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loopt. Dit wijst erop dat de Harreweg oorspronkelijk een kade van de
Noord-Kethelpolder was. Aan de noordzijde wordt deze polder afgesloten
door de Mandjeskade.

1. Begrenzing studiegebied
Het open poldergebied wordt in het noorden begrensd door de woonwijk
Bijsterveld in Schipluiden en de Zuidkade die de grens vormt met de
Kerkpolder. Deze kade verbindt de Zouteveenseweg met de Tanthofkade. Laatstgenoemde kade loopt in zuidelijke richting tot aan de Mandjeskade, die de noordelijke grens vormt met de Lage Abtswoudsche Polder.
De oostelijke grens wordt gevormd door de Delftsche Schie richting Overschie tot aan de Poldervaart. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de Poldervaart, de bebouwing van Woudhoek in Kethel/
Schiedam en van de wijk Holy in Vlaardingen. De westelijke grens is de
Vlaardingervaart.
Het grootste deel van dit gebied valt waterstaatkundig onder de Holierhoekse en Zouteveense Polder. Beide polders zijn vanouds met elkaar
verbonden geweest; ze worden ook niet gescheiden door een dijk en zijn
voor de afwatering altijd volledig georiënteerd geweest op de Vlaardingervaart. Van dit water wordt de oostelijke kade betrokken bij de beschrijving
van het poldergebied. De Noord-Kethelpolder is waterstaatkundig een
eenheid die aan de westzijde van de Holierhoekse en Zouteveense Polder is gescheiden door de sloot die langs de westzijde van de Harreweg

Zuidkade met het A4-zandlichaam op de achtergrond

De Zouteveense Polder hoort geheel bij de gemeente Midden-Delfland. De
Holierhoekse Polder, het gebied ten zuiden van de Zweth, tussen de
Vlaardingervaart en het tracé van de A4, valt onder de gemeente Vlaardingen. Het gebied ten oosten hiervan, tussen het tracé van de A4 en de Harreweg, ligt in de gemeente Schiedam. De Noord-Kethelpolder ligt in drie
gemeenten. Het deel noordelijk van de lijn einde Groeneweg - Vijverschie
valt onder de gemeente Midden-Delfland. Van het overige behoort het deel
oostelijk van de spoorlijn tot de gemeente Rotterdam (deelgemeente Overschie) en het deel westelijk van de spoorlijn tot de gemeente Schiedam.
Vanaf de Zuidkade doorsnijdt het zandlichaam van de A4 het oostelijke
deel van de Holierhoekse en Zouteveense Polder.

Mandjeskade begrenst de Noord-Kethelpolder
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2. Typering van de Holierhoekse en Zouteveense Polder en de Noord-Kethelpolder
Zowel de Holierhoekse en Zouteveense Polder als de Noord-Kethelpolder
worden gekenmerkt door hun openheid, die vooral in de oost-west richting sterk kan worden beleefd. Op sommige plaatsen is dit ook het geval
in de zuid-noord richting, zoals vanaf de Woudweg, de Oostveenseweg
en de Zuidkade. De wegen in de Holierhoekse en Zouteveense Polder,
alsmede de Groeneweg in de Noord-Kethelpolder, fungeren als coulissen. De laatste weg is een ontginningsweg, die doodloopt, hetgeen in
Delfland uniek is. In de onderzochte polders liggen verschillende boerderijen aan lange lanen. De knotwilg is langs de wegen de meest kenmerkende boom.
Van zuid naar noord zijn de ontginningsblokken goed herkenbaar; ze worden begrensd door wegen of brede molensloten, zoals de Woudweg, de
Zweth, de Oostveenseweg en de Willemoordseweg (ook wel Willemsoordseweg) en de Slinksloot. Nabij de Slinksloot ontmoeten de verkaveSlinksloot met de karakteristieke knotwilgen en de koeien in de wei

lingspatronen uit het zuiden en het oosten en westen elkaar, vandaar de
kromming in de Zouteveenseweg, die nodig was om de doorgaande verbinding tot stand te brengen.
Het onderzochte gebied telt een viertal woonenclaves, namelijk Negenhuizen, De Kapel, de Kandelaar en de Kerkbuurt, die naast boerderijen, andere woonhuizen, beplanting en in het laatste geval ook een kerk met pastorie tellen.
De wegenpatronen dateren allemaal uit de ontginningsperiode (twaalfde/
dertiende eeuw) en zijn wat de breedte betreft nog bijna volledig authentiek. Naast de Woudweg, de Oostveenseweg, de Willemoordseweg en de
Kandelaarweg zijn de Slinksloot en de Zweth belangrijke dwarsverbindingen. De kreekruggen (zie blz. 9) onderscheiden zich niet alleen als hoog-

Zouteveense Polder vanaf Vlaardingervaart richting Negenhuizen
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schuit zien. Met de Poldervaart zijn het ook plaatsen die van groot belang
zijn voor de waterstaatkundige geschiedenis.
Het meest opvallende van het open poldergebied zelf is, dat de agrarische
bebouwing in de onderhavige polders nog altijd dominant aanwezig is en
dat de ontwikkeling van de boerderijbouw en de melkveehouderij hier heel
goed zijn waar te nemen .

De Kapel, kruising Zouteveenseweg, Breeweg, Oostveenseweg en Willemoordseweg

ten in het landschap, maar ook als boerderijplaatsen. Een opvallend landschappelijk element is de nog bestaande eendenkooi van Zouteveen en
de loop van het riviertje de Keen.
De gehele zuidflank van de drie polders en de oostzijde van de NoordKethelpolder wordt gemarkeerd door
nieuw aangelegde bosgroepen, plasjes en verruigde zones, die naast
natuurwaarden ook recreatieve betekenis hebben. Het zandlichaam van
de A4 en de spoorweg tussen Delft
en Schiedam zijn harde doorsnijdingen. Het zandlichaam wordt tot nu
beleefd als dijk. De kaden langs de
Schie en de Vlaardingervaart laten
nog iets uit de periode van de trek-

Zandlichaam van geplande snelweg A4; Schiedam en Vlaardingen aan de horizon

Trekpad langs de Schie
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De voormalige geulafzettingen in de kreken zijn veel minder geklonken,
waardoor deze nu als markante ruggen in het plangebied aan het oppervlak liggen.

3. Geologische situatie en ontginning
Ongeveer 5500 jaar geleden werden de strandwallen met lage duinen
gevormd. Achter deze van zand opgebouwde strandwallen ontstond een
soort lagunegebied, dat beschermd werd tegen inbraken vanuit zee en
zich verzoette door aanvoer van rivierwater. In het zoete water ontwikkelde zich plantengroei, waaruit zich op den duur een riet- en zeggeveenpakket vormde: het Hollandveen. Door inbraken vanuit zee via riviermonden als Maas en Oude Rijn en toevoer van zout water via vloedkreken
had de zee nog lang invloed. Sommige kreken sneden diep in de ondergrond en ruimden het onderliggende veenpakket op. In sommige perioden werden er mariene sedimenten in het plangebied afgezet. Rond 1000
voor Chr. gebeurde dit vooral in de voormalige kreken: de Afzettingen van
Duinkerke 0. Na verlanding en afsluiting van de kreken was het vooral de
zoute kwel die voor aanvoer van brak grondwater zorgde. Zowel dit zoute
kwelwater, als de vroegere directe invloed van de zee, kunnen de oorzaak zijn van een hoog zoutgehalte van het veen en hiermee van de
naam ‘Zouteveen’. Ook nu nog is er door zoute kwel hier en daar sprake
van een licht brak milieu; planten als zeebies en ruwe bies in de poldersloten duiden hierop. Maar ook later, gedurende de laatste eeuwen voor
het begin van onze jaartelling, drong de zee opnieuw het plangebied binnen. Nu werd er vooral een dunne kleilaag over het veen afgezet: de Afzettingen van Duinkerke I. Nadien kreeg het veen de kans om verder te
groeien en zich uit te breiden over de kleilaag van de Duinkerke I-fase en
over de geulsedimenten van de Duinkerke 0-fase. Alleen in het uiterste
zuidoostelijke deel van de Noord-Kethelpolder is in de twaalfde eeuw opnieuw via een reeds bestaande geul de zee het land binnengedrongen en
heeft de restbedding opgevuld met klei: Afzettingen van Duinkerke III.

