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Apetrots is Pieter Teding van Berkhout, rond 1700 eigenaar van de buitenplaats 
Pasgeld in Rijswijk, op zijn kas met meloenen.1 In 1708 telt hij er wel zestig! Hij 
is een ‘hobbytuinder’ avant la lettre. De asperges, aardbeien, abrikozen, perziken, 
druiven, noten, appels en peren die hij teelt – of láát telen, want hij zal ongetwijfeld 
een ‘tuinbaas’ in dienst hebben – tref je in die tijd op veel andere buitenplaatsen 
in Rijswijk, het Westland en elders aan. Eigenlijk niets bijzonders. De rijke dames 
en heren die zich buitenplaatsen kunnen veroorloven met hun vanzelfsprekende 
‘attracties’ als formele tuinen, wandelbosjes, vijvers, hakhout, boomgaarden en 
moestuinen doen dat natuurlijk in de eerste plaats voor zichzelf. Maar met de 
noeste arbeid van ingezetenen die op kleine percelen fruit en groenten voor de 
markt telen, heeft dat weinig van doen.  
 
Juist over díe mensen, noem ze markttuinders, gaat dit artikel. Hoofdstuk 1 
schetst op hoofdlijnen de tuinbouwgeschiedenis van het Westland, dat een voor-
trekkersrol in de ontwikkeling van de commerciële tuinbouw vervult. Hoofdstuk 
2 zoomt in op de tuinbouw in Rijswijk. Die ontwikkelt zich daar vanaf het eind 
van de zeventiende eeuw, vooral in de Strijp en later ook in Sion, en verdwijnt 
volledig aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De twintigste eeuw geeft de 
sterkste uitbreiding te zien, maar zelfs dan zal de tuinbouw een relatief klein deel 
van het totale Rijswijkse landbouwareaal in beslag nemen. Veehouderij, akker-
bouw én tuinbouw zullen langzaam maar zeker letterlijk van de kaart worden 
geveegd door maar één ‘vijand’: stadsuitbreiding.  
 
 
Hoofdstuk 1: Van boomgaarden tot hightech glaspaleizen2 
 
Gunstige ligging en rijke heren 
Drie factoren hebben de ontwikkeling van de tuinbouw in 
het Westland bevorderd: de centrale ligging in een groot af-
zetgebied met ‘s-Gravenhage en Delft als hoofdafnemers, 
vruchtbare grond en een mild zeeklimaat. Misschien is er 
nog een vierde factor: de aanwezigheid van een paleis, met 
name Huis Honselaarsdijk dat door stadhouder Frederik 
Hendrik in de zeventiende eeuw wordt gerealiseerd, en de 
vele buitenplaatsen die rijke burgers uit de steden zich in 
dit landelijke gebied veroorloven. Dan vallen er namen als Wildhof, Zuidwind, Alsem-
geest, Torenzicht en Cruysbroeck. Het paleis en de buitenplaatsen hebben naast sier-
tuinen, wandelbossen en hakhout ook moestuinen en boomgaarden voor eigen gebruik.  
  

 
Paleis Honselaarsdijk circa 1680 
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Geschoolde Franse en Hollandse tuinbazen 
Er zijn schuttingen en muren in de luwte waarvan men kwetsbaar fruit als perziken, 
druiven en abrikozen laat groeien. De rijke dames en heren kunnen zich tuinbazen 
permitteren, die voor de groenten, het fruit en de bloemen zorgen. Frederik Hendrik 
heeft geschoolde Franse en later Hollandse tuinbazen in dienst die zich professioneel 
toeleggen op de sier- en fruitteelt. Aan het hof werken ook veel tuinlieden uit de streek 
zelf. Groenten, fruit en bloemen zijn in eerste instantie bedoeld voor de hofhouding in 
Den Haag. Om het vervoer van personen en producten te bespoedigen, laat Frederik 
Hendrik rond 1645 de Loosduinse Vaart graven die de hofstad met Huis Honselaarsdijk 
verbindt. Tuinders maken er dankbaar gebruik van om hun producten naar de markt in 
Den Haag te varen. Op de groentemarkt aan de Prinsegracht slijt de ‘markttuinder’ ter 
plekke zijn producten. Vaak doen zijn vrouw en kinderen dat.  

Terug naar Huis Honselaarsdijk: daar is onder andere hovenier Jan 
Groen werkzaam. Die geeft Den Nederlandtsen hovenier (Amster-
dam 1669) uit, waarin hij modellen voor fraaie parterres (bloem-
perken) en siertuinen presenteert, maar ook praktische aanwijzin-
gen geeft voor de teelt en onderhoud van allerlei gewassen.  
De dichter, arts en remonstrants predikant Jacob Westerbaen 
experimenteert op zijn buitenplaats Ockenburgh bij Loosduinen 
met gewasveredeling. Zo zijn nog vele voorbeelden te noemen. 

