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1. Begrenzing studiegebied
De meest westelijke grens van het studiegebied (hier de Oude
Campspolder) wordt gevormd door het aan de voet van de Maasdijk
lopende Nieuwe Water. Dit boezemwater loopt vanaf de Westgaag in
noordelijke richting tot waar de Maasdijk en het Nieuwe Water naar het
westen buigen. Hierna volgt de grens de Nolweg, die na de kruising met
de A20 Oude Campsweg heet. Deze oude Lierbedijking wordt
voortgezet in de Burgerdijkseweg, maar bij het kruispunt van de Oude
Campsweg en de Burgerdijkseweg met de Burgerweg en de Hoogweg,
volgt de westgrens van de Kralingerpolder de laatstgenoemde weg in
noordelijke richting. Bij De Lier buigt de Hoogweg naar het oosten en de
grens loopt via de huidige Sportlaan tot de zuidelijke oever van de Lee
of Lierwatering. Bij de brug van de Laan van Adrichem over dit water
(de brug heette vroeger de Malle Heul) begint de Dorppolder. De
noordelijke grens hiervan volgt de Lee en daarna in zuidoostelijke
richting de Zijde en kruist de Oostbuurtseweg (ook een oude
Lierbedijking). Vlak voor het dorp Schipluiden mondt bij de molen
Korpershoek de Zijde uit in de Vlaardingervaart. Het boezemland tussen
de Oostgaag en de Gaagweg, waarop de molen Korpershoek staat,
wordt in het studiegebied betrokken. De Oostgaag loopt min of meer in
zuidwestelijke richting. Op de grens met Maasland gaat de Gaagweg
ook Oostgaag heten. Vlak vóór de Kwakelweg gaat (bij de
Kralingerkade) de Dorppolder over in de Kralingerpolder. Nadat het
water van de Oostgaag overgaat in de Zuidgaag die in zuidelijke richting
afbuigt, loopt de grens van het studiegebied rechtdoor langs de
Westgaag of Spartelvaart. Bij de Burgerweg gaat de Kralingerpolder
over in de Oude Campspolder. De Westgaag kruist de A20 en komt uit
bij de Maasdijk en is de beschreven grens van het studiegebied weer bij
zijn uitgangspunt terug.

Nolweg, Maasdijk en het Nieuwe Water

De Oostgaag (met Gaagweg en Oostgaag) als begrenzing
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de Westgaag en Oostgaag verhogen - met het open polderlandschap aan
de zuidzijde van de vermelde waterwegen - het landelijke karakter van
deze route. De Oostbuurtseweg, de Burgerdijkseweg en in mindere mate
de Oude Campsweg en de Nolweg hebben ondanks de aanwezigheid
van veel moderne tuinbouwbedrijven hun landschappelijk karakter
behouden. Hier staan naast veel nieuwbouw ook nog enige oude
boerderijen en tuinderswoningen. Langs de Burgerdijkseweg ligt een terp,
een verlaten middeleeuwse woonplaats. Men kan rond het gehele
studiegebied fietsen, maar ook zijn er fietsmogelijkheden dwars door het
gebied, van het westen naar het oosten, zoals de Herenlaan, de
Burgerweg en het Kralingerpad, de voormalige trambaan van de
Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij.

2. Typering gebied
Het meest opvallende kenmerk van de Oude Campspolder, de
Kralingerpolder en de Dorppolder is het contrast van glas met gras, het
gebied met veelal grotere glastuinbouwbedrijven en het nog open
weidegebied. De nog bestaande openheid van een deel van het
studiegebied wordt het sterkst beleefd vanaf de randen, zowel vanuit het
oosten als vanuit het westen, maar ook vanaf het fietspad over de
voormalige trambaan in de Kralingerpolder. De glasstrook in het noorden
wordt gebroken door het recreatiegebied Het Kraaiennest. Vanaf die
plaats, en ook vanaf de Gaagweg, is de boomrijke enclave van de
voormalige kasteelwerf Huis ten Dorp goed in het open landschap te
zien. De Scheewatering, een oeroude dwarsdoorsnijding van het gehele
gebied, valt minder op, maar is wel aanwezig. In het oostelijk deel van
de Dorppolder zijn vanaf de Gaagweg en de Scheeweg nog duidelijk
reliëfverschillen in het weidegebied waar te nemen; de kreekruggen
danken hun bestaan aan de overstromingen via het Gantelstelsel. In
noordelijke richting bevinden zich vanaf de Westgaag (in de Oude
Campspolder) nog enkele doorkijkjes, vanaf de Oostgaag (in de
Kralingerpolder) neemt het aantal doorzichten toe, vanaf de Gaagweg (in
de Dorppolder) heeft men nog bijna volledig zicht op het open
weidelandschap, met op de achtergrond het kassengebied van de
gemeente Westland. De Oude Campspolder is door de groei van de
glastuinbouw het meest verdichte deel van het studiegebied. De
verglazing wordt hier sterk beleefd vanaf de wegen in dit gebied.
De route langs de kronkelende Westgaag vanaf de Maasdijk, de
Oostgaag en de Gaagweg nabij Schipluiden geldt - ook vanwege de
variatie in de onderbroken lintbebouwing, waaronder veel oude
boerderijen - als een van de mooiste polderroutes van Zuid-Holland.
Tegelijkertijd is het in de spitsuren een van de drukste verkeerswegen
van Midden-Delfland.
Vanaf de Oostgaag en de Gaagweg heeft men goed zicht op twee
historische gemalen, waarvan één in een molenromp, met hun
voorboezem. De bruggen, waaronder een aantal ophaalbruggen, over

Wijds zicht over de polders vanaf het Kralingerpad richting Delft
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bovenloop van de zogenoemde Gantel. Deze geul vindt ook zijn
oorsprong in de Maasmond, maar lag met zijn uitmonding meer
stroomafwaarts bij Naaldwijk. De geul stroomde via Wateringen en
Rijswijk richting Delft, waar deze geul zich opsplitste in enkele armen.
Eén van deze armen drong aan de noordoostkant het studiegebied
binnen en vertakte zich in de Dorppolder in vele kleinere geulen en
prielen. Ook vanuit deze Ganteltak werd er een kleilaag over het
omringende landschap afgezet, de Gantel Laag. De naam De Heuvel
nabij de Zijde herinnert aan deze dichtgeslibte geul, die nu als een
verhoging in het landschap nog goed is waar te nemen.

3. Geologische situatie
Ongeveer 5500 jaar geleden ontstond er een lagunegebied achter de uit
zand opgebouwde strandwallen die langs de kust waren opgebouwd en
het achterland beschermden tegen inbraken vanuit zee. Door de
aanvoer van rivierwater verzoette de lagune en ontwikkelde zich
plantengroei van riet en zeggen, waaruit zich op den duur een riet- en
zeggeveenpakket vormde, omdat de vegetatie door de natte
omstandigheden niet geheel kon verteren. Meer landinwaarts groeiden
elzenbossen en ontstond door de natte omstandigheden
elzenbroekveen. Dit gehele veenpakket wordt het Hollandveen
Laagpakket genoemd.
Door inbraken vanuit zee via de riviermond van de Maas en de toevoer
van zout water via vloedkreken kreeg de zee regelmatig invloed op het
land achter de strandwallen. Sommige kreken sneden diep in de
ondergrond en ruimden het onderliggende veenpakket op. Sommige
kreken hadden een reikwijdte tot soms diep in het gebied van MiddenDelfland.

Veranderingen na het begin van de jaartelling
Rond het jaar 0 was de situatie al weer gestabiliseerd. De restbeddingen
zorgden voor de ontwatering van het achterland, terwijl de begroeiing
zich daar kon herstellen. Dichterbij de Maasmond resteerde een
kwelderlandschap. Het studiegebied kent in deze periode een open,
vrijwel boomloos landschap. Het gebied was prima geschikt voor
bewoning. Alleen vanaf de tweede helft van de tweede eeuw treedt weer
vernatting op en vanaf de derde eeuw na Chr. is het gehele studiegebied
weer sterk vernat en minder geschikt geworden voor bewoning. Dit blijkt
onder meer uit de vorming van een donkerblauw humeus bodemhorizont
aan het toenmalige oppervlak: de zogenoemde Woudlaag. In hoeverre er
in de eeuwen na de jaartelling ook veen op de Gantel Laag werd
gevormd, is onbekend. Mogelijk is de Woudlaag een mineraal restant van
gevormd veen dat later is geoxideerd. In de eeuwen na de jaartelling is
waarschijnlijk op beperkte schaal opnieuw zeewater het studiegebied
binnengedrongen, maar heeft het geen dikke of herkenbare
afzettingslagen van klei of zand achtergelaten, behalve in de
restbeddingen van de voormalige geulen.

Afzettingen van vóór de jaartelling
Rond 1000 vóór Chr. brak de zee opnieuw het land ten noorden van de
Maas binnen en werden de voormalige vloedkreken opgevuld met
mariene sedimenten van zand en klei, de Afzettingen van Duinkerke 0.
De inbraak vond plaats vanuit de Maasmond via een brede vloedkreek
die via de Oude Campspolder het land was binnengedrongen en
vandaar uit vertakkingen had naar de Kralingerpolder en de oostelijker
en zuidelijker gelegen polders. Hierna verlandden de voormalige kreken,
verzoette het landschap en kon er opnieuw veenvorming plaatsvinden,
totdat in de derde eeuw voor Chr. de zee wederom via de Maasmond het
land binnendrong. Daarbij werden in het zuiden van het studiegebied de
voormalige restbeddingen van de Duinkerke 0-fase opnieuw open
geschuurd en werd er een kleidek over het Hollandveen en de oudere
sedimenten afgezet, de Gantel Laag. Maar ook vanuit het noordoosten
drong een geul tot diep in de Kralingerpolder het land binnen, de

Veranderingen in het tweede millennium na de jaartelling
In het tweede kwart van de twaalfde eeuw, toen er opnieuw
overstromingen in het gebied plaatsvonden en er sedimentatie plaats
vond, de Laag van Poeldijk, was het mogelijk gevormde veen op de
Gantel Laag in het studiegebied al geheel verdwenen als gevolg van
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oxidatie door ontwatering en ontginning. In het studiegebied liggen
namelijk de Afzettingen van de Laag van Poeldijk vrijwel direct op de
Gantel Laag, soms slechts gescheiden door de ietwat humeuze
Woudlaag, die het minerale restant is van het voormalige humeuze
oppervlak. Ook in het laatste kwart van de twaalfde eeuw zijn er opnieuw
door stormvloeden overstromingen veroorzaakt. De impact op het
studiegebied was echter veel geringer dan tijdens de voorgaande
stormvloeden, omdat er inmiddels dijken waren opgeworpen om de
overstromingen te beteugelen. Wel is in de buurt van de
Coldenhovelaan de dijk doorgebroken en vond er de afzetting van een
tweede twaalfde-eeuwse kleilaag juist achter de Maasdijk plaats.
Als gevolg van de middeleeuwse ontginningen werd de bovenkant van
de kleigrond ontwaterd, waardoor het inklonk en het maaiveld daalde.
Dit proces van inklinken is nog steeds niet ten einde en gaat nog altijd
door, omdat regelmatig het polderpeil neerwaarts wordt bijgesteld om
het verschil tussen de grondwaterspiegel en het door inklinking gedaalde
maaiveld niet te klein te laten worden. De voormalige geulafzettingen
van de Gantel Laag in de kreken zijn veel minder geklonken, waardoor
deze nu als markante kreekruggen in vooral de Dorppolder aan het
oppervlak liggen. In de Kralingerpolder en de Oude Campspolder liggen
de voormalige met zandig materiaal opgevulde kreken uit de Duinkerke
0-fase als flauwe, minder geprononceerde welvingen in het landschap,
omdat ze daar worden gecamoufleerd door een dikke laag latere
dekafzettingen die als een deken over zowel de geulsedimenten als over
de naastgelegen kommen zijn afgezet.