Aan de vroegere invloed van de zee wordt nog herinnerd door de microscopisch kleine, fossiele skeletten van kiezelwiersoorten die alleen in zout
water voorkomen, die in de poldersloten worden aangetroffen.
Vóór de tiende eeuw was het plangebied een ontoegankelijke wildernis.
Om dit gebied voor akkerbouw en
veeteelt geschikt te maken, moest de
bovenste laag van het veen eerst worden ontwaterd waardoor het veengebied betreedbaar werd. Daarna moest
de bodem worden ontdaan van de
natuurlijke begroeiing. Dit geschiedde
door het kappen van het grotere gewas, waarschijnlijk een elzenbroekbos, en het platbranden van de lichtere vegetatie, waarna de wortelstronken verwijderd werden. Om te verhin- Broekbosje langs Vlaardingervaart
deren dat het regenwater vanuit de omringende wildernis over het schoongemaakte perceel zou stromen, werden langs de zijkanten van de ontgonnen percelen sloten gegraven die op een natuurlijke waterloop of een gegraven water loosden. De oorspronkelijke Vlaarding liep richting Kethel en
is op de kaart van Kruikius uit 1712 nog goed waar te nemen. De
‘Hoylede’, een lede of watergang door hooggelegen land, is ook een natuurlijk water geweest. De naam van de Vlaardingse woonwijk Holy is hiervan afgeleid. Ook de Schie is zo’n natuurlijke kreek geweest, waarin onder
meer het water van de Oude Leede uit Pijnacker uitwaterde. Later is deze
laatstgenoemde rivier gekanaliseerd en verlengd in de richting van Delft.
De bovenloop van dit water heeft toen de toepasselijke naam Delf gekre-

Als gevolg van de Middeleeuwse ontginningen is het veen gaan verdrogen, oxideren en inklinken. Dit heeft tot gevolg gehad dat er op grote
schaal maaivelddaling heeft plaatsgevonden en al het veen dat na ongeveer 300 voor Chr. was gevormd inmiddels door oxidatie is verdwenen.
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vanuit een grafelijke (vroon)hof). Op de kaart van Kruikius heet de Breeweg nog ‘Veronen Weerse Wegh’. Het ontgonnen gebied waterde af op de
Vlaarding. Aan de noordzijde werd het water uit het buitengebied aanvankelijk opgevangen in de Zweth (Zweth betekent scheisloot), die afwaterde
op de natuurlijke voorganger van
de Vlaardingervaart. Later werd
de ontginning in noordelijke richting uitgebreid en ging de Slinksloot als achterbegrenzing dienst
doen.

gen, refererend aan het gegraven of gedolven karakter van het water.
De ontginningsarbeid vond in fasen plaats, zoals de kaart van Kruikius uit
1712 duidelijk laat zien. De oudste ontginningen hebben plaatsgevonden
ter hoogte van de Noord-Kethelpolder. Hier zijn de percelen oost-west
gericht en waterden af op de Groenewegse Watering, die daartoe vanuit
de benedenloop van de Schie steeds verder in noordelijke richting werd
verlengd. Aanvankelijk liep de ontginning tot het einde van de Groeneweg
(een ‘groene weg’ is in de streek vaak een doodlopende weg); later is deze weg verder in noordelijke richting uitgebreid. Om overstroming vanuit
het nog niet ontgonnen veengebied te voorkomen, werd een achterkade
aangelegd op de plek van de huidige Harreweg. Om het overtollige water
uit het onontgonnen gebied dat
naar deze lage kade toestroomde af te voeren, werd een sloot
aan de westzijde van deze kade
gegraven die het water om de
kade heen afvoerde naar de bovenloop van de Vlaarding. De
percelen land tussen de achterkade (Harreweg) en deze sloot
heten op Kruikius (1712) nog
Groenewegse Watering nabij de Grutto
steeds de “Noortketelse Uyterdycken”. Uit naamsvermeldingen van eigenaren blijken stukken van deze
strook die nu in de Zouteveense- en Holierhoekse Polder liggen, nog in
de negentiende eeuw in bezit te zijn van Kethelse boeren.

In het gebied ten noorden van de
Slinksloot is de oriëntatie van de
sloten oost-west. Dit gebied is
vanuit het noorden (de omgeving ‘t Veronenweer langs de Breeweg
van Schipluiden) ontgonnen. Doordat de ontginningen vanuit het zuiden en
noorden niet evenwijdig aan elkaar liggen, bleef direct ten noorden van de
Slinksloot een driehoekig stuk wildernis over, dat als laatste gebied van
Zouteveen pas in de tweede helft van de dertiende eeuw in cultuur werd
gebracht. Hierbij werd de ontginningsweg vanuit het zuiden, die in de zestiende eeuw soms nog werd aangeduid als de ‘Heerenweg’, verbonden
met de weg vanuit Schipluiden. Deze weg droeg heel lang de naam
‘Noortbuurtse weg’, een aanduiding die vanuit Vlaardingen bezien heel
verklaarbaar is. De
groep boerderijen
aan deze weg werd
in de zestiende
eeuw zowel
‘Noortbuurt’ als
‘Negenhuizen’ genoemd. De laatste
naam is tot nu toe in
gebruik gebleven.
Groeneweg, doodlopende ontginningsweg

In het ontginningsblok ten zuiden van de Slinksloot (slink komt van slenk,
een laagte in het landschap) lopen de percelen van zuid naar noord. Dit
gebied is vanuit het zuiden, vanuit de grafelijke hof van Vlaardingen, ontgonnen. Een aanwijzing hiervoor is het smalle perceel ten oosten van de
Breeweg, dat nog heel lang met de naam ‘t Veronenweer werd aangeduid
(een verbastering van vroonweer; een vroonweg is een ontginningsweg
11

eeuw verpachtten de heren en vrouwen van Zouteveen ‘die visscerye van
de Meer ende meertuyntgens’ (dat zijn
de akkertjes met rijshout rond het
meer). Dankzij baggerwerkzaamheden
bleef de Zouteveense Meer eeuwen
gehandhaafd. Toen de Bataafse tijd in
1795 een einde maakte aan de ambachtsheerlijkheid Zouteveen vervielen
ook de heerlijke rechten die eeuwen
aan dit stukje Zouteveen verbonden
waren. Het onderhoud werd verwaar- Kruikius 1712: Zouteveense Meer
loosd en het meer verlandde. Door het kappen van de beplanting en de
verbetering van de waterhuishouding kon de bodem na 1850 als weiland in

4. Landschappelijke bijzonderheden
4.1 Uyterdycken
Een vergelijkbaar fenomeen als dat
van de ‘Noordketelse Uyterdycken’ is
de strook grond langs de Tanthofkade, de ‘Papsouse Uyterdycken’, waar
boeren in de aangrenzende Lage
Abtswoudsche Polder tot in de vorige
eeuw eigenaar van waren. De sloot
die dit oorspronkelijke buitenland afsloot, is helaas in het kader van de
reconstructiewerkzaamheden aan het
eind van de twintigste eeuw gedempt.
De Tanthofkade en de Harreweg vorKruikius: Noordketelse Uyterdycken
men al sedert de dertiende eeuw een
onderdeel van de landscheiding tussen het Oostland en het Westland van
Delfland.

4.2 De Zouteveense Meer
Een ander opvallend element is ‘de Zouteveense Meer’, gelegen in de
driehoekige verkavelingstrook ten noorden van de Slinksloot. Als gevolg
van oxidatie van het veen en inklinking van het maaiveld was de grond
uiteindelijk het laagste punt van de polder geworden, waardoor het als
verzamelpunt van hemelwater dienst deed. Deze kom in het veenlandschap verlandde pas in de negentiende eeuw. Bij hevige regenval kwam
deze natuurlijke laagte in de afgelopen decennia een aantal malen korte
tijd onder water te staan en was de Zouteveense Meer weer even terug.
Oorspronkelijk behoorde al het ontgonnen land met de jacht- en visrechten aan de landsheer. Toen Zouteveen (met De Lier) in 1282 werd losgemaakt van het grafelijke bezit, verkreeg de ambachtsheer ook het eigendom van het stukje wildernis nabij de Slinksloot. Tot in de achttiende
Zouteveense Meer gezien vanuit de lucht
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gebruik worden genomen. Hierdoor kwam een einde aan het laatste stukje wildernis van Zouteveen.

4.3 Eendenkooien
Niet alleen op de Meer
werd op waterwild gejaagd. In het
‘stroomgebied’ van de
Keen Watering of Keen
lagen vanouds twee eendenkooien. De meest
noordelijke van de twee
bestaat nog en is in beheer bij Natuurmonumenten. De kooi ligt op Schipluidens grondgebied
(vóór 1855 ambacht/
Kruikius 1712: Eendenkooien en de Keen, rechts
gemeente Dorp en Sint
daarvan de ‘Papsouse Uyterdycken’
Maartensrecht). De tweede ‘Vogel Kooy’ lag in Zouteveen, dat tot 1855 een zelfstandig ambacht
was, juist ten zuiden van de Noordmolensloot. Deze kooi was in ieder geval in het begin van de negentiende eeuw nog in gebruik. Nu rest er
slechts een kromme sloot in het landschap en één boom.

Eendenkooi Schipluiden beheerd door Natuurmonumenten

genhuizen en de Vlaardingervaart. De kooi is onder meer afgebeeld op
een kaart met het zuidelijke kwartier van Zouteveen uit 1631. Op de kaart
van Kruikius uit 1712 is deze eendenkooi al niet meer te zien.

4.4 Dijkje

De Keen is een mooi voorbeeld van een natuurlijke veenstroom, zoals er meer waren in
het gebied. Restanten hiervan zijn te herkennen aan een bochtig verloop of aan het zich
doorzetten van de waterloop in een andere
polder.

Minder opvallend dan de voorgaande landschappelijke relicten is een oud
dijkje aan de oostzijde van het huidige begin van de Zouteveenseweg (van
Schipluiden uit gezien). Kruikius laat zien dat deze waterkering oorspronkelijk aansloot op de Zuidkade. Het dijkje is aangelegd tijdens de poldervorming in het begin van de vijftiende eeuw. Philips de Blote, bouwheer
van het kasteel de Keenenburg in Schipluiden, hield het terrein van zijn
kasteel buiten de Kerkpolder. Hij kon dat regelen, omdat hij dijkgraaf en
baljuw van Delfland was. Het kasteelterrein werd hierdoor een eigen waterstaatkundige eenheid. Philips de Blote regelde met de bestuurders van

Minder bekend is de eendenkooi die enkele
percelen ten noorden van de Zouteveense
Meer heeft gelegen, tussen de buurtschap Ne- Afpaling kooirecht
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in het veen. Omdat er tijdens de oorlogsjaren een tekort aan arbeidskrachten was, werd het werk gestaakt en raakte het zand- en puinlichaam weer
begroeid. Op de kavel is in ongeveer 2003 een vrijliggend fietspad gerealiseerd.