 
Kennisdeling 
Hebben de stadhouder en de eigenaren van buitenplaatsen de Westlandse tuinbouw nu 
daadwerkelijk bevorderd? Dit is historisch niet hard te maken. Er zal ongetwijfeld 
sprake zijn geweest van synergie.3 Kennisdeling ligt voor de hand en Westlandse telers 
zullen zeker nieuwsgierig toegekeken hebben. Zij nemen ideeën over, zoals gewas-
veredeling. Maar ook de muren ter bescherming van de kwetsbare fruitbomen spreken 
tot de verbeelding: fruitmuren worden het, zo’n twee tot tweeëneenhalve meter hoog. 
Ze houden de soms harde zeewind tegen en de zonnewarmte vast. Ideaal om ‘zacht 
fruit’ sneller te laten groeien. Zo verandert het Westland halverwege de zeventiende 
eeuw stukje bij beetje in tuinbouwgebied, te beginnen met fruitteelt rond Naaldwijk, 
maar weide- en akkerland zullen nog lang domineren.  
 
‘Maak er mooie boomgaarden van!’ 
Soms worden fruittelers door de rijke heren een handje geholpen. Drie voorbeelden: 
Nicolaes Ewoutsz. van der Dussen (1636-1719) is eigenaar van de buitenplaats 
Suydervelt in Wateringen. Hij heeft landerijen langs de Hollewatering in Kwintsheul. 
Die zijn in gebruik voor akkerbouw, maar op een gegeven ogenblik verkavelt hij ze in 
acht percelen en verpacht ze aan tuinders met als opdracht ‘Maak er mooie boom-
gaarden van!’ De Rotterdamse grootgrondbezitter Willem van der Pot, die in Honse-
lersdijk de buitenplaats Endeldijk bezit, verpacht in de achttiende eeuw een groot deel 
van zijn land aan fruittelers. Na het vertrek van de Fransen begin negentiende eeuw 
verdwijnen de meeste buitenplaatsen – niet alleen als gevolg van de politieke ontwikke-
lingen maar ook om economische redenen – gevolgd door een verkavelingsproces en 
het omzetten van siertuinen, hakhoutbossen en parken in tuinbouwgrond. Een voor-
beeld: Patijnenburg (Naaldwijk) wordt in 1798 verkocht. Het terrein wordt in dertien 
stukken verdeeld en door ingezetenen voor commerciële tuinbouw in gebruik genomen.  
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Pas eind achttiende eeuw is de fruitteelt in het Westland beeldbepalend. Een lyrische 
beschrijving uit 1791 verwoordt het aldus: 
 

In het westelijkst gedeelte, gemeenlijk het Westland geheeten, leggen de 
inwoonderen zich zeer toe, op het aankweken van boomvruchten: en wel, van 
’t best soort, als persiquen, abrikozen, kersen, peeren enz., met welke de Haag, 
inzonderheid, gespijzigd word.4  

 
Kleine percelen met gunstig microklimaat 
Tuinbouw is per definitie intensief, dus bewerken ‘tuinders’ relatief kleine percelen.5 
Die worden beschut door rijen bomen, hagen of muren. Dat levert een gunstig microkli-
maat op. Langs de muren worden druiven en perziken geteeld. De boomgaarden 
brengen appels, peren en pruimen voort. Er is ook ondergroei in de vorm van aal- en 
kruisbessen. Op overgebleven stukjes grond worden peen, bietjes, uien en rapen ge-
teeld, nog niet de ‘duurdere’ groenten die het Westland later vermaardheid zullen 
geven, zoals spinazie, sla, andijvie, bloemkool en snijbonen. 
 
Aardappelen en fijn fruit 
Rond 1800 is de aardappel volksvoedsel geworden en de teelt ervan blijkt winstgevend. 
Men ontdekt dat dit product sneller groeit als men de spruiten laat zitten. Op de meer 
zandige gronden, zoals rond ’s-Gravenzande, gedijt de aardappel het best. Men ver-
betert de grond met Schiedammer mest ofwel het afval van de jeneverstokerijen aldaar. 
Stadsafval met scherven maakt de grond nog losser. Dat versnelt de groei van de 
aardappel. Naar dit product is steeds meer vraag vanuit Engeland, dat ná en ten gevolge 
van de Industriële Revolutie een toenemende welvaart geniet.  
Ook de vraag naar luxere en kwetsbare vormen van fruit neemt toe: aalbessen, fram-
bozen, kruisbessen, aardbeien enzovoort. Die passen goed bij de Engelse passie voor 
allerlei soorten jam. In 1822 start een stoombootdienst vanuit Rotterdam naar Londen: 
kwetsbare druiven en zacht fruit als frambozen en aardbeien komen nu sneller op de 
Engelse markt. In de negentiende eeuw gaat 75% van de Westlandse druiven naar onze 
westerburen! 
 