Kreekruggen in de Dorppolder extra zichtbaar door hun schaduw

10

Kleppen regelen nu lokaal het polderpeil

Verkoeling in de Scheewatering langs de Dorppolderweg

De Maasdijk en het Nieuwe Water
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Lange zichtlijnen vanaf de Zijdekade richting Nieuwe Waterweg
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inrichting en het functioneren van deze nederzettingen. Wel is duidelijk
dat er aan akkerbouw werd gedaan, getuige de perceelsloten die zijn
teruggevonden en de aangetroffen sporen van het bewerken van de
grond.
De gunstige woonomstandigheden waren niet blijvend. Aan het eind van
de derde eeuw en het begin van de tweede eeuw voor de jaartelling
begon een nieuwe fase van overstromingen, die de sedimenten van de
Gantel Laag heeft nagelaten. De nederzettingen uit de Midden IJzertijd
werden verlaten en geraakten overdekt met een laag klei.

4. Bewoningsgeschiedenis
IJzertijd
De oudste bewoningssporen van het studiegebied dateren uit de derde
eeuw vóór Christus. Voor die tijd was het gebied grotendeels met een
laag veen bedekt geraakt, waardoor de omstandigheden te vochtig
waren om er op grote schaal te wonen en landbouw te bedrijven. Pas in
de Midden IJzertijd verbeterde de situatie doordat de invloed van de zee
op het land weer toenam. De voormalige restbeddingen van de
Duinkerke 0 geulen werden dieper uitgeschuurd, zodat het omringende
gebied beter werd ontwaterd en betreding en langdurig verblijf mogelijk
werd, ook op het veen. Gedurende de derde en tweede eeuw voor Chr.
werd er regelmatig in het gebied gewoond. Er zijn ten minste elf
vindplaatsen uit die tijd in het studiegebied bekend. Ze zijn alle gelegen
op of in de directe nabijheid van een restgeul die het gebied ontwaterde.
Hierdoor liggen de vindplaatsen in het zuidwestelijke deel van het
studiegebied vaak op de oudere geulafzettingen van Duinkerke 0. Deze
afzetting was in de Midden IJzertijd bedekt met een laagje veen of
humeuze klei waarop de bewoning plaats vond.

Romeinse tijd
In de eerste eeuw na Chr. hervatte de bewoning in het gebied zich weer.
De eerste drie eeuwen na de jaartelling worden ook wel de Romeinse tijd
genoemd. Net als in de IJzertijd woonde de bevolking in het algemeen in
kleine nederzettingen van één of enkele huizen. Voor de locatie van hun
boerderijen zocht men de relatief hoge delen in het landschap op. Dit
waren gedurende de Romeinse tijd in het zuidwestelijke deel van het
studiegebied vooral de oude oeverwallen langs de fossiele geulrestanten
van de Duinkerke O Laag en in het noordoostelijke deel van het
studiegebied de oeverwallen van de geulafzettingen van de Gantel Laag.

In het noordoostelijke gebied ontbreken zowel dek- als geulafzettingen
van Duinkerke O. Hier liggen ook veel minder vindplaatsen uit de
IJzertijd. Van de bekende vindplaatsen is duidelijk dat ze op veen lagen
in de omgeving van veenstroompjes die het gebied ontwaterden, maar
later, toen de invloed van de zee toenam, werden deze veenrivieren
verbreed en verdiept. Deze erosie heeft mogelijk de langs de
veenstromen gelegen nederzettingen verspoeld, want de vondsten uit
de IJzertijd die bekend zijn lagen in de nabijheid van de geulafzettingen
van de later afgezette Gantel Laag en vertonen kenmerken van
verspoeling. Ook is in de Dorppolder vastgesteld dat er in de Late
IJzertijd op kleiafzettingen uit de Gantellaag werd gewoond. Hier bleek
dat de Gantellaag in twee fasen uiteen viel, waartussen zich een laagje
veen had kunnen vormen waarop bewoning plaats vond.

In de Oude Campspolder is een huisplaats onderzocht waarbij de
boerderij tot drie keer werd herbouwd. De boerderij lag op een
rechthoekig, door sloten begrensd erf. De bewoning dateert vanaf het
einde van de eerste eeuw na Christus tot aan het einde van de tweede
eeuw. Hoefafdrukken in de woning geven aan dat er runderen in de
boerderij werden gestald.
In de Dorppolder zijn de resten van een veldindeling opgegraven die
betrekkelijk kleine percelen land omvatte van zo’n 5 à 6 meter bij 20
meter en die worden geïnterpreteerd als stalruimte voor een beperkt
aantal stuks vee. De percelering blijft beperkt tot de oeverwallen van de
geulafzettingen en strekt zich niet over de naastgelegen kommen uit.
Daarnaast werden vijf nederzettingsterreinen gedeeltelijk onderzocht. Zo
werden er boerderijen gevonden met afmetingen van ongeveer 6 x 22
meter.

Er zijn tot op heden nog geen vindplaatsen uit de IJzertijd in het
studiegebied geheel opgegraven, zodat er weinig bekend is over de
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Eén andere huisplaats waar drie elkaar opvolgende gebouwen werden
neergezet had afwijkende eigenschappen. De bewoning begon hier rond
het midden van de eerste eeuw. De eerste afwijking bestond daaruit dat
de boerderij was gebouwd op veen. De ondergrond voor de
woonstalboerderij was verstevigd met oud bouwhout dat secundair werd
gebruikt. Voor de bouw van het derde huis had men het erf van de
eerdere huizen met veenplaggen opgehoogd, nadat men er eerst een
palissadering als grondkering omheen had geplaatst. Het dak werd
gedragen door twee middenstaanders die schuin waren geplaatst, zodat
er een A-vormige dakconstructie ontstond. Het derde huis had als
afmetingen 18,8 x 6,5 meter en werd zeer waarschijnlijk niet als
boerderij, maar als smederij gebruikt gedurende de tweede helft van de
tweede eeuw en de eerste helft van de derde eeuw.

waterlopen, waaronder die van de Sperte (is Spartel, een voorloper van
de huidige Westgaag) en de Gantel kunnen op taalkundige gronden
worden herleid tot de prehistorie.
De sporen van nederzettingen uit de Romeinse tijd zijn in de Late
Middeleeuwen bedekt geraakt met een laag klei van de Laag van
Poeldijk.
Middeleeuwen
Het studiegebied was gedurende de Vroege Middeleeuwen een
kweldergebied waar vrijwel geen bomen groeiden en waarin begroeiing
voorkwam dat brakke omstandigheden kon verdragen. De woonkern van
waaruit het gebied werd ontgonnen, dient langs de noordelijke oever van
de Maas te worden gezocht. De precieze locatie van deze middeleeuwse
bewoning is onbekend, daar de vroeg twaalfde-eeuwse overstromingen
ervoor verantwoordelijk waren dat deze nederzetting is verspoeld en in
het tweede kwart van de twaalfde eeuw landinwaarts moest worden
verplaatst. Zeer waarschijnlijk is de huidige dorpskern van Maasland de
verplaatste kern van de vermoedelijk verspoelde moedernederzetting van
waaruit het studiegebied werd ontgonnen. In historische bronnen wordt
namelijk vermeld dat het oude Maasland na de overstromingen is
verplaatst naar het huidige Maasland.

De informatie uit opgravingen leert dat vanaf de tweede eeuw na Chr. er
weer sprake is van wateroverlast. Klaarblijkelijk wisten de bewoners
door een betere sociale organisatie nog gedurende langere tijd het
hoofd te bieden aan dit waterbezwaar door het graven van sloten
rondom het erf en het graven van doorlopende afwateringssloten die
ook het omringende landbouwgebied droog wisten te houden en het
overtollige water wisten af te voeren naar nog werkende kreken die voor
de afvoer naar de Maas zorgden.

Het studiegebied behoorde in de Vroege Middeleeuwen tot de gouw
Masaland. Dit oude Maasland was oorspronkelijk een Frankisch
koningsdomein dat graaf Dirk I, een jongere zoon van graaf Gerulf, in
leen kreeg van de Duitse Keizer. Sinds de schenking van de koninklijke
regalia tussen de rivieren de 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. Sedert dat moment zal er
zeker een stimulans vanuit gegaan zijn om ook het studiegebied te
ontginnen.

Er zijn aanwijzingen dat het gebied vanaf het derde kwart van de derde
eeuw vrijwel niet meer werd bewoond. De voortschrijdende vernatting is
hiervan mogelijk een belangrijke oorzaak, maar ook de algehele
instabiliteit in het Romeinse Rijk in deze contreien en de daarmee
samenhangende volksverhuizingen kunnen een belangrijke rol hebben
gespeeld.
In geheel West-Nederland breekt na de Romeinse tijd een periode van
vrijwel gehele ontvolking aan. De bewoning lijkt hooguit in het
duingebied en langs de oevers van rivieren als Oude Rijn en Maas te
zijn gecontinueerd, zij het vaak met onderbrekingen. Toch zijn er
aanwijzingen dat de regio waarin het studiegebied ligt niet geheel
ontvolkt moet zijn geweest. De voortlevende namen van sommige

De bewoning gedurende de Vroege Middeleeuwen heeft zich beperkt tot
op de noordelijke oever van de Maas. Wel lijkt het erop dat men in de
Vroege Middeleeuwen al delen van het studiegebied exploiteerde. Zo kan
gedacht worden aan het gebruik van het gebied voor transhumance,
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waarbij men het vee op de kwelders liet grazen, maar er zelf niet
permanent woonde. Aanwijzingen hiervoor vormen geïsoleerde
vondsten die zonder een duidelijke bewoningscontext zijn aangetroffen.
Zo is er in de Oude Campspolder een complete pot van
Badorfaardewerk uit de negende eeuw aangetroffen zonder dat er
sporen van een nederzetting in de buurt zijn gevonden.
Pas vanaf de tiende eeuw, toen het klimaat droger en warmer werd, trok
men geleidelijk het binnenland in, gebruikmakend van getijdenstromen,
zoals de Lee, de Schee en de Spartelwatering die richting Maas
afwaterden en werden er permanente nederzettingen gesticht. De
oudste middeleeuwse nederzetting in het studiegebied gaat terug tot de
laat-Karolingische Tijd en lag nabij de Herenlaan in de Oude
Campspolder. Het betreft een allodiale hofontginning die bestond uit een
curtis of domaniale hof waar omheen horige hoeven (mansi) waren
gelegen. Een dergelijk landbouwbedrijf was voor een belangrijk deel
gebaseerd op autarchie, waarbij de grondheer zijn horigen het land liet
bewerken en zij verplicht waren om uit de opbrengsten van hun land een
deel als cijns in natura aan hun hofheer af te dragen. Daarnaast
moesten ze ook andere diensten verrichten, zoals span- en
wagendiensten. Deze vorm van agrarische exploitatie, persoonlijke
diensten en cijnzen zijn typerend voor een economie die nog niet op
geld was gebaseerd en waar grond in ruime mate voorhanden was,
terwijl er juist een tekort aan arbeidskrachten bestond. Aan dit hof waren
in de eerste helft van de dertiende eeuw nog steeds horige lieden
verbonden toen de eigenaar en zijn vrouw hun landerijen inclusief hun
horige dienaren in 1248 bij testament vermaakten aan het Duitse Huis in
Utrecht.

Onder het grasveld langs de Herenlaan bevindt zich een rijksmonument
vroegmiddeleeuwse sloten zijn aangetroffen in de talrijke archeologische
proefsleuven die in het gebied zijn gegraven, zodat duidelijk is dat het
geëxploiteerde land zeer waarschijnlijk niet of nauwelijks was voorzien
van kavelsloten die het land in percelen verdeelden. Klaarblijkelijk
volstond de afvoer van overtollig water via de bestaande vloedkreken en
riviertjes, terwijl er ook geen noodzaak bestond om sloten te graven ter
markering van eigendomsgrenzen. Dit laatste wijst erop dat er toen
klaarblijkelijk nog slechts sprake was van één grootgrondbezitter: de
Hollandse graaf.