Dijkje langs Zouteveenseweg (links)

Dijkje; Wilgenlaan op de achtergrond

de Zouteveense Polder, dat hij zijn overtollige water op deze polder
mocht lozen in ruil voor het vrij gebruik door de boeren van Zouteveen
van de vaarsloot langs kasteel Keenenburg naar de Gaag in Schipluiden.
Het dijkje door de Kerkpolder, dat de waterafvoer van de Keenenburg
naar de Zouteveense Polder regelde, ligt er nog voor een klein gedeelte.
Het is zo’n 600 jaar oud.

4.5 Weglichaam
Parallel aan de Harreweg ligt een smalle strook grond, die ooit bestemd
was voor een weg. Voor de oorlog was er een plan voor de aanleg van
een provinciale weg tussen Delft en Schiedam. In 1936 werden verschillende boerderijen aan de oostzijde van de Harreweg door de provincie
aangekocht. Vervolgens werden er nieuwe sloten gegraven en begon
men in 1938 met het storten van zand ten behoeve van de weg. Men
startte bij de Woudweg en werkte eerst in zuidelijke richting. Het zand
werd via Kethel met vrachtauto’s aangevoerd, maar zakte al heel snel
weg in het veen. In het begin van de oorlog stortte men er puin van het
gebombardeerde centrum van Rotterdam. Het tracé richting het noorden,
tot de buurtschap Vockestaert in de Lage Abtswoudsche Polder, werd
eveneens aangepakt, maar ook daar zakte het ophogingsmateriaal weg

Vrijliggend fietspad over het weglichaam langs de Harreweg
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Kaart 4 - Kruikius 1712 van gedeelte studiegebied
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5. Bewoningsgeschiedenis en agrarische productie
De oudste bewoningssporen van het studiegebied dateren uit de vierde
tot derde eeuw vóór Christus. Aan de westzijde van de Breeweg is een
IJzertijdboerderij opgegraven die op het Hollandveen lag. Naast veeteelt
werd ook akkerbouw (met producten als gerst, gierst, emmertarwe en
huttentut) bedreven. Bewoningssporen uit deze periode zijn ook in het
westen van de Holierhoekse Polder aangetroffen. Naar het zuiden toe
neemt de bewoningsintensiteit in deze periode toe. In het bebouwde deel
van de Holierhoekse Polder hebben grotere concentraties IJzertijdbewoning gelegen. De meeste boerderijplaatsen bevonden zich op het Hollandveen, dat toen alle oudere kleiafzettingen (Afzettingen van Duinkerke
0) moet hebben bedekt.
In de Zouteveense polder en het noordelijke deel van de NoordKethelpolder ontbreken tot dusverre aanwijzingen voor bewoning in de
prehistorie. De oorzaak daarvan moet waarschijnlijk worden gezocht in
het feit dat zich daar een waterscheiding in het veen bevond dat zelf
slecht ontwaterd was, waardoor bewoning onmogelijk was.

Poldervaart recreatiegebied waar bewoning uit de Romeinse tijd is aangetroffen; op de
achtergrond de spoorbaan Delft-Schiedam en het kerkdorp Kethel

en raakte bedekt met een moerassig elzenbroekbos.

Na de overstromingen in de tweede en eerste eeuw vóór Christus vond er
opnieuw bewoning plaats in de Romeinse tijd. Op enkele losse vondsten
in de Holierhoekse Polder na, ontbreken vindplaatsen uit de Romeinse
tijd in de Holierhoekse en Zouteveense Polder. Dit heeft mogelijk te maken met de vernatting van het veengebied en de aanwezigheid van de
waterscheiding. Alleen in het zuiden van de Noord-Kethelpolder zijn enkele nederzettingen uit de Romeinse tijd bekend. Ten zuiden van de Kandelaarweg is een houten boerderij opgegraven uit de tweede eeuw na
Christus. In de nabijheid is bovendien een grafveld aangetroffen met
meerdere crematiegraven en de plaats waar de brandstapel heeft gelegen. Dit grafveld kon ten dele behouden blijven en wordt beschermd.

Pas in de late elfde en begin twaalfde eeuw is er weer sprake van enige
bewoning in het gebied. De oudste bewoning vond plaats in de NoordKethelpolder. Hier liggen op meerdere percelen lage huisterpjes die net
groot genoeg waren om een boerderij op te bouwen. Deze terpen zijn geleidelijk ontstaan toen het maaiveld begon te dalen en men om ’s winters
droge voeten te behouden het erf heeft opgehoogd. De huisterpen vormen
een bewoningslint dat op enkele tientallen meters van de Harreweg lag.
Alleen in het noordelijke deel van de Noord-Kethelpolder ligt de bewoning
verder van de Harreweg, nabij de Groene Watering. De bewoning breekt
hier in de loop van de dertiende of vroege veertiende eeuw af. De bewoning verplaatst zich daarna in de richting van de Groeneweg en naar de
kade langs de Delftsche Schie.

Na de Romeinse tijd raakte het gebied door allerlei oorzaken weer ontvolkt. Veengroei neemt dan weer toe en het gehele plangebied vernatte

In de Holierhoekse Polder liggen de boerderijen uit de twaalfde eeuw ook
op individuele percelen en vormen eveneens een bewoningslint dat op
17

Uit de Tiende Penning (een onroerendgoedbelasting) van het ambacht
Zouteveen uit 1561 blijkt dat er toen bijna 60% van het oppervlak werd gebruikt als wei- en hooiland, ruim 40% was wei-, hooi- of haverland. Het
oudste schependingboek van Zouteveen (1572-1587) geeft een iets gedetailleerder beeld van het akkerlandgebruik. Bij de meeste boerderijen lagen
boomgaarden; een aantal boeren teelde naast haver ook gerst, tarwe, bonen en hennep. Het laatste product was waarschijnlijk bestemd voor de
fabricage van touw voor de Vlaardingse visserij. De hoofdproducten van
de meeste boerenbedrijven waren echter boter en kaas. Tot in het begin
van de twintigste eeuw werden deze zuivelproducten nog op de meeste
boerderijen zelf verwerkt. Daarna ging de melk naar melk– en zuivelfabrieken in de regio, zoals ‘Hollandia’ in Vlaardingen. Op dit ogenblik is de
melkveehouderij het belangrijkste bestaansmiddel van de overgebleven
boerderijen in het gebied. Op de hogere kleistroken wordt op sommige
plaatsen maïs geteeld. Het aantal actieve boerenbedrijven is in de laatste
decennia afgenomen; op enkele bedrijven is sprake van een toename van
grote loopstallen. In het deel ten zuiden van de Zweth, in het oorspronkelij-

hooguit enkele honderden meter van de Zweth ligt. Klaarblijkelijk was de
eerste bewoning hier op dit water gericht. Ook hier zijn de meeste boerderijerven enigszins opgehoogd om gedurende de daling van het maaiveld natte voeten te vermijden. De meeste boerderijplaatsen zijn in de
loop van de veertiende eeuw verlaten. Onduidelijk is of de boerderijen
toen naar de plek zijn verhuisd waar vanaf de veertiende eeuw de oude
geulafzettingen uit de Duinkerke 0-fase als kreekruggen aan het maaiveld
zichtbaar werden. De huidige boerderijen in dit deel van de Holierhoekse
Polder zouden dan een tweede generatie uit de veertiende eeuw vormen.
De meeste oude boerderijplaatsen in de Holierhoekse Polder, die nog
steeds in gebruik zijn, bevinden zich op de kreekruggen. Clusters van
boerderijen zijn gelegen langs de Woudweg. Het totaal aantal boerderijen
lijkt in ruim zevenhonderd jaar nauwelijks gewijzigd.
Ook in het gebied ten noorden van de Zweth werden vanaf de late twaalfde eeuw boerderijen gebouwd. Bekend is een boerderijplaats tussen de
Willemoordseweg en de Slinksloot, die in de zestiende eeuw definitief
werd verlaten. De woonplaats is net als de meeste andere boerderijerven
gestart op het veen en werd later met klei verhoogd als huisterp. De overgebleven boerderijen en de boerderijen die werden gebouwd na het verlaten van de boerderijen in het veen, liggen vooral op de kreekruggen uit
de Duinkerke 0-fase. Clusters van boerderijen liggen langs de huidige
Oostveenseweg en de Willemoordseweg.
Uit de Zouteveense Polder zijn drie middeleeuwse vindplaatsen bekend;
ze zijn alle gelegen op het veen. Het beste bekend is de voormalige boerderijplaats ‘Bijstervelt’ nabij de loop van de Keen, in het noordelijk deel
van de polder. Het erf van deze boerderij werd met klei opgehoogd. De
bewoning stopte hier in de tweede helft van de zestiende eeuw.
De meeste oude boerderijplaatsen in de Zouteveense Polder dateren uit
de dertiende eeuw en bevinden zich op kleibanen of kreekruggen. Een
cluster van boerderijen is te vinden in Negenhuizen, op een plek waar
een knik in de Zouteveenseweg aanwezig is.

