op het vlietland, nabij
boerderij ‘In ’t Rietveld’, werden in de eerste helft van de vorige
eeuw veilingschuiten gerepareerd. Een fragment van een rail en
een lorry herinneren hier nog aan deze activiteit.
Langs de Rijksstraatweg is een aantal vrijstaande woningen
gebouwd, van de dokterswoning uit ca. 1925, die de rand van het

Het aquaduct van de Gaag (aanleg van 1991-1998), de nieuwe
Klaas Engelbrechtsweg met een rotonde en carpoolparkeerplaats,
het viaduct over de A4 ter hoogte van de Woudseweg en enkele
nieuwe bruggen over de Gaag vormen samen met het nieuwe
gemaaltje een nieuwe generatie bouwwerken. Vermeldenswaard is
verder de aanwezigheid van een bunker achter de r.k.
begraafplaats en enige betonnen voeten van zendmasten uit de
Tweede Wereldoorlog.
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De glastuinbouw ten slotte speelt nog maar een bescheiden rol in
de polder. In de westelijke hoek, waar de Zijde en de
Monsterwatering naar elkaar toe buigen, staan enkele tuinderijen
met vrij onopvallende werkloodsen en bungalows. Dit
tuinbouwgebiedje is overigens op het laatste moment bij de
gemeentelijke herindeling aan het grondgebied van de gemeente
Westland gevoegd. Van de kassen langs de Rijksstraatweg resteert
alleen een kleine hobbykas bij nr. 27. Verder staat er bij
Woudseweg 21a een solitaire kas (nu in gebruik als
caravanstalling), die opvalt omdat hij een gave architectonische
eenheid vormt met een woonhuis en bedrijfsruimte, daterend uit het
midden van de jaren zestig van de vorige eeuw.
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9. Topclusters van de Klaas Engelbrechtspolder
Samenvattend worden de volgende topclusters van de
cultuurhistorie in de Klaas Engelbrechtspolder polder aangegeven:
1.
Ensemble Korpershoek (met boerderij, bosjes, vaarsloot ‘In’t
Rietveld’, rietland met verlaten scheepswerf, voormalige
buitenplaats Baarslust, Zijde, korenmolen);
2.
Ensemble kasteelwerf Hodenpijl (boerderij Mariestein met
laan en vijver, hoogte boerderij op kasteelplaats, restant
kasteelgracht, verlaten boerderijplaats);
3.
Ensemble kerk Hodenpijl (voormalige r.k. kerk en pastorie,
kerkhof, bunker, kerkbrug, nabijheid buitenplaats Hodenpijl
in Kerkpolder, boerderijen Rijksstraatweg 18 met kerkwerf
en Rijksstraatweg 23 met erf);
4.
Ensemble Klaas Engelbrechtsweg 1 (boerderij op kreekrug,
verlaten boerderijwerf, vaarsloot, beplanting);
5.
Ensemble manege Rehoboth (rietland, Ommedijk, vrije
doorkijk over Hooipolder naar boerderij Ommedijkerhoeve
aan de Ommedijk e.a.);
6.
Ensemble Woudhoeve (laan, erfbeplanting, vaarsloot,
verlaten terpen, kromme sloten, dijkje richting Zijde) en Anna
Maria Hoeve;
7.
Voddijk en naaste omgeving (slotenpatroon, kleibaan,
waterovergangen, Bosmanmolentjes);
8.
De grote open ruimte (vanaf begrenzing vrij zicht over de
gehele polder). Dit laatste kenmerk is het meest opvallende
in deze polder.
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10. Foto-onderschriften
Blad
1.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Beschrijving
Uitzicht vanaf boerderij Woudzicht richting Schipluiden.
Zicht op de Ommedijkerhoeve vanaf de Rijksstraatweg.
Oprijlaan en voorkant boerderij Mariestein.
Doorkijkje op boerderij Woudzicht.
Wandelen over de Voddijk.
Snelweg A4 ter hoogte van de Klaas Engelbrechtsweg.
Kromme sloot en dijkje tussen Woudzicht en de Zijde.
De Kromme Zijde nabij de Woudseweg.
Sloot en oprijlaan boerderij Klaas Engelbrechtsweg 1.
Rietlandje langs de Ommedijk-Rijksstraatweg bij
boerderij Rehoboth.
Het nieuwe gemaal van de Klaas Engelbrechtspolder.
Kromme sloot achter boerderij Woudzicht en de polder.
De Voddijk met op de achtergrond de vroegere
kasteelplaats Hodenpijl.
e
Boerderij met 16 eeuwse gedeelten (Klaas
Engelbrechtsweg 6).
Boerderij Woudzicht.
Kasteelgracht Hodenpijl.
Boerderij Rijksstraatweg 18.
Dorpskerk (voorheen N.H. kerk), pastorie en boerderij in
Schipluiden.
Uitzicht op een vroegere boerderijplaats.
U-vormige boerderij ‘in Rietveld’.
Ommedijkerhoeve.
Boerderij Rehoboth.
Voormalige buitenplaats Baarslust en prieeltje.

15.
Cluster
6, 8
5
2
6
7
6
4
5

17.
18.

6, 8
2, 7
6
2
3
2
1
5
5
1
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Burgerwoningen langs de Rijksstraatweg.
Woningen, bedrijfsruimten en kassen in het westen van
de polder.
Moderne woning en kas aan Woudseweg.
Kerk Op Hodenpijl en boerderij aan de Rijksstraatweg.
Zicht op boerderij Woudzicht en omgeving.

3
6, 8
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