Er zijn niet veel vindplaatsen van vóór de twaalfde eeuw in het
studiegebied bekend. Voor zover er vindplaatsen uit die tijd zijn
aangetroffen, liggen ze in de nabijheid van het riviertje de Schee, die
midden door de drie polders van het studiegebied loopt. Geen van deze
nederzettingen is opgegraven, zodat ook niet goed bekend is hoe ze er
hebben uitgezien. Opvallend is dat er ook nauwelijks of geen sporen van

In het tweede kwart van de twaalfde eeuw vinden er als gevolg van
stormvloeden opnieuw overstromingen plaats. Daarbij werd een groot
deel van het Westland overstroomd en afgedekt door een dikke kleilaag,
die in oostelijke richting in dikte afnam. De aanvoer vanuit zee en de
Maas kwam via rivieren als de Gantel, de Lee, de Schee en de Sperte
(Spartel). Het effect van de overstromingen en de afzettingen was dat al
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het reeds in cultuur gebrachte land verloren ging en opnieuw moest
worden ontgonnen. Dit gebeurde door in de eerste plaats een
hoefijzervormige dijk aan te leggen die langs de oever van de Maas liep
en bij de toen nog meest actieve getijdegeulen van de Lee en de Schie
op ruime afstand van deze rivier landinwaarts mee in noordoostelijke
richting boog. De zuidoostelijke bedijking van de Lee lag ter hoogte van
de Burgerdijkseweg. Deze hoefijzervormige bedijking moest het land
erachter veilig stellen om te herontginnen. De bovenloop van de Lee
behield aanvankelijk nog vrij spel om de afwatering uit het achterland,
namelijk het gebied rond het Woudt en de Harnasch niet te belemmeren.

Later in de twaalfde eeuw nam de agressiviteit van de Lee af en kon men
de dijk verder in de richting van de belangrijkste stroomdraad van de Lee
opschuiven: de Oostbuurtseweg. Een soortgelijke bedijking werd ook
vanuit Naaldwijk aangelegd om het gebied ten noordwesten van de Lee
voor overstromingen te behoeden. Een volgende stap was het afsluiten
van de bovenloop van de Lee ter hoogte van de Lierhand (dit betekent
het einde van de Lier) met een dwarsbedijking die de zuidelijke Lierdijk
(Oostbuurtseweg) verbond met de noordelijke dijk, de Noordlierweg.
Ongetwijfeld zal er aanvankelijk nog een duiker of sluis in de dwarsdijk bij
de Lierhand hebben gezeten waardoor overtollig oppervlaktewater bij eb
kon afstromen op de benedenloop van de Lee in de richting van de Maas
en de Noordzee.

Overstromingen in het derde kwart van de twaalfde eeuw hebben ertoe
geleid dat de dijk op enkele plaatsen werd doorbroken: in de Dijkpolder
en op de plek waar de dijk met de Lee landinwaarts buigt. Achter deze
inbraken is een tweede kleilaag afgezet die enkele nederzettingen uit het
midden van de twaalfde eeuw in de Oude Campspolder heeft afgedekt.

Vervolgens werd deze dwarsbedijking verder in zuidwestelijke richting
verplaatst, naar de huidige Oudendijkseweg, tot uiteindelijk in het midden
van de dertiende eeuw de Nieuwe Maasdijk tot stand kwam die de
gehele noordelijke Maasoever vanaf de kust tot voorbij Schiedam afsloot.
Sluizen en duikers in de Maasdijk moesten voortaan het overtollige water
uit het bedijkte gebied bij eb op de Maas lozen, zoals het Gaagstelsel
aan het eind van de Spartelwatering uitwaterde door de Maasdijk heen.
De herontginning achter de dijken werd voortvarend ter hand genomen
en de hand van het grafelijk gezag is er duidelijk in herkenbaar. Het
gehele studiegebied werd systematisch verkaveld in perceelstroken die
60 Rijnlandse roeden breed zijn. De richting van de percelen ligt haaks
op de lengtebedijking van de Lee. Opvallend is dat deze verkaveling
tussen de Gaag en de Schee het meest intact is gebleven. De 60 roeden
brede kavels zijn later wel door sloten in smallere percelen opgedeeld,
maar de oorspronkelijke opdeling is nog steeds aanwezig. Tussen de
Schee en de Burgerdijkseweg is de oorspronkelijke indeling in percelen
van 60 roeden breed ook nog herkenbaar, maar minder goed bewaard
gebleven. Ten oosten van de Burgerdijkseweg lopen de 60 roeden brede
percelen vanaf de Gaag door tot aan de Oostbuurtseweg, dus tot aan de
tweede fase van de lengtebedijking van de Lee. Slechts weinig sloten die
op een onderlinge afstand van 60 roeden liggen, lopen vanaf het bedijkte

De Burgerdijkseweg als een dijk in het landschap
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ontstond er een nieuw, duidelijk bewoningspatroon. De boerderijen lagen
elk op hun eigen land op percelen die haaks op de lengtebedijking van de
Lee waren georiënteerd. Ze waren gesitueerd vlakbij de doorgaande
verbindingsassen, zoals de Gaag in het zuidoosten en de
Burgerdijkseweg en de Oostbuurtseweg in het noordwesten van het
studiegebied. Het lijkt dat vanaf het begin van de exploitatie van de
herontgonnen gronden het gebruik ten noorden van de Schee werd
gedaan door de boeren langs de Burgerdijkseweg en ten zuiden van de
Schee door boeren langs de Gaag. De Schee (betekent scheiding of
scheisloot) functioneerde dus ook als een grens in het grondgebruik.

gebied binnen de Burgerdijkseweg ook door tot aan de Lee.
Klaarblijkelijk is hier geen recht van opstrekking toegepast toen het
gebied binnen de bedijking al was ontgonnen en het gorzengebied
erbuiten nog door de Lee regelmatig werd overstroomd.
De herontginning is weliswaar op grond van het grafelijke gezag
uitgevoerd, maar zeer waarschijnlijk heeft de graaf voor de
verwezenlijking een beroep moeten doen op adel die buiten het
betreffende gebied was gevestigd en financiële investeringen heeft
gedaan om de graaf in de gelegenheid te stellen de herontginning en de
noodzakelijke bedijking te bekostigen. In ruil daarvoor kregen de edelen
een stuk land in leen waarop vaak een verdedigbaar huis werd
gebouwd, een kasteel. Vrijwel het gehele gebied dat was overstroomd,
bedijkt en opnieuw ontgonnen, werd in leen uitgegeven.

De bewoning vormde zo sinds de tweede helft van de twaalfde eeuw
twee bewoningslinten die haaks op de verkaveling stonden. Klaarblijkelijk
vertrouwde men in het begin de nieuwe dijk van de Burgerdijkseweg nog
niet, of deze hield het water uit de Lee nog onvoldoende tegen, want nog

Na de overstromingen van het tweede kwart van de twaalfde eeuw

De Scheewatering slingert langs de Scheeweg

Huisterp naast Burgerdijkseweg 38
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de statusfunctie die deze huizen voor hun bewoners hadden. Deze
bewoners behoorden tot de lage adel.
De meeste kastelen in het studiegebied zijn mottekastelen geweest. Het
is opvallend dat veel eigenaren verwant zijn aan het geslacht Uterlier of
uit deze familie zijn voortgesproten: de Van Dorpen, de Van
Diepenburchs, de Rotemuyls. Alle kastelen, met uitzondering van Huis
ten Dorp, lagen nabij de Burgerdijkseweg. Het stamhuis Uterlier lag in de
Lierpolder, ten noorden van het studiegebied.

in de twaalfde eeuw werden de meeste boerderijerven met een fors
pakket klei opgehoogd. Later werden deze erven amper meer
opgehoogd. Vele van deze huisterpen zijn door de uitbreiding van de
glastuinbouw de laatste decennia langs de Burgerdijkseweg verdwenen,
maar er liggen nog enkele huisterpen, waarvan één goed zichtbaar,
uitgespaard tussen het glas.
Adellijke huizen
Dat de adel stukken herontgonnen land in leen kreeg, leidde ertoe dat er
in de twaalfde en dertiende eeuw vrij veel kleine kastelen in het
studiegebied werden gebouwd.
Onder een kasteel wordt verstaan de versterkte woning van een
edelman. Hij woonde hier met zijn gezin en enkele bedienden. De
verdedigbaarheid kan variëren tussen defensief ten opzichte van enkele
struikrovers tot een vesting die de belegering van een leger kon
weerstaan. Afhankelijk van de wensen, macht en rijkdom van de
eigenaar lag het accent bij de bouw van een kasteel meer op de
verdedigbaarheid of op het wooncomfort van het complex. Daarnaast
vervulde het kasteel ook de rol van statusobject voor de bewoner.
In economische zin was het kasteel bijna altijd een royaal
landbouwcomplex waar de bedrijfsvoering plaatsvond vanaf de
voorburcht waar een boerderij stond. In politieke zin waren kastelen ook
vaak het centrum van politieke macht, omdat hun eigenaars regelmatig
als ambachtsheer optraden.

De mogelijk oudste motte in het studiegebied lag aan de Heerenlaan,
middenin in de Oude Campspolder, in de nabijheid van de (grote) Schee.
De motte behoorde oorspronkelijk bij de horige hof die daar vanaf de
tiende of elfde eeuw heeft gelegen. De gracht van het mottekasteel is al
eeuwen geleden gedempt, maar resten van de heuvel waren tot het
einde van de vorige eeuw nog in het landschap zichtbaar. In het midden
van de dertiende eeuw kwam de motte in handen van het Duitse Huis,
dat er een commanderij (uithof) van maakte. In hoeverre de motte toen al
is geslecht en de gracht werd gedempt, is onbekend. De commanderij
werd in 1365 verplaatst naar een terrein bij de kerk in Maasland. Deze
archeologische plek aan de Heerenlaan is aangewezen als beschermd
terrein op de lijst van Rijksmonumenten. Hoewel er aan het maaiveld
nauwelijks nog iets van te zien is, is het een wetenschappelijk zeer
interessante plek omdat het een van de weinige particuliere hoven uit de
Middeleeuwen is, waarbij bovendien een kasteel heeft gelegen, in de
nabijheid bijbehorende horige hoeven en later bovendien een uithof van
een geestelijke instelling.

Het oudste type kasteel dat in het studiegebied wordt aangetroffen is het
mottekasteel. Dit is een ronde opgeworpen heuvel van minstens drie
meter hoog, gemaakt van de grond die afkomstig is uit de brede gracht
die om de motte werd gegraven. De heuvel heeft een kegelvorm met
bovenop een platform waarop een toren werd gebouwd, aanvankelijk
een houten toren, maar later ook één of meer (bak)stenen torens. Het
platform kon omgeven zijn door een ringmuur of palissade. Zo was er
veel ruimte ingericht voor het verdedigen, maar weinig ruimte om te
wonen. Waarschijnlijk woonde men in de voorburcht die erbij hoorde. De
betekenis van de kleine mottekastelen moet vooral worden gezocht in

Een ander voorbeeld van een mottekasteel is Huis ten Dorp, gelegen
middenin de Dorppolder. Het terrein waar Huis te Dorp heeft gestaan, is
te bereiken via een lange laan vanaf de Gaagweg, tussen Schipluiden en
Maasland. De in de twaalfde eeuw opgeworpen heuvel zal aanvankelijk
een houten toren hebben gehad, maar grote bakstenen op het terrein en
latere prenten laten zien dat deze in de dertiende eeuw moet zijn
vervangen door stenen torens en een ommuring. De kasteelheer was
tevens ambachtsheer. Het grondbezit van het latere ambacht Dorp
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strekte zich niet alleen uit over een deel van de Dorppolder, maar ook
over een strook grond in de Duifpolder en de Zouteveense polder. Het
geslacht Van Dorp groeide uit tot één van de belangrijkste adellijke
families in Holland.
P.M. Beelaerts vermeldt in zijn ’Beschrijving van de Gemeente
Schipluiden‘ uit 1879, dat in zijn tijd achter de jongste boerderij nog ’een
hooge ronde heuvel‘ zichtbaar was, ’met geboomte bezet en rondom in
een diepe gracht gelegen‘. Omstreeks 1900 is de motte afgegraven om
de gracht en enkele toevoersloten te dempen. Enkele decennia geleden
was nog de ligging van de grachten en de motte te traceren. Inmiddels
is het terrein geëgaliseerd en ligt er een vijver op de plek van de
voormalige motte.