Moestuin en boomgaard bij Zouteveenseweg 45
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ke weidegebied van de Holierhoekse Polder, is als uitvloeisel van de Reconstructie van Midden-Delfland veel weiland veranderd in recreatiegebied en natuurbouwterrein. Hier bevinden zich nu paden, meertjes, boomstroken en zones met riet en andere waterminnende planten.

Meer en grotere loopstallen

Zouteveenseplas in het recreatiegebied van de Holierhoekse Polder

De Zweth loopt wat grillig van de Harreweg naar de Vlaardingervaart
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scheepjes werden getrokken. Veelal waren
dit eikenhouten pramen, waarmee de boter
en kaas naar de Delftse markt of naar
Vlaardingen werden afgevoerd. De oudst
vermelde windas stond bij de Noordmolen.
In 1555 kregen de bewoners van Zouteveen van de dijkgraaf en hoogheemraden
van Delfland toestemming voor de aanleg
van een ‘overtocht’ op de kade. De windas
bij de Schouwmolen werd pas in 1884 gesloopt. Een overhaal op de zuidpunt van de Windas
Tanthofkade, nabij de buurtschap
Vockestaert, verbond lange tijd de Zouteveense Polder met de Lage Abtswoudsche Polder.

6. Waterstaatkundige situatie
De Holierhoekse Polder en de Zouteveense Polder vormde altijd een waterstaatkundige eenheid. De begrenzing werd gevormd door de Harreweg, de Tanthofkade, de Zuidkade, de Vlaardingsekade, de Kethelweg
en Vlaardingseweg tussen Vlaardingen en Kethel. Het overtollige water
uit dit gebied werd via de Slinksloot, de Zweth, de Vlaarding en sluisjes in
de Vlaardingsekade naar de Vlaardingervaart afgevoerd. In de eerste twee eeuwen van de ontginning was er relatief weinig hoogteverschil tussen het water in de
polder en het boezemwater. In de loop
van de vijftiende eeuw ontstonden er echter problemen, omdat met name het veengebied door klink en oxidatie lager kwam
te liggen. Het water kon in natte perioden
niet goed meer in de Vlaardingervaart gebracht worden. In 1446 gaf het hoogheemraadschap van Delfland een keur uit, Slinkslootmolen (De Schilpen)
waarin gesproken wordt over het gebruik van watermolens en het onderhoud van de kaden van de Holierhoekse en Zouteveense polder. Een
vonnis van een rechtszaak van het Hof van Holland van 11 februari 1565
vermeldt, dat het overtollige water in dit gebied reeds honderd jaar met
zes achtkante molens werd uitgemalen. In een rechtszaak tussen Zouteveen en Vlaardingen uit 1502 worden de zes molens voor het eerst met
hun naam genoemd. Het zijn van zuid naar noord: de Holierhoekse of
Hooglandse molen, de Nieuwe Molen, de Zwethmolen, de Schouw- of
Slinkslootmolen, de Buiksloot- of Middelmolen en de Noordmolen.

In maart 1829 verwoestte een brand grotendeels de Schouw- of Slinkslootmolen; in 1830 werd de molen opnieuw opgebouwd en voorzien van twee
schepraderen. Dit systeem werkte niet goed, omdat er teveel water werd
gelekt. In 1842 kreeg de molen weer een traditionele schepraduitvoering
en aandrijving.
In 1871 verdwenen de Hooglandse en de Nieuwe Molen; in 1868 werd de
Zwethmolen vervangen door het Zwethgemaal. Kort na het gereedkomen
van het Slinkslootgemaal in 1883 werden de naastgelegen Schouwmolen,
de Buikslootmolen en de Noordmolen gesloopt.
Het Zwethgemaal was een schepradgemaal met voor die tijd moderne,
gebogen schoepen. De stoommachine leverde 39 pk; het scheprad had
een diameter van acht meter en een breedte van 84 centimeter. In 1936
werd het gemaal buiten werking gesteld; in 1980 volgde de sloop.

De kaart van Kruikius (1712) laat zien, dat er bij de molens van Zouteveen windassen stonden, waarmee de schuitjes vanuit de molensloten
werden overgehaald naar het boezemwater en vice versa. Hiervoor werd
aan de polderzijde een houten helling met rollen aangelegd, waarover de

Het Slinkslootgemaal verrees iets ten noorden van de Schouwmolen. Op
de plaats van de molen werd een machinistenwoning gebouwd. De stoommachine van het gemaal leverde 37 pk. In 1919 werd het gemaal geëlektri21

Slinkslootgemaal met inmiddels gesloopte machinistenwoning (2006)

ficeerd en het scheprad vervangen door een centrifugaalpomp. In de
oostgevel van het gemaal bevinden zich twee gebrandschilderde glas-inloodramen. Het ene toont het wapen van het Hoogheemraadschap van
Delfland en de wapens van de vier gemeenten waarbinnen de polder gelegen was:
Vlaardingen,
VlaardingerAmbacht, Schipluiden en
Kethel en Spaland. Het tweede
raam toont het
familiewapen
van Anthonie
Knottenbelt die
in 1925 zijn
ambtsjubileum

Opgraving Schouw - of Slinkslootmolen (2007)

en vertrek vierde. Gedurende zestig jaar had hij de Holierhoekse en Zouteveense Polder gediend als secretaris/penningmeester.
Spectaculair was in mei 2007 de opgraving van de Schouw- of Slinkslootmolen, nadat de vermelde machinistenwoning ten behoeve van nieuwbouw was gesloopt. Dit huis bleek te rusten op de zware funderingen van
de molen, die als versterking van de dijk niet waren uitgegraven. De opgraving liet diverse bouwfasen zien. Het oudste muurwerk dateerde uit de
tweede helft van de zeventiende eeuw (in 1689 was de Schouwmolen vernieuwd); de meeste funderingen betroffen de nieuwbouw uit 1829. Goed
waarneembaar was de plaats waar korte tijd de dubbele schepraderen
hebben gedraaid. Een plavuizenvloer en een keldertje waren nog in tact,
evenals de afvoer naar de Vlaardingervaart. Het muurwerk van de Slinkslootmolen is nu een onderdeel van het fundament van de nieuwe woning
22

De Noordmolenplaats is nu een rustpunt

1557 is de Zuidmolen in ieder geval aanwezig, want in dat jaar werd door
het polderbestuur een verzoek aan het waterschapsbestuur van Delfland
gericht om een windas bij de nieuwe molen in de Noord-Kethelpolder te
plaatsen, waarmee de boeren met hun vaartuigjes de Poldervaart konden
bereiken. Op de plaats van de Noordmolen aan de Schie kwam mogelijk al
in het midden van de vijftiende eeuw de eerste windwatermolen van de
Noord-Kethelpolder. In 1872 werd hier een stoomgemaal gesticht, dat in
1921 overschakelde op een dieselgemaal. Een vijzelpomp verving toen het
scheprad; sinds 1955 wordt het gemaal elektrisch aangedreven. Een aantal jaren geleden is naast het oude gemaal een modern, nieuw gemaal gebouwd.

Het nieuwe gemaal van de Holierhoekse en Zouteveense Polder

op deze locatie.
Het Slinkslootgemaal heeft in 2008 zijn functie verloren; zijn taak is overgenomen door een nieuw gemaal ten zuiden van het voormalige erf van
de machinistenwoning. Het is een gemaal met een eigentijdse architectuur en een mos- en sedumdak.
De plaatsen waar de Buikslootmolen en de Noordmolen stonden zijn nog duidelijk in het landschap herkenbaar, doordat de
voetsloot van de kade een bocht
beschrijft rondom de voormalige
molenwerven.
De Noord-Kethelpolder heeft
twee windmolens gehad, de
Noord- en Zuidmolen. Op 21 juli

De Poldervaart is een deels gedempte vaart tussen de Schie ten zuiden
van de Kandelaar en de Nieuwe Maas tussen Schiedam en Vlaardingen.
Een gedeelte van dit water vormt de zuidgrens van de Noord-Kethelpolder.
De Poldervaart werd in 1280 aangelegd als 'Nieuwe Vaart' en werd gebruikt voor de afwatering van de oostelijke ambachten van het Hoogheemraadschap van Delfland: Vrijenban, Hof van Delft, Berkel, Kethel en Pijnacker. De vijf ambachten hadden ieder een eigen sluis, die in 1587 werden
vervangen door een grote sluis genaamd de Vijfsluizen. Ook bij de aansluiting op de Schie was een sluis, die door de scheepvaart kon worden ge-

Buikslootmolenplaats met de Stoelen
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de landerijen en gebouwen, maar ook doordat er geen scheepvaartverkeer
meer mogelijk was door het droogvallen van de Schie, waardoor de fabrieken stil kwamen te liggen. Het bestuur van het Hoogheemraadschap van
Delfland weet de doorbraak aan de slechte staat van de boezemkade, die
uit puin, veen en ‘derrie’ bestond.
Door de toenemende verzilting van de Nieuwe Maas na de opening van de
Nieuwe Waterweg in 1872 werd de inlaat van water bij Vijfsluizen in 1958
gestaakt. In 1965 werd vanwege de slechte toestand van de kades besloten de Poldervaart af te sluiten. In 1966 werden de inlaat- en uitwateringssluis gesloopt. Tegenwoordig heeft de Poldervaart een recreatieve functie
en is een eerder gedempt gedeelte weer opengelegd.

De afgedamde Poldervaart gezien vanaf de Schie richting Kethel

bruikt. Het restant van de laatste sluis is nog aanwezig. In de loop van de
jaren veranderde de functie van de Poldervaart. Via de Poldervaart werd
water uit de Nieuwe Maas ingelaten om Delft en Den Haag van vers water te voorzien. Hierdoor stond het water in deze vaart vaak hoger dan
voorheen. Op 24 april 1903 ontstond bij hoog water en een noordwesterstorm een dijkdoorbraak langs
de Poldervaart. Tussen de
spoorlijn en Schie sloeg het
water een gat van 30 meter in
de kade. Zowel de NoordKethelpolder als een gedeelte
van de Lage Abtswoudsche
Polder en de Holierhoekse en
Zouteveense Polder werden
bedreigd. De economische
schade was groot. Niet alleen
Oude Poldervaartsluizen nabij de Schie
door de beschadigingen aan

Poldervaart panorama met de spoorbrug en fietspad
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7. Vlaardingervaart, een grafelijk water

latere Noordvliet.

De westelijke grens van de Holierhoekse en Zouteveense Polder wordt
gevormd door de Vlaardingervaart, die vroeger ook wel werd aangeduid
als de Brede Vaart of Lichtvoetswatering (vooral het noordelijk gedeelte)
of de Platvoetswatering (vooral het zuidelijk gedeelte). ‘Platvoet’ verwijst
naar platvoetvogels: zwem- of watervogels. De aanduiding ‘Lichtvoet’ verwijst mogelijk naar steltlopers (waadvogels). Het zuidelijk deel van de
Vlaardingervaart lijkt vanwege het kronkelige verloop natuurlijk te zijn. De
verkaveling ten westen van de vaart (Broekpolder, Vlietlanden en Duifpolder) ligt, met uitzondering van het noordelijke gedeelte, op de meeste
plaatsen niet in het verlengde van de verkaveling aan de oostzijde
(Holierhoekse en Zouteveense Polder). De poldersloten ter weerszijden
van de vaart staan haaks op elkaar of verspringen ten opzichte van elkaar. De conclusie ligt dan ook voor de hand, dat het grootste deel van de
Vlaardingervaart ouder is dan de omringende verkaveling. Het riviertje de
Zweth lijkt in de Broekpolder door te lopen in de Geersloot, dus dit betekent dat het veenwater de Zweth ouder is dan de Vlaardingervaart. Ditzelfde geldt voor de Slinksloot, die mogelijk een vervolg heeft gehad in de

Uit de rekeningen van de Grafelijkheid van Holland blijkt dat de Vlaardingervaart een grafelijk water was. Voor de visserij in deze vaart moesten in
de veertiende eeuw tweehonderd snoeken per jaar aan de graaf in Den
Haag worden afgeleverd. Nog altijd zitten er in de Vlaardingervaart opvallend veel snoeken. Overigens was het ambacht Maasland, waaronder tot
1570 ook Schipluiden viel, tot 1583 grafelijk bezit. De graven van Holland
hebben bij de ontginning van grote delen van Holland een sturende rol gespeeld. Meer belangrijke wateren, zoals de Rotte, bleven om strategische
redenen lange tijd bezit van de graaf.

De kade als trekpad
Lange tijd was de Vlaardingervaart minder breed dan nu. Aan de oostzijde
lagen - net zoals nu nog op een aantal plaatsen aan de westzijde - brede
stroken ‘buitenland’ (boezem- of vlietland), die veelal met riet waren begroeid. De molenmeesters en kroosheemraden van Zouteveen kregen in
1561 toestemming om het riet voor de kade van de Brede Vaart, tegenover
de Maaslandse Vlieten, te laten groeien. Het riet werd onder andere ge-

Vlaardingervaart in de winter

Vlaardingervaart in de lente
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bruikt voor het onderhoud van de
zes molens van de Holierhoekse
en Zouteveense Polder.

brede strook vlietland buiten de dijk
in stand gehouden en werd op de
kop van de vlietstrook een nieuw
verhard pad aangelegd.

Op 25 november 1643 adviseerde
het Hoogheemraadschap van
Delfland de Staten van Holland en
West-Friesland de wens van het
Delftse stadsbestuur te honoreren
om een trekpad aan te leggen tussen Delft en Maassluis. Op 11 fe- Het jaagpad nu gebruikt voor de sport
bruari 1644 gaven de Staten hiervoor het vereiste ‘Octrooi’ af. Het bestuur van de Zouteveense Polder verleende de stad Delft vervolgens toestemming om voor het trekschuitvervoer het zandpad langs de Vlaardingervaart tot de Noordvliet te gebruiken. De vlietlandjes in de Vlaardingervaart langs dit pad werden vervolgens weggebaggerd om het vaarverkeer met behulp van trekpaard en
jaaglijn mogelijk te maken. Voor de zuidkant van de Duifpolder (het tracé
langs de Noordvliet) werd een andere oplossing gekozen. Hier werd de

In ruil voor het gebruik van de kade
langs de Vlaardingervaart moest de
stad Delft ‘ten eeuwigen dage’ het
trekpad onderhouden. Dit gold overigens ook voor de rest van de verbinding, inclusief de kunstwerken,
Twee rolpalen in Schipluiden
zoals bruggen, rolpalen en het
overzetveer bij het Schouw, tegenover de Slinkslootmolen. Het is niet verwonderlijk dat nabij deze plaats korte tijd later het rechthuis van Zouteveen
werd gesticht. Hierdoor kwam het bestuurlijk centrum van Zouteveen op
het kruispunt van de belangrijkste vaarwegen, Slinksloot, Noordvliet en
Vlaardingervaart, te liggen.
Op 7 december 1654 sloot de stad Vlaardingen met de molenmeesters en

Vlaardingervaart op een zomerse dag

Vlaardingervaart, Vlietlanden en Café Vlietzicht zien er in de herfst verlaten uit
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kroosheemraden van de Holierhoekse en Zouteveense polder
een overeenkomst, waarin was
vastgelegd dat de kade van Vlaardingen tot de Noordvliet als trekpad voor paarden gebruikt mocht
worden ‘ten gerieve van de inwoners van Vlaardingen en de ambachten en andere passagieren,
teneinde hun goederen, waren en
koopmanschappen te kunnen venten’. Vlaardingen moest vanwege Ook de Paardenbrug in Schipluiden werd
het gebruik van de kade jaarlijks
door Delft onderhouden
twintig schepen puin en dertig
schepen klei leveren voor de verzwaring van de kade. De polderbestuurders wezen de plaatsen aan, waar het een en ander naar toegebracht
moest worden. De klei en het puin werden door stadslieden op de kade
verwerkt. Het contract ademt dezelfde geest als de overeenkomst die de
polderbestuurders van Zouteveen tien jaar eerder met de stad Delft hadden gesloten. Op 26 december 1654 sloten Delft en Vlaardingen een contract, waarin stond dat zij over en weer de trekpaden zouden mogen gebruiken. Tot de jaren twintig van de vorige eeuw hebben beurtschippers
van Vlaardingen op Delft gevaren. De onderhoudsplicht van de stad Delft
aan delen van de Vlaardingsekade, de zogenoemde Stadska, is pas aan
het eind van de vorige eeuw opgeheven bij de uitvoering van de reconstructie.

Eindpunt van de trekschuitroute Delft-Vlaardingen aan het einde van de Vlaardingervaart bij het Delftseveer in Vlaardingen, links van de sluis

Speciale lage brugleuning
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Hectometerpaaltjes
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lijk college afgehandeld. Grote misdrijven
en beroepszaken werden door de baljuw en
zijn hof berecht. De baljuw hield zitting bij
de gerechtspaal, die bij de kapel van Zouteveen stond. Tot in de zeventiende eeuw
was er in het ambacht sprake van een traditionele haverdag voor paarden van de baljuw, waarbij deze gerechtsdienaar de bevolking trakteerde op bier en bokking.

8. Bestuurlijke situatie
Het weidegebied van de huidige Holierhoekse en
Zouteveense Polder viel vanaf de Middeleeuwen
lange tijd onder het bestuur van diverse ambachten.
Het zuidelijke gedeelte, tot aan de Zweth, hoorde bij
het ambacht Vlaardinger-Ambacht, dat de stad
Vlaardingen als een hoefijzer omvatte. Het gebied
tussen de Zweth en de Noordmolensloot vormde het
ambacht Zouteveen. Nabij de stad Vlaardingen lag
nog een kleine enclave Zouteveen. Ten noorden van Vlaardinger-Ambacht
het ambacht Zouteveen, van de Noordmolensloot tot
de Vrou Avensloot en de sloot van Bijstervelt, bevond
zich het oostelijke gedeelte van het ambacht Dorp.
Het meest noordelijke stuk van de Zouteveense Polder viel onder Schipluiden, dat tot 1570 met het ambacht Maasland verbonden was. Binnen dit gebied
lagen tussen de Zouteveenseweg en de Tanthofkade
oorspronkelijk nog enkele kavels van het ambacht
Abtsrecht, die na de Spaanse periode bij Schipluiden Schipluiden
kwamen.