Een ander mottekasteel was het huis Diepenburch, gelegen nabij het
einde van de Burgerdijkseweg. De ronde gracht is nog steeds goed in het
terrein herkenbaar. Bovenop de deels uitgevlakte motte staat een fraaie
boerderij met de naam Het Kraaiennest. De voormalige kasteelwerf, die
omringd is door beplanting, sluit tegenwoordig fraai aan op het
aangrenzende recreatiegebied Het Kraaiennest.
Uit oude kaarten en archiefgegevens blijken er nog meer kasteelplaatsen
in het studiegebied te hebben gelegen. Zo is er een kasteel bekend van
Arent Rotemuyl langs de Burgerdijkseweg, het kasteel Boekestein,
eveneens langs de Burgerdijkseweg, het kasteel van Willem van de
Hofdijk, gelegen langs de Coldenhovelaan en de woning van Jan
Coppaerdszoon, die ergens in de noordoosthoek van de Dorppolder moet
hebben gelegen. Vermoedelijk betreffen dit oorspronkelijk allemaal kleine
mottekastelen, hoewel het niet is uitgesloten dat enkele van deze adellijke
huizen later als woontoren, de dertiende-eeuwse opvolger van het
mottekasteel, werden gebouwd. Veel van deze kastelen zijn vermoedelijk
in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1351 verwoest of
gesloopt.
De verwoeste kastelen werden later door de boeren in de omgeving als
‘steengroeve’ gebruikt. Men verzamelde stenen van goede kwaliteit, bikte
ze af en gebruikte ze bij de bouw van de eigen boerderij. Zo was de
omstreeks 1600 herbouwde boerderij Gaagweg 42 gedeeltelijk
opgetrokken met kloostermoppen afkomstig van het naastgelegen kasteel
Huis ten Dorp. De oude boerderij is inmiddels vervangen door een
nieuwe. Ook in de fundering van de kelder van de inmiddels afgebroken
zestiende-eeuwse boerderij Burgerdijkseweg 4 waren kloostermoppen
verwerkt. Deze waren waarschijnlijk afkomstig van het nabijgelegen
kasteeltje Boekestein. Dit verschijnsel zal zich niet tot twee boerderijen
beperkt hebben.

Restant van de gracht van het kasteel Diepenburch
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Ten zuiden van de Schee bevinden zich enkele smalle kavels, die deel
uitmaakten van een ander natuurlijk water dat op de Maas heeft
uitgewaterd. Eén kavel droeg hier in 1570 de naam Varkensvliet, die
verwijst naar het natte karakter van het perceel. Enkele percelen
zuidelijker liggen opnieuw enkele smalle afwijkende kavels. Ze sluiten
aan op de Molensloot, die met gebruikmaking van een bestaande
waterloop (de Kleine Schee) in het midden van de vijftiende eeuw is
gegraven. Een van deze kavels droeg in 1570 de naam Onderstal. Eén
betekenis van deze toponiem is: laag gelegen, drassig land. Later namen
de Westgaag (Sperte of Spartelvaart) en de Oostgaag de afwateringstaak
over.

5. Waterstaatkundige situatie
Het studiegebied van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de
Dorppolder vormde oorspronkelijk één waterstaatkundige eenheid. De
westelijke begrenzing betrof het aan de binnenzijde van de Maasdijk
gelegen Nieuwe Water en de Hoogweg, de noordelijke de Nolweg, de
Oude Campseweg en de Lee of Lierwatering, de oostelijke de Zijde en
de zuidelijke de Westgaag, Oostgaag en Gaagweg. In de verkaveling
van dit gebied zijn meerdere waterlopen te zien, die oorspronkelijk in het
zuiden hebben afgewaterd op de Maas, waaronder de Grote Schee
(Scheewatering) en de nu niet meer zichtbare, zuidelijker gelegen Kleine
Schee. De Scheewatering loopt in de as van de drie polders en is nabij
de monding aanmerkelijk breder geweest. Vóór de splitsing van de drie
polders heeft de Grote Schee een belangrijke afwateringstaak gehad.

In 1446 gaf het bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland volgens
het keurregister toestemming voor de poldervorming. De Burgerweg
scheidde vanaf die tijd de Oude Campspolder en de Kralingerpolder. De
Kralingerpolder en de Dorppolder werden gescheiden door de
Kralingerkade. In het midden van de zestiende eeuw noemde men het
gedeelte van deze kade ten noorden van de Schee de Machtelt
Duenkade. Deze vermogende grondgebruiker was toen hoofdbewoner
van de Diepenburch (Het Kraaiennest). De kade liep over haar
hooggelegen erf in noordelijke richting, ongeveer ter hoogte van de
huidige Laan van Zeestraten. Het gedeelte van de kade ten zuiden van
de Schee werd toen aangeduid met de naam Floris Vranckenszkade.
Deze persoon was eveneens een voorname grondgebruiker. Hij woonde
op een boerderij aan de Oostgaag in de Dorppolder, op de grens met de
Kralingerpolder. De poldervorming rond het midden van de vijftiende
eeuw liep gewoonlijk parallel met de komst van de eerste molens. Toch
dateert de oudste informatie over een molen in het gebied pas van het
begin van de zestiende eeuw. In 1518 is er sprake van een
molenmeester in de Dorppolder.

Molensloot in de Kralingerpolder met Delft op de achtergrond
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Oude Campspolder
De Oude Camp is een veldnaam geweest nabij de commanderij van de
Duitse Orde aan de Herenlaan. Jan Potter spreekt in 1570 over ‘den
Camp achter de Heerenwerff’. Hier komt dan ook nog de toponiem
‘Poortcamp’ voor. De aanduiding Oude Camp werd vanaf de
poldervorming voor het gehele omringende gebied gebruikt.

de komst van de oudste molen in de Oude Campspolder is geen
informatie bekend. Mogelijk werd de noodzaak van een windwatermolen
hier pas in de zestiende eeuw actueel. Aanvankelijk kunnen nog
‘luchten’ (afsluitbare openingen) in de dijk voor de afvoer richting de Maas
hebben gezorgd. Sinds 1606 staat er in dit gebied in ieder geval een
poldermolen. De bemaling van de Oude Campspolder vond tot 16 juli
1900 plaats met behulp van een molen met een vlucht van 23 meter en
een houten scheprad met een breedte van 42 cm. Op de vermelde datum
werd de molen door bliksem getroffen en brandde volledig af. Hij werd
vervangen door een overbodig geworden molen van de Hoge Boezem bij
Rotterdam. Deze poldermolen had een vlucht van 26,25 meter en
brandde eveneens af als gevolg van blikseminslag, en wel op 23 februari
1906, waarna er op de fundering van de molen een stoomgemaal werd
gebouwd. In de periode van de sloop van de resten van de molen en de
bouw van het nieuwe gemaal maakte de polder gebruik van de Grote
Molen van de Kralingerpolder.

Er is weinig bekend over de oudste poldermolens van de Oude
Campspolder. Nu is deze ca. 390 ha grote polder, die vooral uit klei
bestaat, relatief hoog gelegen. Na de ontginning was dit nog niet het
geval. Het oostelijker gelegen gebied, de latere Kralingerpolder en
Dorppolder, bezat meer veengrond, dat oorspronkelijk hoger lag. Dit
bevorderde de afstroming van het overtollige water richting de Maas. Dit
werd moeilijker toen de bodem in het oosten meer daalde dan in de Oude
Campspolder, hetgeen een opdeling van het gebied in drie
poldereenheden met eigen windwatermolens noodzakelijk maakte. Over

De poldermolen van de Oude Campspolder waterde vanouds af op een
ongeveer 500 meter lange, omkade voorboezem, die uitkwam op de
Westgaag (Spartelvaart). Hier bevindt zich nog altijd een brug. Het
stoomgemaal kreeg in 1939 een nieuwe stoomketel. In 1952 werd het
stoomwerktuig vervangen door een Crossley dieselmotor en het scheprad
door een centrifugaalpomp. Circa 1997 kwam op de plaats van dit
gemaal, aan een inmiddels ingekorte voorboezem (nu nog 200 meter),
een nieuw, nauwelijks zichtbaar, geheel geautomatiseerde
bemalingsinstallatie. De capaciteit hiervan is recentelijk vergroot van 22
naar 47 m³/min. Het gemaal van de Kralingerpolder (zie hierna)
functioneert voor het sterk verglaasde gebied als hoofdgemaal. Bij een
bodemonderzoek in 1998 werden op de oude locatie van de molen/het
gemaal van de Oude Campspolder de fundamenten van de molen, van
de schoorsteen van het gemaal en van de machinistenwoning
teruggevonden. Inmiddels is deze plaats overdekt door glastuinbouw.

Burgerweg, zijweg van de Westgaag
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er op deze plaats, volgens een gevelsteen, een nieuwe molen, met een
vlucht van 28,40 meter. In 1897 werd deze molen door de bliksem
getroffen, maar kon toch behouden worden. In 1913 werd de molen
onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, een deel van de romp en een
deel van het gaande werk werden verwijderd. Het molenrestant kreeg
toen een dieselmotor en een centrifugaalpomp. In 1958 kwam er een
nieuwe dieselmotor.

Kralingerpolder
De herkomst van de naam Kralingerpolder is tot nu toe onbekend. De
naam moet kort voor het midden van de vijftiende eeuw, in de tijd van de
poldervorming, zijn gekozen. Het is niet zeker of de polder toen al een
molen kreeg. Uit 1559 is een vonnis bewaard gebleven dat handelt over
het repareren van de Kralingermolen. Op de kaarten van Matthijs de
Been van Wena (1606) en van Floris Balthasarsz. (1611) komen in deze
polder twee molens voor. Ze stonden toen nog niet aan dezelfde
Molensloot. De latere Kleine Molen bevond zich meer naar het noorden.
Op 1 juni 1656 verleenden de hoogheemraden van Delfland vergunning
om deze molen te verzetten. Op de kaart van Kruikius (1712) wordt de
Kleine Molen de Nieuwe Kralinger Molen genoemd; hij stond aan
dezelfde molensloot als de Oude Kralinger Molen. Deze molen wordt
later ook wel aangeduid met de benaming Grote Molen. In 1752 kwam

In 2004 werd de molenromp, die wit gepleisterd is, rijksmonument. De
oude installatie in de molenromp werd in 2001 volledig vervangen door
een nieuw elektrisch gemaal, dat naast de oude molen is geplaatst. Deze
installatie gebruikt dezelfde, verbrede, molensloot en voert zijn water via
de ongeveer 300 meter lange voorboezem af in de Oostgaag. Het
gemaal heeft een capaciteit van 150 m³/min en werkt ook voor de
aangrenzende Oude Campspolder. In noodgevallen kan de pomp in de
molenromp, die een capaciteit heeft van 70 m³/min, worden
ingeschakeld. De Kleine Molen, die een vlucht had van 24,20 meter, bleef
nog geruime tijd dienst doen, totdat in 1938 ook deze molen werd
afgebroken. Hoewel de twee molens van de Kralingerpolder dicht bij
elkaar stonden, vormden zij geen molengang, maar maalden elk een
eigen deel van de polder. De Grote Molen (Oude Kralinger Molen)
bemaalde het zuidelijk gelegen polderdeel, groot ca. 445 ha, en de Kleine
Molen (Nieuwe Kralinger Molen) het ca. 160 ha grote noordelijk gelegen
polderdeel. De laatste molen is tot het maaiveld gesloopt. Een aantal
jaren geleden is het fundament weer in het zicht gebracht, maar
inmiddels weer behoorlijk overgroeid. Het schiereiland waarop de Kleine
Molen heeft gestaan, wordt nog steeds omringd door brede watergangen.
Het is een belangrijk landschappelijk element, dat met enige zorg
gemakkelijk versterkt kan worden.

Voorboezem en molenstomp van de Grote Kralingermolen
25

Dorppolder
De naam Dorppolder is afgeleid van Huis ten Dorp, het kasteel van het
geslacht Van Dorp. De naam Dorp is al heel oud en kan een
Germaanse oorsprong hebben (thurp betekende dorp/nederzetting). In
de Dorppolder, die een oppervlakte van ca. 533,50 ha heeft, hebben
twee molens gestaan. Ze zijn onder andere te zien op de kaart van
Matthijs de Been van Wena (1606), maar ze zijn beide absoluut ouder.
De Grote Dorpmolen is op een kaart van Jan Potter uit 1560 reeds
afgebeeld.

zorgde voor de bemaling van het lage noordelijke deel van de
Dorppolder. In de winter van 1558 woei de voorganger van deze molen,
een houten wipmolen, tijdens een storm om. De bewoners van het lage
deel van de polder, de ‘laaglanders’, vroegen het Hoogheemraadschap
van Delfland toestemming om de vernielde wipmolen te mogen
vervangen door een achtkante watermolen. Zij wilden dat de kosten
werden omgeslagen over alle landerijen in de Dorppolder. Nadat het
bestuur van het waterschap met de nieuwbouw akkoord was gegaan,
maakten de ‘hooglanders’, de bewoners van het hoge deel van de
Dorppolder, bezwaar tegen de gezamenlijke financiering van de nieuwe
molen. Hun landerijen lagen vooral in het hoge westelijke deel van de
Dorppolder. De dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, waaronder
Otto van Egmond, wisten - na overleg op het kasteel Keenenburg in
Schipluiden - het geschil op te lossen. De ‘hooglanders’ stemden toe om
mee te werken aan een goede financiële oplossing. Korte tijd later werd
de ‘IJsermolen’ (Kleine Dorpmolen) gebouwd.

De Kleine Dorpmolen wordt op de kaart uit 1606 ‘IJsermolen’ genoemd.
De naam ‘IJzeren Bil’ komt ook voor. De betekenis hiervan is
onduidelijk. Een ‘bil’ is een ijzeren hamer om een molensteen te
scherpen, maar hier ging het niet om een korenmolen. De korenmolen
Korpershoek stond er op korte afstand tegenover. De Kleine Dorpmolen

De ligging van de Grote Dorpmolen is niet toevallig, namelijk aan de laan
die in de Late Middeleeuwen naar het adellijke Huis ten Dorp leidde. De
heren en vrouwen Van Dorp hadden belang bij de bouw van een
windwatermolen nabij hun kasteel en grond. Een brand verwoestte de
Grote Dorpmolen in 1791. Omdat de Kleine Dorpmolen, met een vlucht
van 21,50 meter, toen onvoldoende maalcapaciteit had, moest de Grote
Kralingermolen bijspringen. De nieuwe molen van de Dorppolder kreeg
een vlucht van 27,20 meter. In 1876 werd een stoomgemaal gebouwd en
omstreeks 1878-1879 is de Grote Dorpmolen gesloopt. Het gemaal
bevindt zich dus vóór de voormalige molenwerf, die bezet wordt door de
woning van de machinist. De Kleine Dorpmolen is nog vele jaren,
weliswaar onttakeld, blijven staan. Op een foto van molen Korpershoek
uit het begin van de twintigste eeuw is de romp van deze molen nog net
zichtbaar. In 1983 is men bij het bouwen van een schuur op de
fundamenten gestoten. Duidelijk werd toen dat deze molen een achtkante
vorm heeft gehad en dat de voorwaterloop was opgetrokken uit
handgevormde IJsselsteentjes. Het is opvallend dat de Kleine Dorpmolen
op zo’n geringe afstand van de korenmolen Korpershoek heeft gestaan.

Gemaal van de Dorppolder; laan naar Huis ten Dorp
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door een dijkje en rechts door de verhoogde Dorplaan) die in verbinding
staat met de Oostgaag. Na de wateroverlast in 1998 en 1999 werd er
een mobiele pomp langs de Zijde, ter hoogte van de Dorppolderweg,
geplaatst om te voorkomen dat het noordelijk deel van de Dorppolder
opnieuw zou inunderen. In 2010 is de pomp vervangen door een kleinere
pomp (20 m³/min in plaats van 40 m³/min), die automatisch aanslaat. Er
zijn plannen voor de bouw van een nieuw gemaal aan de Zijde. Het
bestaande gemaal in het zuidelijke deel van de polder zal hierdoor een
lagere maalcapaciteit (nu nog 43 m³/min) krijgen.

Het stoomgemaal van de Dorppolder dreef een scheprad aan met een
diameter van 6,50 meter en een breedte van 0,70 meter. Het gemaal
had een vermogen van 40 pk, dat geleverd werd door bouilleurketels. In
1920 werd er overgeschakeld op elektriciteit en werd het scheprad
vervangen door een centrifugaalpomp. Vervolgens werd de schoorsteen
van het stoomgemaal gesloopt. Het gebouw van het gemaal doet door
de kroonlijst en de bogen boven de ramen denken aan het
neoclassicisme. De kroonlijst is fraai van vorm en geeft het gemaal een
eigen karakter. Het dak bestaat gedeeltelijk uit een afgeknot schilddak.
In de voorgevel bevindt zich een herdenkingssteen uit 1876, waarin de
namen van de bestuurders van de Dorppolder en de bouwer (T. van
Doll) van het gemaal worden genoemd. Naast de bouwkundige
aspecten van het gemaal is ook de ligging, vlakbij de Gaagweg, heel
karakteristiek. Voor het gemaal ligt een voorboezem (links afgesloten

Windassen
Nabij de Grote Dorpmolen heeft een windas of overhaal gelegen. Door
deze overtoom, die in 1576 is afgebeeld door de landmeter Jan Jansz.
Potter, was Huis ten Dorp ook per vaartuig bereikbaar. In 1731 werd de
overhaal van de Dorppolder voor het laatst vernieuwd. Andere locaties
waar in het studiegebied windassen hebben gestaan, zijn: boerderij Het
Kraaijennest, bij de molens van de Kralingerpolder en nabij de
Kwakelbrug ten noorden van de kerk van De Lier.
Eendenkooien
In de Dorppolder, nabij kasteel Huis ten Dorp, heeft een eendenkooi
gelegen, die eigendom was van het adellijke geslacht Van Dorp. Deze
kooi is te zien op een kaart uit ca. 1574 van Jan Jansz. Potter. In 1623 is
deze kooi nogmaals afgebeeld op een kaart met enige landerijen in de
Dorppolder. Op de kaart van Kruikius uit 1712 is de kooi niet meer te
zien, wel wordt hier nog de naam ‘Kooy Sloot’ vermeld. De plaats van de
eendenkooi ligt nu in het kassengebied ten noorden van de
Scheewatering en is niet meer herkenbaar.
Ook in de Kralingerpolder heeft een eendenkooi gelegen, die in 1710
werd aangelegd als onderdeel van de buitenplaats Koningsrust aan de
Westgaag. Eigenaar hiervan was toen de reder en koopman Govert van
Wijn uit Maassluis. De kooi was vanaf 1785 lange tijd in bezit van de
familie Valk. Tot in het begin van de twintigste eeuw wordt de kooi nog
afgebeeld op topografische kaarten. In het weiland zijn hiervan geen
sporen meer terug te vinden.

Elektrisch aangedreven Pannevis centrifugaalpomp uit 1919
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6. Bestuurlijke situatie
De Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder (de laatste
gedeeltelijk) vielen tot 1570 onder het ambacht Maasland. De westelijke
grens van deze bestuurseenheid was in het studiegebied de Maasdijk,
de polder Honderdland en de Hoogweg. De noordelijke grens (van west
naar oost) bestond uit de Nolweg, de Oudecampsweg en de
Burgerdijkseweg. In de oudste bestuurlijke situatie was de zuidzijde van
de Hoofdstraat in De Lier en het oostelijke deel van de Lierwatering de
noordelijke grens van Maasland. Hieronder viel dus het gebied ten
noorden van de Burgerdijkseweg en de Oostbuurtseweg waardoor de
huidige provinciale weg loopt. De naam van de nederzetting Oostbuurt
(Ostburon) wordt reeds in de negende eeuw genoemd, de ligging
hiervan is echter nooit exact gelokaliseerd. De naam Burgersdijk
(Bordick, Boerdijck vanaf de twaalfde eeuw, Perdik in de volksmond) is
eveneens oud. Het rechtsgebied van Maasland reikte in het
noordoosten/oosten oorspronkelijk tot over de Zijde (tot het ambacht
Hodenpijl) en in het zuiden/zuidoosten tot over de Westgaag, Oostgaag
en Gaagweg, de wegen die aan deze zijde met het aangrenzende water
de begrenzing van het studiegebied vormen.

De Lier

Maasland

St. Maartensrecht

Schipluiden

de Oude Campspolder, dat begrensd wordt door de
Herenlaan, de Coldenhovenlaan, de Burgerweg en de
Westgaag. Het Bedrijventerrein Coldenhove, gelegen
tussen de A20 en de Maasdijk, dat een onderdeel was
van de gemeente Maasland, valt sinds 2004 onder de
gemeente Westland.
De middenstrook van de Dorppolder, van de
Oostbuurtseweg tot de Gaagweg (Oostgaag), behoorde
bij het ambacht Dorp, dat een oude oorsprong heeft
(vóór de tweede helft van de twaalfde eeuw). Onder
Dorp viel ook een strook land in de Duifpolder en de
Zouteveense Polder. Het ambacht Dorp strekte zich uit
van de Oostbuurtseweg (in het noordwesten) tot de
Tanthofkade (in het zuidoosten). De breedte betrof in
de Dorppolder zeven weren (een weer is een
langgerekte strook land tussen twee sloten). Na de
Franse tijd vormde Dorp met Sint Maartensrecht, een
kleine ambachtsheerlijkheid nabij Schipluiden, samen
een zelfstandige gemeente. Van 1855 tot 2004
behoorde het grootste deel van de Dorppolder uitgezonderd het meest westelijke deel, dat onder
Maasland viel - bij de gemeente Schipluiden en sinds
2004 bij de gemeente Midden-Delfland.

Het noordoostelijke deel van de Dorppolder met de Zijde als grens
kwam in 1570 bij het van Maasland afgesplitste ambacht Schipluiden. In
1583 werd Otto van Egmond, heer van de Keenenburg, ambachtsheer
van Maasland en Schipluiden. Tot 1670 bleven beide ambachten in bezit
van de heren en vrouwen van kasteel Keenenburg te Schipluiden,
daarna waren ze tot 2004 weer gescheiden. In dat jaar werden
Maasland en Schipluiden verenigd in de gemeente Midden-Delfland. Het
noordelijke deel van de Dorppolder, de Kralingerpolder en de Oude
Campspolder (het glasgebied), met als begrenzing de Scheewatering,
ging toen naar de gemeente Westland en het zuidelijke deel (het
grasgebied) naar de gemeente Midden-Delfland. De laatste gemeente
kreeg de groene enclave Het Kraaiennest in de Kralingerpolder, een
nieuw ontwikkeld natuur- en recreatiegebied, dat vóór 2004 onder de
gemeente De Lier viel. Midden-Delfland behield het tuinbouwgebied in
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Midden-Delfland

Westland

7. Nieuwe landschapselementen
De komst van de glastuinbouw heeft in de Oude Campspolder en de
noordelijke delen van de Kralingerpolder en Dorppolder grote
veranderingen in het landschap teweeg gebracht: grote
kassencomplexen, waterbassins, nieuwe wegen, etc. Al dat glas heeft
tot gevolg dat regen snel de sloten instroomt omdat een grondbuffer
ontbreekt. Hierdoor zijn maatregelen nodig om het water sneller weg te
malen. Om dit enigszins te compenseren zijn in de Scheewatering
enkele verbredingen aangebracht: langs de Scheeweg en langs de
Dorppolderweg.
Het Kraaiennest
Een veel grotere waterbuffer vormen de plassen van het natuur– en
recreatiegebied Het Kraaiennest ten zuidoosten van De Lier. Dit element
van 48,92 ha groot werd in het kader van de reconstructie van MiddenDelfland eind jaren negentig met een tweeledig doel aangelegd. Het

Kaarsrechte Scheewatering langs de Dorppolderweg

Glastuinbouw in perspectief
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Zijtwende met grote tuinderijen in de Dorppolder

dient als waterbuffer en als recreatieplas. De uitkomende grond werd
gebruikt om de stortlocatie van verontreinigde grond in de noordpunt
van de Oost-Abtspolder (ten noordwesten van Overschie) af te dekken.
Bij de plassen kunnen sportvissers terecht, er is een surfstrand
aangelegd en er kan gezwommen worden. Aan de oostkant is een zone
waar de natuur meer kansen krijgt. Er zijn bosschages en bomenlanen
tussen de drie plassen. Het gebiedje dankt zijn naam aan de aan de
noordkant gelegen boerderij Het Kraaiennest. De paden door het
recreatiegebied dragen de namen van landmeters en kaartenmakers uit
de zestiende en zeventiende eeuw: Berckenrode (Floris Balthasars en
zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode), Van der Houckweg
(Pieter Jansz. van der Houck), Klinkaertpad (Nicolaas en Barent
Klinkaert) en Potterpad (Jan Jansz. Potter). Zij werkten allemaal voor
het Hoogheemraadschap van Delfland.
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grup (mestgoot) en een kruipad achter de koeien (die met de koppen naar
de voerdeel gericht stonden). Dit staltype wordt ‘Hollandse stal’ genoemd
en deed ook in andere delen van Nederland tot in de vorige eeuw opgeld.
Hallenhuisboerderijen met een Z- of U-vormige plattegrond komen
uitsluitend in Midden-Delfland en omgeving voor. Ze zijn uniek voor
Nederland (Oostgaag 13, Laan van Zeestraten 18-20).