In 1623 werd De Lier definitief losgekoppeld
van Zouteveen. Vanaf die tijd traden achter- Gerechtspaal naast de kapel
eenvolgens telgen van de geslachten Van Matenesse, Van der Dussen en
Hartogh Heys op als ambachtsheren en -vrouwen. Na ca. 1650 vond de
lage rechtspraak in Zouteveen plaats in de herberg aan de kade van de
Vlaardingervaart. In dit ‘rechthuis’ huurde de overheid twee vertrekken
voor eigen gebruik. Hier vergaderden schout en schepenen en vonden de
beraadslagingen plaats van de ambachtsbewaarders, de molenmeesters
en de kroosheemraden, die verantwoordelijk waren voor de waterhuishouding in de polder. In 1651 gaf Johan van Matenesse het gerecht van Zouteveen toestemming om het wapen van het geslacht Van Matenesse te gaan voeren en gebruiken. Het rechthuis werd in 1875
met een stal en een boenhoek
uitgebreid tot boerderij. Sinds de
jaren zestig van de vorige eeuw
is het een woonhuis.

In deze paragraaf richten we ons vooral op het ambacht Zouteveen. Oorspronkelijk behoorde deze ontginning tot het grafelijke domein. Uit een akte van 28
juli 1282 blijkt dat graaf Floris V de ambachtsheerlijkheden Zouteveen en De Lier aan ridder Jan Persijn
verkocht. Dit betekende dat de bewoners in het vervolg de erfpachten en de grondrente aan deze ambachtsheer moesten betalen. Ook was de ambachtsheer verantwoordelijk voor het bestuur en de recht- Zouteveen
spraak. Zouteveen kende in de Late Middeleeuwen een vorm van buurrecht. Kleine geschillen en overtredingen werden door een eigen rechte-

In 1811 werden Zouteveen en
Vlaardinger-Ambacht bij Vlaardingen gevoegd. Van 1817 tot
1855 was Zouteveen een zelf29

Voormalig gemeentehuis van VlaardingerAmbacht, nu archief van Vlaardingen

standige gemeente. In 1855 kwam het grondgebied
van het voormalige ambacht Dorp bij de gemeente
Schipluiden en werd Zouteveen bij VlaardingerAmbacht gevoegd. De laatste gemeente werd in 1941
opgeheven, waarbij het poldergebied ten zuiden van
de Zweth bij Vlaardingen kwam en Zouteveen zelf bij
Schipluiden werd gevoegd. Sinds 2004 valt de gehele
Zouteveense Polder onder de gemeente MiddenKethel en Spaland
Delfland.

Karakteristieke polderwegen

De Noord-Kethelpolder behoorde tot het ambacht
Kethel. In de negentiende en in de eerste helft van de
twintigste eeuw viel de polder onder de gemeente
Kethel en Spaland. Een klein gedeelte van de NoordKethelpolder lag op het grondgebied van de gemeente
Hof van Delft (daarvoor ambacht Vrijenban). Na een
gemeentelijke herindeling in 1941 kwam de polder
Hof van Delft
deels onder de gemeente Schiedam en in 1946 deels
onder de gemeente Rotterdam.

De Oostveenseweg tussen De Kapel en Harreweg

De Willemoordseweg tussen De Kapel en de Vlaardingervaart

De Woudweg tussen de Breeweg en Harreweg

Voormalig rechthuis van Zouteveen
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Eendenkooi Schipluiden - Natuurmonumenten

De Tanthofkade - oude waterkerende dijk

Oprijpad naar de kooi vanaf de Zouteveenseweg

Tanthofkade tussen de Zouteveense Polder en de Lage Abtswoudsche Polder

Eendenkooiattributen: nestkorven, vangkooien en vangpijp

In alle seizoenen een bijzondere ervaring

De kooiplas in het voorjaar

Overvloedig fluitenkruid in de lente; de Delftse wijk Tanthof op de achtergrond
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stal, waar in de brede middendeel het
graan kon worden gedorst. Door de
toenemende vraag naar zuivelproducten vanuit de steden, vond al
vroeg 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. Om meer koeien te kunnen
houden werd de stal (vooral in de zeventiende eeuw) verlengd en soms
Melkkelder met Deense bakken ge‘om de hoek’ uitgebouwd, zodat de
bruikt voor het koelen van de melk
U- of Z-vormige plattegrond ontstond.
Ook werd in de stal de middenbeuk versmald tot voerdeel en kwam er een
grup en een kruipad achter de koeien (die met de koppen naar de voerdeel
gericht stonden). Dit staltype wordt ‘Hollandse stal’ genoemd en deed ook
in andere delen van Nederland tot in de vorige eeuw opgeld. Hallenhuisboerderijen met een Z- of U-vormige
plattegrond komen uitsluitend in Midden-Delfland en omgeving voor. Ze
zijn uniek voor Nederland.

9. Monumentale waarde van de boerderijen
De boerderijgebouwen in het onderzoeksgebied tonen de boerderijontwikkeling vanaf de zestiende eeuw - toen er voor het eerst boerderijen in
steen werden gebouwd - tot recente boerderijen uit de twintigste eeuw.
De boerderijen zijn van het Delflandse type. Dit type behoort tot de zogenoemde Hallenhuisgroep, waarbij wonen, werken en veestalling onder
één dak plaatsvinden en waarbij de ruimte is ingedeeld in drie beuken.
Het dak wordt gedragen door een aantal achter elkaar geplaatste gebinten. 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
werd verbonden. De uiteinden van
die balk waren met een pen-engatverbinding aan de stijlen verankerd. In midden- en oost-Nederland
komt de ankerbalkconstructie nog
veelvuldig voor. In Delfland slechts
sporadisch. Deze dateert dan
Ankerbalkgebint in Hoeve Sophia
meestal van de zestiende eeuw.

De belangrijkste verdere ontwikkeling
van het boerderijgebouw betrof het
achterhuis, waar behalve een boenhoek ook een woonkeuken kwam. De
ingang had zich inmiddels van de
voorgevel verplaatst naar de zijgevel.
De boenhoek wordt gewoonlijk aangetroffen aan de niet-erfzijde van het
achterhuis, waar zich naast de boer-

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 slaapkamertjes waren ondergebracht 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
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Grup met kruipad

derij tevens de karnmolen bevond. Ook naast de boerderij, maar aan de
andere zijde, op het erf, stonden één of meer kapbergen waarin hooi
werd opgeslagen.

De boerderijen in het onderzoeksgebied
Van de ruim veertig boerderijen in het onderzoeksgebied zijn er de laatste
decennia een flink aantal aan het
agrarische gebruik onttrokken, maar
nog wel goed als boerderijgebouw
herkenbaar. Veel van deze boerderijen staan op plaatsen waar in het verleden ook al boerderijen stonden. Bij
dergelijke boerderijen is het goed mogelijk dat in het huidige boerderijgebouw onderdelen van een voorganger zijn verwerkt, bijvoorbeeld een
melkkelder of oude constructieonder- Groeneweg 31, Kethel (24)
delen. Een voorbeeld hiervan is de
voormalige boerderij Groeneweg 31,
waar de stal een viertal zestiendeeeuwse ankerbalkgebinten bevat,
terwijl het uiterlijk van de boerderij in
de achttiende eeuw is ontstaan. Ook
de boerderij Willemoordseweg 5 te
Schipluiden heeft nog enkele zestiende-eeuwse gebinten, terwijl het uiterlijk van de boerderij vooral (op diver- Willemoordseweg 5 (13)
se tijdstippen) in de zeventiende
eeuw is gevormd. De boerderij Zouteveenseweg 28 is in 1933 gebouwd (in
de strakke bouwstijl van die tijd),
maar heeft een U-vormige plattegrond omdat de nieuwbouw plaatsvond op het fundament van de afgebrande, zestiende/zeventiendeeeuwse voorganger. Bij deze, op een
brede geulafzetting gebouwde boer- Zouteveenseweg 28 (8)

Gemengde bedrijven in Midden-Delfland
Vooral in het noordwesten van Midden-Delfland, daar waar een kleidek
over het veen was afgezet, bleef de akkerbouw nog tot in de twintigste
eeuw belangrijk. Akkerbouw werd ook bedreven op de hoogliggende
geulafzettingen elders in het gebied. De indeling van het boerderijgebouw
was op die gemengde bedrijfsvoering aangepast. Gewoonlijk lag dan tussen de stal en het woon- en werkgedeelte een dorsvloer, een ruimte zonder zoldering, waar het graan gedorst kon worden. Bij deze gemengde
bedrijven treffen we soms een andere indeling van het voorhuis aan,
met de boenhoek uitgebouwd aan
het voorhuis, tegenover de melkkelder/opkamer. Bij andere gemengde
bedrijven werd gedurende de zomermaanden gewoond en gewerkt
in een zogenoemd zomerhuis, dat
meestal tegenover het voorhuis op
het erf was gesitueerd. In dit zomerhuis vond gedurende de periode
van Pasen tot aan de herfst de zuivelbereiding plaats. Kaas werd alleen ’s zomers gemaakt, boter geVoormalige karnmolen
woonlijk het gehele jaar. De karnmolen was vaak naast of tegen dit zomerhuis gesitueerd. Omdat de restproducten van de kaasbereiding, zoals wei, gebruikt werden als varkensvoer, was aan het zomerhuis gewoonlijk een varkensschuur aangebouwd.
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maal kenmerken van de streektraditie, waarbij bijvoorbeeld in de voorgevel altijd de melkkelder en de opkamer te herkennen zijn. Ook heeft in
de meeste boerderijen het achterhuis
een belangrijkere woonfunctie dan
het voorhuis. Veel traditionele stallen
zijn nog wel aanwezig, maar de feitelijke stalling van het vee vindt in moderne loopstallen plaats. Opvallend is Schieweg 192 (33)
dat langs de Kandelaarweg
(deelgemeente Overschie) de koeienstallen vaak naast de hoofdgebouwen zijn gesitueerd. Dit is ook het
geval bij Woudweg 12 te Schiedam.

derij stond voorheen ook een zomerhuis.
Ook de meeste andere boerderijen
zijn gelegen op kreekruggen, een
enkele op een terp, zoals Trekkade
24 te Vlaardingen. Deze boerderij
heeft een Z-vormige plattegrond en
is ontstaan uit een L-vormige voorganger.
Zouteveenseweg 27 (4)

Door de situering op kreekruggen
liggen veel boerderijen niet direct
aan de weg, maar zijn daarmee verbonden door, soms zeer lange, oprijlanen. De verspreide ligging in het
landschap en het opgaande groen
rond de boerderijen geven de boerderijcomplexen over het algemeen
een hoge landschappelijke waarde.