8. 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-en-gatverbinding aan de
stijlen verankerd. In Midden- en Oost-Nederland komt de
ankerbalkconstructie nog veelvuldig voor; in Delfland slechts sporadisch.
Deze constructie 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
(Oostgaag 55). De ingang was inmiddels van de voorgevel verplaatst naar
de zijgevel. De boenhoek wordt gewoonlijk aangetroffen aan de nieterfzijde 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 of
andere oogstproducten) werd opgeslagen.

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 en in
de zijbeuken de koeien stonden. 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

Oostgaag 13, Leeuwenwoning
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zomerhuis gewoonlijk een varkensschuur aangebouwd.
Zomerhuizen kwamen vooral in het westen van Midden-Delfland voor,
maar ook meer westelijk in het Westland. Daar had de akkerbouw 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.

Gemengde bedrijven in Midden-Delfland
Vooral in het onderhavige studiegebied, 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 het woon- en werkgedeelte en de stal een
dorsvloer, een ruimte zonder zoldering, waar het graan gedorst kon
worden. Zo’n dorsvloer is nog aanwezig bij boerderij Westgaag 74. 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. Deze is bij Westgaag 74 nog compleet
aanwezig, maar bij Westgaag 100 helaas verbouwd. Bij andere
gemengde bedrijven werd gedurende de zomermaanden gewoond en
gewerkt in een zogenoemd zomerhuis. 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. Bij
Westgaag 74 zijn bij het voor de boerderij staande werkhuis sporen van
de vroegere karnmolen aanwezig. Het is niet duidelijk of in dit werkhuis
ook ’s zomers werd gewoond. Er zijn geen sporen van een stookplaats.
Voor Westgaag 108 staat een tot woning verbouwd zomerhuis.
Hiertegen is een karnmolen verrezen. Bij Westgaag 96 worden
muurrestanten van het vroegere zomerhuis als opslagruimte gebruikt.
Andere boerderijen aan de Westgaag, Gaagweg, Oostbuurtseweg ,
Laan van Zeestraten, Kralingerweg en Burgerdijkseweg hadden
voorheen ook zomerhuizen.

De boerderijen in het studiegebied
Van de boerderijen in het studiegebied is er de laatste decennia een flink
aantal aan het agrarisch gebruik onttrokken, door bedrijfsbeëindiging,
maar vooral door de opkomst van de tuinbouw onder glas. De voormalige
boerderijgebouwen zijn nog wel goed als zodanig herkenbaar. Veel van
de meer recente boerderijen staan op plaatsen waar in het verleden ook

In Delfland stonden de zomerhuizen vrijwel altijd pal voor de boerderij.
Toen aan het eind van de negentiende eeuw, door de opkomst van
zuivelfabrieken, het maken van boter en kaas van de boerderij
verdween, verdwenen ook de zomerhuizen, waarschijnlijk omdat ze op
die plaats in de weg stonden. De restproducten van de kaasbereiding,
zoals wei, werden gebruikt als varkensvoer; om die reden was aan het
Westgaag 108
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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.
Ook in de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder
staan boerderijen die onderdelen bevatten uit de zestiende eeuw.
Meestal zijn dat de opkamers en de kelders (Westgaag 108). Oostgaag
1-3 heeft een kelder met tongewelf uit de eerste helft van de zestiende
eeuw, de oudste van de streek.

echter nog aanwezig, maar bij Westgaag 32 en Oostgaag 49 tot
schuurberg verbouwd. Bij de eerste bekleed met een laagje hooi, bij de
tweede voorzien van decoratieve sierlijsten. Bij Westgaag 108 en
Gaagweg 48 staat nog een karnmolen.
Behalve de hiervoor genoemde boerderijen met een U-vormige
plattegrond is ook de boerderij Gaagweg 50 bijzonder gebouwd, namelijk
als kop-hals-romptype met een zijlangsdeel (grote inrijdeuren). Ook
Scheeweg 2 wijkt qua architectuur af van het streekeigene. Hier is de
recente bouw geïnspireerd door de Noord-Hollandse stolpboerderij. Het
woongedeelte van Oostbuurtseweg 42 heeft een aparte A-vorm. Een
nieuw voorhuis staat voor de grote, moderne stallen van Westgaag 102.
Bij deze boerderij staat een oude fruitmuur. Bij de herbouwde boerderij
Westgaag 104 is omstreeks 1980 een torensilo voor grasopslag
geplaatst. Nabij Gaagweg 44 en 36a liggen fraai gemetselde heulen over
de sloot.

In tegenstelling tot oostelijk Midden-Delfland, staan de meeste
boerderijen langs de wegen en niet verspreid in het landschap op
kreekruggen. Uitzonderingen zijn Gaagweg 40 en 38, die op
dichtgeslibde uitlopers van de Gantel gebouwd zijn.
Duidelijke zeventiende-eeuwse kenmerken, zoals korfbogen boven de
vensters, hebben Westgaag 100, Oostgaag 49, Gaagweg 28 (boven de
kelderlichten) en Kralingerweg 12. De zeventiende-eeuwse boerderij
Hoogweg 26, gelegen juist buiten het studiegebied, heeft zeldzame
kruisgewelven in de kelder.
De ramen van Oostgaag 3 hebben een mooie achttiende-eeuwse
roedeverdeling. Bijzonder zijn de zogenoemde engelenramen (een hoog
raam met twee lagere zijramen) in de bovengevels van Gaagweg 38 en
48 en Burgerdijkseweg 8. Dit type venster werd na 1850 toegepast,
vrijwel uitsluitend bij boerderijen. In die tijd gingen de voorhuiszolders als
slaapkamers dienst doen. Gaagweg 18 heeft een fraai gesneden
windveer. De gevel van Oude Campsweg 9 heeft gezwenkte contouren
en een geprofileerde kroonlijst.
Bijzonder sober van uiterlijk zijn de twintigste-eeuwse panden Westgaag
92 en Gaagweg 50. Ook de 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; de feitelijke stalling van het vee vindt in moderne loopstallen
plaats. Veel traditionele hooibergen zijn de afgelopen decennia
verdwenen, maar bij Westgaag 32 en 92 en bij Oostgaag 49 zijn ze

Gaagweg 38, engelenraam
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Opgaand groen rond de boerderijen geeft de boerderijcomplexen over
het algemeen een hoge landschappelijke waarde. Bijzonder is in dit
kader het boerderijterrein van Gaagweg 40, waar ooit het kasteel Huis
ten Dorp stond. De houtsingels van het kasteelterrein zijn hier
gedeeltelijk nog aanwezig.

Langs de weg staan nog de zeventiende-eeuwse gemetselde hekpijlers
(vroeger met houten hekvleugels). Op de pijlers zijn twee zittende
heraldische leeuwtjes geplaatst die wapenschilden vasthouden. Op de
pijlers staat de nieuwe naam: Leeuwen Woning.
Ten oosten naast Rust-Hoff lag de buitenplaats De Ronde Schoorsteen.
Aan het begin van de achttiende eeuw waren Willem van Assendelft en
zijn vrouw Magtilda Spiering eigenaar van deze boerderij met
‘heerehuys’. De pachter van de boerderij diende de familie met paard en
wagen in Delft op te komen halen. In 1898 werden boerderij en herenhuis
afgebroken en vervangen door een nieuwe boerderij die thans
Duivenvlugt heet. De witte, oude schuur aan de weg herinnert nog aan
het buitenplaatsverleden.

Buitenplaatsen
Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw kochten rijke stedelingen
boerderijen op het platteland om daar in de zomerperiode de drukte van
de stad te kunnen ontvluchten. In de boerderij was dan gewoonlijk de
opkamer als zogenoemde herenkamer ingericht. Sommige boerderijen
groeiden uit tot een ware buitenplaats. Zo hoorde Westgaag 28 bij de
buitenplaats Koningsrust (restant op Westgaag 18). Deze buitenplaats
werd in 1695 gekocht door de rijke Maassluise koopman Govert van
Wijn. Zijn nicht Catharina de Swart, getrouwd met Gerard Coningh
(vandaar de naam) erfde de buitenplaats. Na de dood van Coningh in
1750 werd de buitenplaats verkocht en opgedeeld in percelen ten
behoeve van de tuinbouw.
Een andere boerderij die tot buitenplaats uitgroeide, was Rust-Hoff (nu
Leeuwenwoning, Oostgaag 13). Tegen het zestiende-eeuwse voorhuis
werd in de achttiende eeuw een herenhuis gebouwd, met een vijfkante
kamer aan de voorzijde. In die eeuw was de boerderij in bezit van de
Delftse familie Van ’s Gravensande. Een van de bekendste leden van
deze familie was Cornelis van ’s Gravensande, advocaat voor het Hof
van Holland. Boer en dichter Hubert Kornelisz. Poot droeg zijn bekende
gedicht Akkerleven (1720) op aan deze mr. Cornelis. In dit gedicht
worden het platteland en het buitenleven verheerlijkt:
Welige akkers, groene bomen,
Malsche weiden, dartel vee,
Nieuwe boter, zoete meê,
Klaere bronnen, koele stomen,
Frissche luchten: overvloet
Maekt het buitenleven zoet…

Vroegere buitenplaats Koningsrust aan de Westgaag
36

Boerderij Het Kraaiennest

Oostbuurtseweg

Voorboezem van gemaal Oude Campspolder; aparte brugleuning
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Westgaag, hier als fietsstraat, met monumentale boerderijen

e

In de onderstaande lijst worden de meest waardevolle boerderijen en
boerderijelementen genoemd. Het nummer (x) verwijst naar kaart 9 op
pagina 32.