Veel traditionele hooibergen zijn de
afgelopen decennia verdwenen, maar
bijvoorbeeld nog aanwezig bij Woudweg 24 in Schiedam.
Woudweg 12 (21)

Een beperkt aantal boerderijen verWoudweg 24 (20)
toont thans uiterlijke kenmerken uit
de zestiende of zeventiende eeuw.
Het zijn Zouteveenseweg 27, Oostveenseweg 6, Oostveenseweg 15,
Willemoordseweg 5, Vlaardingsekade 55-56, alle te Schipluiden, Trekkade 24 te Vlaardingen, Woudweg
24, Kerkweg 98 en Kerkweg 107 in
Schiedam. Schieweg 192 is een
mooi voorbeeld van een achttiendeeeuwse boerderij. Ook jongere
Kerkweg 107 (41)
boerderijen vertonen vrijwel alle-

Als bijzonderheid moet genoemd
worden het inrijhek van Oostveenseweg 1, waarvan het opschrift herinnert
aan de kapel die hier ooit stond (‘Aan den kapel, Anno 1873’).

Boerderijgebouwen die op de Rijksmonumentenlijst staan:
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◊

Vlaardingsekade 57, Schipluiden (11; zie kaart op bladzijde 32)

◊

Willemoordseweg 5, Schipluiden (13)

◊

Oostveenseweg 7, Schipluiden (uit 1900) (16)

◊

Woudweg 24, Schiedam (20)

◊

Schieweg 192, Schipluiden (33)

◊

Kerkweg 107, Schiedam (41)

Gemeentelijke monumenten zijn:
◊

Zouteveenseweg 27, Schipluiden (4)

◊

Zouteveenseweg 28, Schipluiden (8)

◊

Harreweg 61, Schiedam (23)

◊

Groeneweg 31, Schiedam (24)

◊

Groeneweg 23, Schiedam (25)

◊

Joppelaan 4, Schiedam (42)

Harreweg 61 (23)

Joppelaan 4 (42)

Nellyhoeve, Oostveenseweg 13 (18)

Nieuw Bijstervelt, Zouteveenseweg 17b
(1)

Zouteveenseweg 18 (2)

Zouteveenseweg 26 (6)

Overige waardevolle boerderijen zijn:
◊

Zouteveenseweg 17b, Schipluiden (Nieuw Bijstervelt) (1)

◊

Zouteveenseweg 18, Schipluiden (jaren dertig, elementen Amsterdamse School) (2)

◊

Zouteveenseweg 35, Schipluiden (1901) (5)

◊

Zouteveenseweg 26, Schipluiden (19e eeuw) (6)

◊

Zouteveenseweg 45, Schipluiden (1835) (7)

◊

Zouteveenseweg 30, Schipluiden (1933) (9)

◊

Vlaardingsekade 55-56, Schipluiden (17e eeuw) (10)

◊

Oostveenseweg 6, Schipluiden (17e en 18e eeuw) (17)

◊

Oostveenseweg 13, Schipluiden (Nellyhoeve, 1925) (18)

◊

Oostveenseweg 15, Schipluiden (deels 17e eeuw) (19)

◊

Woudweg 12, Schiedam (stal parallel aan voorhuis) (21)

◊

Harreweg 63, Schiedam (jaren dertig) (22)

◊

Groeneweg 15, Schiedam (Huygenhof, 18e eeuw) (26)

◊

Kandelaarweg 100, Rotterdam (1867) (31)

◊

Schieweg 180, Schipluiden (1885) (34)

◊

Trekkade 24, Vlaardingen (Zonnehoeve, 16e-19e eeuw) (43)

◊

Kerkweg 98, Schiedam (45)
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Zouteveenseweg 30 (9)

Oostveenseweg 15 (19)

Vlaardingsekade 55-56 (10)

Schieweg 180 (34)

Kandelaarweg 100 (31)

Oostveenseweg 6 (17)

Schieweg en trekpad langs de Schie met links de Noord-Kethelpolder

Kerkweg 98 (45)

Huygenhof, Groeneweg 15 (26)
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Karakteristieke waterwegen

Het A4 zandlichaam - binnenkort wellicht A4 snelweg

De Slinksloot vanaf het A4 zandlichaam richting Vlaardingervaart

Zandlichaam als wandel– en weidegebied

Nieuw Slinkslootgemaal; tunnel in de Zweth; de Zweth nabij de Breeweg

Chardon’s hindernisbaan; Slinksloot– en fietstunnel; grondonderzoek...

De Zweth vanaf de Harreweg richting Vlaardingervaart

Zandlichaam richting Schiedam en Vlaardingen
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Kethelschekade (30) een stijlvol woonhuis uit de jaren twintig (huisnr. 18)
en een houten timmermansschuur (30) uit 1909 (naast huisnr. 16). Ten
noorden van de buurtschap staat het gemaal van de Noord-Kethelpolder
uit 1872, met machinistenwoning (32).

10. Jonge bouwkunst en afwijkende bebouwing
De nummers tussen haakjes (x) verwijzen naar de kaart op blz. 32
In de polders tussen Schipluiden en Delft in het noorden en Vlaardingen
en Schiedam in het zuiden treffen we uiteenlopende karakteristieke, nietagrarische bebouwing aan van recente en oudere leeftijd. Daaronder bevinden zich ook een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor
zover deze monumenten van agrarische oorsprong zijn, zijn deze in het
voorgaande hoofdstuk beschreven.

In de Kerkbuurt, in de zuidoostelijke, Schiedamse hoek van het studiegebied, bevindt zich een karakteristiek ensemble van rooms-katholieke herkomst: een parochiekerk met pastorie uit 1890 (28), een begraafplaats uit
1820 met twee monumentale treurbeuken (40), en een voormalig schoolgebouw met woning Kerkweg 38, uit de jaren 1892 (29). De Kerkbuurt bestaat verder uit een lint van aantrekkelijke woningen (deels uit het begin
van de twintigste eeuw, deels uit het interbellum), waaronder Kerkweg 67
(woonhuis met aardige gevel) (27). Vermeldenswaard is nog een elektriciteitshuisje (jaren dertig) aan de Kerkweg, naast de kerk. Ten oosten van
deze buurtschap bevindt zich de ijzeren spoorbrug over de Poldervaart.

Tot de niet-agrarische monumenten behoren diverse voorbeelden van
utiliteitsbouw. Dit zijn in de uiterste noordwesthoek de Trambrug (38) over
de Vlaardingervaart (rijksmonument) en het in 1883 ten behoeve van een
stoommachine gebouwde Slinkslootgemaal (gemeentelijk monument)
(12).

Aan De Kapel, de buurtschap ten noorden van Vlaardingen, staan op het
kruispunt twee woningen die in 1909 zijn gebouwd als dienstwoning voor
gemeentelijke functionarissen, namelijk de veldwachter en de wegwerker
(bij de woning van de laatste kwam ook een brandweerhuisje) (14,15). Iets
ten noorden van De Kapel aan de Zouteveenseweg staat een opvallend
elektriciteitshuisje uit de jaren dertig (36).

In de buurtschap Kandelaar (gemeente Rotterdam) staan langs de

In het gehele onderzoeksgebied zijn vanaf ca. 1900 burgerwoningen gebouwd. Onder deze burgerwoningen bevinden zich enkele voorbeelden
van goede architectuur. Genoemd kunnen daarbij worden: de onlangs verhoogde jaren dertig woning Johanna langs de Schie, een woning uit de
jaren dertig met elementen van de Amsterdamse School aan de Zouteveenseweg 20 (3), een karakteristieke bungalow uit de zeventiger jaren
aan de Willemoordseweg 3 en een dubbel woonhuis uit de jaren dertig op
de plaats van de voormalige IJsselhoeve aan de Breeweg 13 (44). Tevens
treffen we in het gebied nog enkele tuinderswoningen aan die herinneren
aan inmiddels gesloopte kassenbedrijven (Zouteveenseweg 12, 14; Oostveenseweg 2a en 10).

Gemaal van de Noord-Kethelpolder uitwaterend op de Schie
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In het hele onderzoeksgebied zijn bij diverse melkveehouderijen onder
andere langs de Zouteveenseweg, de Oostveenseweg en de Woudweg
nieuwe loopstallen gebouwd en zijn op enkele nieuwe locaties geheel
nieuwe boerderijen gebouwd. Een aardig voorbeeld van het laatste is
Nieuw Bijstervelt (Zouteveenseweg 17b, 1997), een eigentijdse boerderij
met landelijke uitstraling. Bij Breeweg 3 is een opvallende nieuwe stal gebouwd met drie halfronde kappen en te openen zijwanden, wat het bouwwerk een transparant uiterlijk geeft.