◊ Oostgaag 45, Maasland (17 eeuw, 1795, 1890) (35);
e

◊ Oostgaag 57, Maasland (18 eeuw) (39);
e

e

◊ Burgerdijkseweg 34, De Lier (Lierzicht/Boerderij Burgersdijk, 18 -19

Boerderijgebouwen en -elementen die op de rijksmonumentenlijst
staan:
e
e
◊ Westgaag 100, Maasland (17 -18 eeuw) (4);

eeuw) (71).
Overige waardevolle boerderijen of boerderijelementen:
e
◊ Westgaag 108, Maasdijk (Spartelhoeve, 16 eeuwse opkamer en een
tot woning verbouwd zomerhuis) (1);

e

◊ Westgaag 74, Maasland (Torenzicht, derde kwart 16 eeuw, bakoven,

wagenschuur en werkhuis) (9);

e

◊ Westgaag 92, Maasland (eerste helft 20 eeuw, hooiberg) (6);

◊ Westgaag 28, Maasland (1666) (17);
e

◊ Oostgaag 19, Maasland (Duivenvlugt, 1898) (28);

e

◊ Oostgaag 13, Maasland (Leeuwenwoning, tweede helft 16 -18 eeuw,

fraaie hekpijlers) (27);

◊ Oostgaag 31, Maasland (Bouwlust, 1821) (31);

◊ Oostgaag 43, Maasland (Gaaglust, ca. 1800, 1902, schuur) (34);

◊ Oostgaag 53, Maasland (ca. 1850) (37);
e

e

◊ Oostgaag 49, Maasland (Alle Morgen Nieuwe Zorgen, eerste helft 17

◊ Gaagweg 50, Schipluiden (midden 20 eeuw) (40);

eeuw, hooiberg) (36);

◊ Gaagweg 48, Schipluiden (Klein Groenland, ca. 1900, karnmolen)

◊ Oostgaag 55, Maasland (De Lickebaertshoeve, 1778) (38);
e

(41);

e

e

◊ Gaagweg 36a, Schipluiden (16 -18 eeuw) (44).

◊ Nabij Gaagweg 44: stenen heul (18 eeuw) (B);

Gemeentelijke monumenten zijn:
e
◊ Westgaag 102, Maasland (20 eeuw, oude fruitmuur) (3);

◊ Gaagweg 40, Schipluiden (Huis ten Dorp, vroege 18 eeuw) (42);

e

e

e

◊ Gaagweg 38, Schipluiden (Eben Haëzer, tweede kwart 19 eeuw) (43);

e

◊ Westgaag 56, Maasland (18 -19 eeuw) (14);

e

◊ Nabij Gaagweg 36a, Schipluiden: stenen heul (18 eeuw) (C);

e

◊ Westgaag 32, Maasland (19 eeuw, hooiberg) (16);

◊ Gaagweg 26, Schipluiden (Op Hoop van Zegen, herbouw in oude

vorm, laatste kwart 20e eeuw) (45);

e

◊ Westgaag 8, Maasland (17 eeuw) (21);
e

e

◊ Gaagweg 24, Schipluiden (Eigen Haard is Goud Waard, 1928) (46);

◊ Oostgaag 3, Maasland (Burghoeve, begin 16 -18 eeuw

voorgedeelte) (25);

◊ Gaagweg 18, Schipluiden (ca. 1870) (47);
e

e

◊ Oostgaag 27, Maasland (Land-Lust, 17 -19 eeuw) (30);

e

◊ Oostbuurtseweg 74, De Lier (19 eeuw) (51);

◊ Oostgaag 41, Maasland (fraai giet- en smeedijzeren inrijhek bij

◊ Oostbuurtseweg 42, De Lier (Een Schaduw, 1969) (52);

woonhuis,19e eeuw, mogelijk herplaatst) (33);

e

◊ Oostbuurtseweg 10, De Lier (Iepenhof, 19 eeuw, fraai inrijhek) (54);
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Westgaag 100

Westgaag 74, Torenzicht

Oostgaag 55, De Lickebaertshoeve

Gaagweg 36a

Westgaag 28

Oostgaag 43, Gaaglust

Westgaag 102

Westgaag 56

Westgaag 8

Oostgaag 3, Burghoeve

Oostgaag 49, Alle Morgen Nieuwe Zorgen en hooiberg
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e

◊ Hoogweg 26, De Lier (Hoogweg, 17 eeuw, kruisgewelf in de kelder)

(64);
e

◊ Kralingerweg 12, De Lier (Op den Bosch, 17 eeuw) (68);
e

◊ Laan van Zeestraten 18-20, Schipluiden (Het Kraaiennest, 17 eeuw)

(70);
◊ Burgerdijkseweg 8, De Lier (Frederikshoeve, 1913) (74);
e

◊ Scheeweg 2, Maasland (stolpboerderij, eind 20 eeuw) (76);
◊ Oude Campsweg 9, De Lier (ca. 1880) (78).

Burgerdijkseweg 34, Lierzicht

Westgaag 108, Spartelhoeve

Oostgaag 27, Land-Lust

Oostgaag 41

Westgaag 92

Oostgaag 19, Duivenvlugt

Oostgaag 45

Oostgaag 57

Oostgaag 31, Bouwlust

Gaagweg 50
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Gaagweg 48, karnmolen

Oostbuurtseweg 42, Een schaduw

Nabij Gaagweg 44, heul

Oostbuurtseweg 10, Iepenhof

Het Kraaiennest
Gaagweg 40, Huis ten Dorp

Gaagweg 26, Op Hoop van Zegen

Hoogweg 26, Hoogweg

Gaagweg 24, Eigen Haard is Goud
Waard

Oostbuurtseweg 74

Burgerdijkseweg, 8, Frederikshoeve Oude Campsweg 9
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Laan van Zeestraten 18-20

compacttype, het villatype en het bungalowtype.

9. Jonge bouwkunst en andersoortige bebouwing

Het langhuistype is een directe opvolger van de langhuisboerderij, maar
zonder melkkelder, waar wonen, werken en opslag zich onder één dak
bevinden. Het type dateert uit de periode 1650-1900 (Westgaag 18).

In het studiegebied bevindt zich relatief veel jonge bebouwing. Deze is
hoofdzakelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van de tuinbouw in het
noorden en westen van het gebied en bevindt zich behalve aan oude
bebouwingslinten ook in de nieuwe tuinbouwgebieden. Op de
ontwikkeling van deze tuinderswoningen wordt eerst wat dieper
ingegaan, voordat de belangrijkste voorbeelden van jonge bouwkunst en
andersoortige bebouwing worden genoemd, waaronder de monumentale
molen Korpershoek.

Bij het compacttype staat de woning los van de bedrijfsruimte. Het type
kent een vierkante plattegrond met een lange gang in het midden van de
voorgevel naar de achtergevel en heeft meestal een mansardekap en is
gebouwd tussen 1880 en ca. 1930 (Westgaag 12).
Het half-compacttype is een opvolger van het compacttype en is
gebouwd vanaf ca. 1925. De voorgevel is niet meer symmetrisch
opgebouwd, maar bevat links of rechts de voordeur, waarachter langs de
zijgevel een korte gang en de trap naar boven.

Tuinderswoningen
Karakteristiek voor het grondgebruik in deze drie polders is de ligging
vlakbij het centrum van de Nederlandse glastuinbouw. Al ruim voor de
Tweede Wereldoorlog nam deze agrarische activiteit een hoge vlucht,
wat leidde tot omzetting op grote schaal van de melkveehouderijbedrijven (en de gemengde bedrijven) op kleiachtige bodem in
glastuinbouwbedrijven. De hiermee samenhangende intensivering van
het grondgebruik ging gepaard met de bouw van talloze woningen voor
de nieuwe ondernemers en hun personeel. Deze ontwikkeling leidde ook
tot nieuwe, projectmatige aanleg en ontsluiting van nieuwe
tuinbouwpercelen, hoofdzakelijk vanuit het aangrenzende De Lier en
vanaf de oude Maasdijk.
Dit heeft geleid tot een aanzienlijk aantal tuinderswoningen in het
studiegebied uit verschillende bouwperioden met een grote variatie en
rijkdom aan architectonische details. De tuinderswoning is vanaf het
begin van de twintigste eeuw een uitdrukking geweest van de status van
zijn eigenaar.

De woningen van het villa- en bungalowtype gaan steeds meer lijken op
burgerwoningen qua indeling, detaillering en luxe, alleen zijn keuken en
bijkeuken groter. Het villatype (2 verdiepingen, entree aan de zijkant en
een ruime hal) verschijnt vanaf ca. 1920 en is een typische woning uit het
Interbellum. In het studiegebied komt het type echter niet voor. Een
voorbeeld net erbuiten is villa Marie, Oude Campsweg 18. Het
bungalowtype is een gelijkvloerse woning, vooral van na 1945 met een
grote verscheidenheid van plattegronden.
Naast een groot aantal tuinderswoningen zijn enkele woonhuizen en
andere bouwwerken het vermelden waard. Zij worden hieronder
beschreven. Het nummer (x) verwijst naar kaart 9 op pagina 32.
Rijksmonumenten zijn:
◊ Westgaag 2, Maasland (geheel herbouwde woning met
gereconstrueerde voorgevel) (24);

Voor een beschrijving van de verschijningsvormen van tuinderswoningen
is de typologie van M.C.M. van Adrichem gebruikt (Stichting
Tuinbouwhistorie, 1984). Deze indeling is goed bruikbaar tot ca. 1960,
daarna vinden nieuwe trends in smaak en mode steeds meer ingang en
neemt de variatie in bouwstijlen sterk toe.

◊ Gaagweg 5, Schipluiden (korenmolen Korpershoek, herplaatst in

1950, voor beschrijving zie eind van dit hoofdstuk) (50).
Gemeentelijk monumenten zijn:
◊ Westgaag 66, Maasland (gave arbeiderswoning, ca. 1910) (10);

Van Adrichem onderscheidt het langhuistype, het compacttype, het half42

Westgaag 2

Gaagweg 5, Molen Korpershoek

Burgerweg 1

Westgaag 48

Westgaag 66

Westgaag 4

Westgaag 18

Westgaag 12, Wilhelmina

Westgaag 98

Westgaag 86

Oostgaag 5

Oostgaag 25
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1928, compacttype) (20);

◊ Westgaag 4, Maasland (voormalige winkel met woonhuis en

druivenserre, twee stichtingsstenen in bovengevel met tekst Anno en
1912) (23).

◊ Westgaag 6, Maasland (gave tuinderswoning, ca. 1960,

bungalowtype) (22);

Overige waardevolle jonge bebouwing:
◊ Herenlaan 22, Maasland (eenvoudige tuinderswoning, ca 1940, halfcompacttype) (2);

◊ Oostgaag 5, Maasland (aardige tuinderswoning, Interbellum, half-

compacttype) (26);
◊ Oostgaag 25, Maasland (eenvoudige, gave tuinderswoning met

◊ Herenwerf, Maasland. Aan de even zijde van de weg bevindt zich

compleet erf: serre, schuur, moestuin) (29);

een groep opvallende, nieuwe tuindersvilla’s gelegen rond een vijver.
De villa’s zijn karakteristiek voor de uitbundige ontwikkeling van de
architectuur eind twintigste, begin éénentwintigste eeuw;

◊ Oostgaag 35, Maasland (negentiende-eeuwse woning, witgepleisterd)

(32) ;
◊ Gaagweg 16, Schipluiden (woning tegenover de molen, ca. 1900) (48);

◊ Westgaag 98, Maasland (tuinderswoning, afgeronde puntgevel,

Interbellum, half-compacttype) (5);

◊ Gaagweg 7, Schipluiden (Daar bij die molen, burgervilla, Interbellum)

(49);

◊ Westgaag 86, Maasland (negentiende-eeuwse, witgepleisterde

woning, compacttype) (7);

◊ Oostbuurtseweg 23, De Lier (modern woonhuis op ondiep kavel, met

originele voorgeveloplossing) (53);

◊ Westgaag 78-82, Maasland (rijtje eenvoudige arbeiderswoningen, ca.

1900 (8);

◊ Oostbuurtseweg 8, De Lier (zorgvuldig herbouwde (arbeiders)woning,

in 19e-eeuwse stijl) (55);

◊ Burgerweg 1, Maasland (tuinderswoning, naoorlogs, met eenvoudige

maar fraaie gemetselde geveldetails, half-compacttype) (11);

◊ Zijtwende 52, De Lier (modern bedrijfsgebouw Zuidkoop BV, 2000,

architect Van Bergen en Witte) (56);

◊ Burgerweg 3, Maasland (tuinderswoning met puntgevel, enigszins

Engelse uitstraling, ca. 1940, half-compacttype) (12);

◊ Burgemeester Crezeelaan 72, De Lier (karakteristieke tuinderswoning,

nu bedrijf, Interbellum, half-compacttype) (57);

◊ Westgaag 56a, Maasland (moderne villa, jaren zeventig) (13);

◊ Burgemeester Crezeelaan 28, De Lier (dienstgebouw begraafplaats,

◊ Westgaag 46-48, Maasland (eenvoudige arbeiderswoning, ca. 1900)

ca. 1956, gave naoorlogse nutsarchitectuur) (58);

(15);

◊ Burgemeester Crezeelaan 22-24, De Lier (aardige naoorlogse

◊ Westgaag 20, Maasland (eenvoudige arbeiderswoning,

tuinderwoning, nu winkel, half-compacttype) (59);

stichtingssteen 1914) (18);

◊ Tussen Burgemeester Crezeelaan 22 De Lier en Kralingerpad

◊ Westgaag 18, Maasland (woning behorend bij de voormalige

(gemetselde tuindersschoorsteen, ca. 1960 gebouwd met hergebruikte
radiaalstenen, gerestaureerd in 2005, met informatiebord) (60);

buitenplaats Koningsrust) (19);
◊ Westgaag 12, Maasland (Wilhelmina, tuinderswoning met ‘torentjes’,

◊ Burgemeester Crezeelaan 8-10, De Lier (gaaf, geheel symmetrisch
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Oostgaag 35

Gaagweg 16

Burg. Crezeelaan / Kralingerpad

Burgemeester Crezeelaan 8-10

Gaagweg 7

Zijtwende 52

Burgemeester Crezeelaan 6

Burgemeester Crezeelaan 72

Kralingerweg 1c

Kralingerweg 3b

Oude Campsweg 5

Nolweg 7

45

dubbel woonhuis, ca. 1940) (61);

◊ Oude Campsweg 21, De Lier (tuinderswoning, rood metselwerk met

gele sierbanden, ca. 1900) (79);

◊ Burgemeester Crezeelaan 6, De Lier (zeer moderne woning met

bedrijfsgebouw, 2013, architect Van Bergen en Witte) (62);

◊ Oude Campsweg 23, De Lier (tuinderswoning met puntgevel,

Interbellum, half-compacttype) (80);

◊ Hoogweg 3, 3c, De Lier (nabij dorpskern) (63);

◊ Nolweg 7, Maasdijk (witgepleisterde arbeiderswoning, stichtingssteen

◊ Hoogweg, De Lier (oneven): waardevolle lintbebouwing van royale

1910, op het erf een hergebruikte hooiberg) (81).

dorps- en tuinderswoningen met volwassen bomen (ca. 1920 tot
heden). Vermeldenswaard zijn:

Overige objecten
Naast woningen en andere gebouwen bevinden zich in het studiegebied
enkele bruggen en andere bouwwerken, die het vermelden waard zijn:

− Hoogweg 17 (wit geverfd, rode pannen), Hoogweg 19 (rieten kap);
− Hoogweg 21 (wit geverfd, rode pannen), Hoogweg 23

◊ Brug met karakteristieke leuningen (koeienhoorn), waar de rijweg van

(geglazuurde pannen, afgeronde kap), Hoogweg 25 (geglazuurde
pannen, stichtingssteen 1938);

de Westgaag over de voorboezem gaat, in de buurt van Westgaag 70,
Maasland (A);

− Hoogweg 27 (voorgevel opnieuw gemetseld, rode pannen).

◊ Karakteristiek elektriciteitshuisje, bij Westgaag 56 (13);

Al deze woningen, die op Hoogweg 17 na een hoge kap hebben,
zijn karakteristieke tuinderswoningen van het half-compacttype,
Interbellum (65).

◊ Twee bunkers gebouwd in 1957-1958. Eén ligt achter Oude

Campsweg 35 en de andere in het weiland tussen Burgerweg 6 en 8.
De laatste heeft tevens gefungeerd als voet voor een aantal
zendmasten;

◊ Kralingerweg 1c, De Lier (aardige tuinderswoning met erker en

puntgevel, Interbellum, half-compacttype) (66);

◊ Betonnen hectometerpaaltjes o.a. langs Zijdekade met nr. 37 (bij

◊ Kralingerweg 3b, De Lier (aardige moderne woning, ca. 2000) (67);

huisnummer 5) en nr. 39 (hoek Gaagweg);

◊ Kralingerweg 11, De Lier (gave tuinderswoning, ca. 1950, half-

◊ Oude, basalten hectometerpaal behorende bij voormalige

compacttype) (69);

rijksstraatweg. Bij voorgevel van Gaagweg 16, Schipluiden;

◊ Burgerdijkseweg 22, De Lier (gave tuinderswoning met aardige

◊ Diverse Bosman-molentjes, in alle polders gezien.

details, 1950-1960) (72);

Ten slotte verdient de bushalte bij Gaagweg 34, Schipluiden nog
vermelding. De moderne abri staat precies op de plaats van een
voormalig tolhuis, dat oorspronkelijk in de gevorkte uitrit van het erf van
deze boerderij stond, zodat de bewoners een vrije uitrit hadden naar
beide zijden van de tol.

◊ Burgerdijkseweg 14, De Lier (aardige tuinderswoning, stichtingssteen

1926, half-compacttype) (73);
◊ Burgerdijkseweg 6, De Lier (eenvoudige arbeiderswoning met gave

voorgevel, ca. 1900) (75);
◊ Oude Campsweg 5, De Lier (tuinderswoning, ca. 1900, compacttype)

(77);
46

Nieuwe infrastructuur
Het studiegebied kent verschillende infrastructurele doorsnijdingen,
aangelegd sinds ca. 1900:
◊ Kralingerweg (tuinbouwweg, vóór 1912);
◊ Tracé Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, 1912 (nu fietspad

Kralingerpad, sinds ca. 1985);
◊ N223: Woudseweg (begin jaren dertig), Burgemeester Van der

Goeslaan (ca. 1980) en Burgemeester Crezeelaan;
◊ A20 (midden jaren zeventig);
◊ Coldenhovenlaan: deze weg was oorspronkelijk aangelegd voor

militaire doeleinden en niet openbaar toegankelijk;
◊ Sint Aechtenland, Gildeland, Herenlaan, Herenwerf, Scheeweg,

Dorppolderweg met nieuwe brug over de Zijde (aangelegd vanaf
1985 in het kader van het Tuinbouwstructuurplan).
Voormalige WSM spoorbaan naar De Lier, nu Kralinger(fiets)pad

De NAM productielocatie in de Oude Campspolder
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De Herenlaan is een mooie laan met bomen

Mede dankzij de inspanningen van een comité onder leiding van de
plaatselijke dokter F.H. Reijnders kwam er in 1950 een ‘nieuwe’
korenmolen. Deze molen, opnieuw een bovenkruier, dateert van 1772 en
is afkomstig uit Leimuiden. Een gevelsteen in de molen vermeldt de tekst:
‘Brand velde de oude molen neer, maar vrolijk draait de nieuwe weer.
Eerst werkloos in Leimuiden maal ik nu voor Schipluiden’. De
aanwezigheid van de korenmolen, een rijksmonument, heeft vanwege het
windrecht de hoogte bepaald van de bebouwing aan de overzijde van de
Vlaardingervaart. De namen van de straten in deze woonwijk verwijzen
allemaal naar de molen, zoals ‘Bovenkruier’, ‘Windrecht’ en ‘Korenmaat’.

De korenmolen van Schipluiden
In 1413 kreeg Philips de Blote, bouwheer van het kasteel Keenenburg,
van graaf Willem VI toestemming om de windwatermolen van de
Kerkpolder ook als korenmolen in te richten. Dit is de oudste vermelding
van een korenmolen in Schipluiden.
Op 2 mei 1515 diende er voor het Hof van Holland een rechtszaak
tussen enerzijds Arend en Adriaan van Dorp, erfgenamen van hun vader
Cornelis van Dorp, en anderzijds hun zusters Marie en Magdalena van
Dorp. Het ging onder meer over het onderhoud en het bezit van een
korenmolen. De korenmolen van Schipluiden blijkt in het begin van de
zestiende eeuw in bezit te zijn van het geslacht Van Dorp. Het recht van
de wind was oorspronkelijk van de landsheer. Edelen die hij tot zijn
vertrouwelingen rekende, konden dit recht van hem in leen krijgen.
Zowel leden van het geslacht De Blote als van het geslacht Van Dorp
vertoefden veelvuldig in de omgeving van de graaf. Vermoedelijk bezat
eerst de familie De Blote het windrecht in het rechtsgebied van
Schipluiden en zijn de Van Dorpen later eigenaar van dit heerlijk recht
geworden. Zij hebben toen een nieuwe molen laten bouwen op het
boezemland in de Vlaardingervaart, direct tegenover de zuidoostelijke
punt van de Dorppolder (50). Hier staat nog steeds de korenmolen van
Schipluiden. De ligging direct aan het water, op een kruising van
waterwegen, is voor de aan- en afvoer goed gekozen.
De naaste omgeving van de korenmolen staat bekend als Korpershoek,
omdat hier al sinds eeuwen karpers in het voorjaar kuit komen schieten.
‘Korper’ is streektaal voor karper. In 1622 kreeg Pieter Pietersz.
Korpershoek toestemming van de dijkgraaf en hoogheemraden van
Delfland om de molenwerf te vergroten. Kort daarna werd op deze plaats
een nieuwe korenmolen gebouwd, die meer dan drie eeuwen dienst
heeft gedaan. Deze molen brandde af in de nacht van 2 februari 1945.
Bij het afbreken van de afgebrande molen werden maar liefst zes
stoepen gevonden. De molenwerf lag op drassig vlietland, dat steeds
moest worden opgehoogd.
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Plasdras weiland speciaal voor weidevogels in het vroege voorjaar

De Lee loopt langs de oude dorpskern van De Lier

De bunker langs de Burgerweg

49

De polders zijn ook belangrijk voor overwinteraars als kolganzen
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10. Waardevolle ensembles en structuren
1.

2.

Herenwerf: archeologisch rijksmonument; sporen van
IJzertijdbewoning; sterke aanwijzingen van restanten van een
grafelijk hof, resten van een commanderij van de Duitse Orde.
Burgerdijkseweg: oude bedijking, middeleeuwse terp, karakteristiek
lint van boerderijen en tuinderswoningen uit verschillende
perioden.

3.

Scheewatering: oude veenkreek die bijna het hele studiegebied
doorkruist, met zichtlijnen over het agrarisch gebied; scheiding
tussen gras en glas.

4.

Westgaag, Oostgaag en Gaagweg: zeer karakteristiek lint van
boerderijen en tuinderswoningen uit verschillende perioden. In
combinatie met de ligging langs boezemwater met talrijke bruggen
beeldbepalend voor de regio.

5.

Kralingerpad: fietspad over voormalige tramspoorbaan van de
WSM met zichtlijnen over het agrarisch gebied.

6.

Oostbuurtseweg: oude bedijking; karakteristiek lint van boerderijen
en tuinderswoningen uit verschillende perioden.

7.

Kraaiennest: voormalige kasteelwerf Diepenburch en oude
boerderij; groene enclave in het nieuw ontwikkelde natuur- en
recreatiegebied Het Kraaiennest.

8.

Kralingerpolder: cluster met voorboezem van het Kralingerpoldergemaal, molenstomp van de Grote Kralingerpoldermolen en
zichtbaar restant van de fundering van Kleine Kralingermolen,
gelegen in een belangrijk landschappelijk element.

9.

Huis ten Dorp: groene enclave in de Dorppolder; plaats van het
vroegere voorname kasteel Huis ten Dorp met overgebleven
houtsingels.

10.

Dorppolder: cluster met voorboezem, heul, gemaal en
machinistenwoning, en laan naar vroegere Huis ten Dorp.

11.

Zijdekade: graskade met lange zichtlijnen over Dorppolder en
Klaas Engelbrechtspolder.

12.

Zijdekade en molenbiotoop: bewoningscluster van boerderij en
tuinderswoningen; molen Korpershoek en enkele karakteristieke
woningen, fraaie kreekrug met stroomdraad, De Heuvel.

Zijdekade en molenbiotoop
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