Rijksmonumenten in Schiedam (Kerkbuurt):
◊

Kerkweg 51 (pastorie uit 1890) (28 op de kaart op blz. 32)

◊

Kerkweg 53 (kerk uit 1889-1890) (28)

Gemeentelijke monumenten in Schiedam:
◊

Kerkweg 49 (woninghuis 1914) (29)

◊

Verder alleen boerderijen

Andere waardevolle bebouwing in Schiedam (Kerkbuurt):

Moderne architectuur is op verschillende plaatsen langs de Vlaardingsekade te zien. Hier is in 2008 een nieuw gemaal gebouwd (naast nr. 59)
ter vervanging van het elektrische (en vroegere stoom)gemaal (39). Het
gebouwtje met een mos- en sedumdak en veel glas, dat de werking zichtbaar maakt, heeft een goede uitstraling. Niet ver noordwaarts staan in de
voet van de kade, op de locatie van de verdwenen Buikslootmolen, sinds
2007 vijf uitzichtstoelen die samen een kunstwerk vormen.

◊

Kerkweg 38 (voormalige woning bovenmeester en school) (29)

◊

Kerkweg 67 (woonhuis met aardige gevel) (27)

◊

Kerkweg (elektriciteitshuisje) (bij 28)

◊

Begraafplaats Kerkweg (40)

◊

Spoorbrug over de Poldervaart (37)

N.B. Van Rotterdam zijn geen rijks– of gemeentelijke monumenten in de NoordKethelpolder bekend.

Ten slotte wordt het onderzoeksgebied van noord naar zuid doorsneden door verschillende infrastructurele werken. De oudste is
de spoorlijn van Den Haag naar
Schiedam (1847), die op een
spoordijk ligt en die gekruist kan
worden met een fietstunneltje of
bij de overweg ten noorden van
Kerkbuurt. Het tweede element is
de hoogspanningsleiding die langs
het spoortraject is aangelegd. De Fietsspoortunnel bij het Abtswoudse bos
derde doorsnijding is het in de jaren zestig en zeventig gestorte zandlichaam voor de A4, dat ter plaatse
van de Slinksloot en de Zweth over betonnen viaducten loopt, die weer
zullen worden gesloopt voor de definitieve rijksweg.

Andere waardevolle bebouwing in Rotterdam:
◊

Kethelschekade naast nr. 16 (houten timmermansschuur uit 1909)
(30)

◊

Kethelschekade 18 (woonhuis jaren 20) (30)

◊

Schieweg 160 (gemaal en machinistenwoning) (32)

Rijksmonumenten in Schipluiden:
◊

Vlaardingsekade 57 (rechthuis en boerderij) (11)

◊

Trambrug (38)

Gemeentelijk monumenten in Schipluiden:
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◊

Vlaardingsekade 59 (gemaal) (12)

◊

Fundering Slinkslootmolen Vlaardingsekade 59 (toekomstig gemeentelijk archeologisch monument)

Waardevolle andere bebouwing in Schipluiden:
◊

Zouteveenseweg 20 (woonhuis) (3)

◊

Vlaardingsekade nabij 59 (modern gemaal) (39)

◊

Breeweg 13 (dubbel woonhuis) (44)

◊

Zouteveenseweg 22a (elektriciteitshuisje) (36)

◊

Twee voormalige dienstwoningen aan De Kapel (14) (15)

◊

Schieweg 176 (Villa Johanna) (35)

Willemoordseweg 3 ()

Breeweg 13 (44)

Zouteveenseweg 22a (36)

Zouteveenseweg 20 (3)

Kerkweg 38 (29)

Kerkweg 49 (29)

Dienstwoning aan De Kapel (15)

Dienstwoning aan De Kapel (14)

Kerkweg elektriciteitshuisje (bij 28)

Kerkweg 67 (27)
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‘Nieuwe’ Zuydmolen

Informatiepaneel Poldervaart

Trambrug Schipluiden (38)

De Twist over de Vlaardingervaart

Kethelsekade langs de Schie met Delft aan de horizon

Schuur (1906), Kethelsekade 16 (30)

Kethelsekade 18 (30)

Modern gemaal Vlaardingsekade (39)

Villa Johanna, Schieweg 176 (35)

Trambrug, nu fietsbrug, over de Vlaardingervaart in Schipluiden (38)
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De reconstructie van Midden-Delfland:

Weiland aan de stads - en dorpsranden werd recreatiegebied

Nabij bebouwing Schipluiden: een plas in de Zouteveense Polder

Vanaf de Schie in de Noord-Kethelpolder: bos en bloemrijk grasland in wording

Bosjes, paden, sloten en vijvers in de Holierhoekse Polder

Tussen Groeneweg en Harreweg groeien nu moerassen en ruigtes
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Bijzondere wegen, paden en waterwegen:

11. Topclusters van de Holierhoekse en Zouteveense
Polder en de Noord-Kethelpolder
1.

2.

3.

10. Willemoordseweg en Oostveenseweg. Karakteristieke landelijke
polderwegen met veel knotwilgen; diverse (oude) boerderijen, zowel
aan de weg als aan een oprijlaan; beleving van open polder- en veenweidelandschap.

Vlaardingse Schouw en omgeving. Hoge ensemblewaarde met
voormalig rechthuis/boerderij, oud gemaal en molenplaats, dijkhuisjes met café Vlietzicht; beleving van de Slinksloot, de Zouteveense
Polder, de drie vlieten en de Vlietlanden met de Kleiput en het trekpad langs de Noordvliet met bruggetje.

11. Woudweg. Karakteristieke polderweg met veel knotwilgen; diverse
(oude) boerderijen; mooie brede bermsloot; enkele cultuurhistorische
elementen.

Buikslootmolenplaats. Ensemble met oude boerderij, molenplaats
met moderne uitkijkstoelen, handveerpont de Trekschuit en (aan de
overkant) het Duifpoldergemaal met naastliggende boezemlanden.

12. Zuidkade. Eeuwenoude waterkerende dijk; naar het zuiden beleving
van de polder, een oud slotenpatroon en de eendenkooi, en naar het
noorden de golfbaan in de Kerkpolder.

De Kapel en boerderij Meerzicht. Oude bebouwing op de kruising
van Zouteveenseweg, Breeweg, Willemoordseweg en Oostveenseweg; plaats van vroegere kapel; monumentale boerderij Meerzicht.

13. Tanthofkade. Eeuwenoude waterkerende dijk; beleving van het open
poldergebied; op enige afstand het zandlichaam van de snelweg A4.

4.

Negenhuizen. Buurtschap langs de Zouteveenseweg met
(oorspronkelijk) negen oude boerderijen.

14. Mandjeskade. Eeuwenoude waterkerende dijk; beleving van het open
poldergebied van de Noord-Kethelpolder.

5.

Noord-Kethelpolder. Terpjes.

6.

Kerkbuurt Kethel. Monumentale R.K. kerk en pastorie, kerkhof en
voormalig schoolgebouwtje; deels oude lintbebouwing langs de Kerkweg.

15. Schieweg. Dijk langs het kanaal de Schie; aantal monumentale boerderijen; uitzicht over de Noord-Kethelpolder, beleving van hoogteverschillen kade en polder, voormalig jaagpad.

7.
8.

9.

16. Groeneweg. Doodlopende, oude ontginningsweg in de NoordKethelpolder; enkele monumentale boerderijen.

Kandelaar. Buurtschap langs de Schie; enkele oude boerderijen en
woningen.

17. Fietspad parallel aan Abtswoude en Harreweg. Weglichaam ooit
bedoeld voor een provinciale weg Delft-Schiedam.

Eendenkooi Schipluiden en Keen. Kronkelende veenkreek de
Keen; operationele eendenkooi als cultuurhistorisch object met rondom weilanden; ten zuidoosten hiervan restant tweede eendenkooi.

18. Slinksloot. Brede molensloot voor het gemaal van de Holierhoekse
en Zouteveense Polder;
19. De Zweth. Voormalige molensloot naar de Zwethmolen, nu afwaterend via de Slinksloot.

De Meer. Voormalig meer nabij de Slinksloot, afwijkende verkaveling,
oude boerderijplaatsen (deels verlaten).
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20. Vlaardingervaart. Belangrijk boezemwater met aan de oostzijde nog
enkele zichtbare molenwerven.
21. Poldervaart. In 1280 gegraven afwateringkanaal van de oostelijke
ambachten van het Hoogheemraadschap van Delfland: Vrijenban,
Hof van Delft, Berkel, Kethel en Pijnacker naar de Vijf Sluizen aan de
Maas; oude sluizen nabij de Schie.
22. Zouteveenseweg/Breeweg. Doorgaande polderwegen tussen
Schipluiden en Vlaardingen; beleving van het open polder- en veenweidelandschap.
N.B. Volgorde is geen rangorde.

Zonsopkomst boven de Zuidkade en Zouteveense Polder

Kandelaarweg
Rietlandje langs de Zuidkade, geschonken door hoogheemraad Vrij
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Koeien zijn nieuwsgierige dieren

Weilanden in de Zouteveense Polder

Gasten in de polder

Volop agrarische activiteit in de Zouteveense Polder

Een verlaten boerderijplaats werd natuurcamping de Grutto van Nivon

In de Zouteveense Polder staat de koe nog in de wei

Vooral ‘s winters komen ganzen foerageren in de polders
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