Aardappelen en ‘sparries’ 
Rond 1850 is het Westland al een écht tuinbouwgebied. Akkerbouw en veeteelt behoren 
bijna tot het verleden. Op alle bedrijven worden groenten én fruit geteeld. Vroege 
aardappelen blijven een belangrijk product. Daarnaast teelt men vooral asperges – de 
Westlander spreekt van ‘sparries’ – uien, bonen en peen. Ook groenten als radijs, sla, 
spinazie en bloemkool worden geteeld. Wat het fruit betreft teelt men van oudsher 
druiven, appels en peren, maar ook aardbeien en meloenen. 
 
Schietramen, platglas, kassen en warenhuizen 
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw komt de tuinbouw in het Westland tot 
grote bloei. Er is een korte stagnatie tussen 1880 en 1910. Daarna volgt een tweede 
bloei, mede het gevolg van nieuwe technologie en professionalisering van de tuinders. 
Tuinbouw op de volle grond verandert steeds meer in glastuinbouw: onder glas is het 
warmer en groeien planten sneller. De ‘verglazing’ van de tuinbouw begint met het 
plaatsen van zogenaamde ‘schietramen’ tegen de fruitmuur. Deze ‘muurkas’ van rond 
1850 ontwikkelt zich via de zogenaamde ‘lessenaar’ tot de losstaande ‘serre’, waarin 
meestal druiven worden gekweekt.  
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Er is nog een tweede ontwikkelingslijn zichtbaar: die begint met ‘bakken’ waarin 
groenten worden geteeld. Rond 1880 worden die afgedekt met zogenaamde ‘één-
ruiters’. Deze laten zich, ánders dan de ‘schietramen’, gemakkelijker optillen. Dit zoge-
naamde ‘platglas’ wordt verdubbeld. Daarna gaan deze lage glasopstanden ‘zich 
verheffen’ tot ‘staand glas’: zo ontstaan de eerste warenhuizen.  

 
Teelten in beweging 
Door conjuncturele ontwikkelingen is er voortdurend verschuiving in wat men kweekt: 
als de aardappelteelt instort, komen er in ’s-Gravenzande en omgeving bloembollen en 
asperges voor in de plaats. Vanwege de toenemende vraag naar komkommers, gaan 
steeds meer tuinders zich op dit product toeleggen. Loosduinen staat bekend om zijn 
komkommerteelt onder platglas. Ook Sion in Rijswijk legt zich decennialang toe op het 
telen van dit product. In de tijd van de warenhuizen krijgt de teelt van tomaten en 
paprika’s alle ruimte.  
Het kweken van snijbloemen, dat onder andere uit de bloembollenteelt voortvloeit, 
neemt een steeds hogere vlucht als rond 1900 de welvaart en daarmee de vraag naar 
bloemen toeneemt. Bijkomend voordeel is dat het transport aanzienlijk sneller is ge-
worden. Engeland als grote afnemer is al genoemd. Vanaf 1900 komt daar het conti-
nentale achterland bij, met name Duitsland, vanwege de goede spoorwegverbindingen. 
 
  

 
Ontwikkelingsgang van het ‘tuindersglas’ 
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Grondverbetering 
Voor tuinbouw blijken de lage zand- of geestgronden rond ‘s-Gravenzande en Monster 
het meest geschikt. De hogere geestgronden in plaatsen als Naaldwijk en Loosduinen 
moeten worden afgegraven om het grondwater dichter bij de planten te brengen. De 
kleigronden in De Lier, Den Hoorn, Wateringen en Poeldijk zijn te zwaar en te dicht. 
Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw voeren zandschippers jaarlijks zand aan dat 
met de kleigrond wordt vermengd. Dat verklaart waarom de Westlandse duinen zo smal 
zijn. Tuinders gebruiken ook bagger uit sloten, varkens- en koemest om hun grond 
vruchtbaarder te maken. Tot aan het begin van twintigste eeuw zijn zelfs tonnetjes met 
menselijke ontlasting uit de grote steden meer dan welkom! 
 

Schoorstenenlandschap 
Vanaf het begin van de twintigste 
eeuw wordt in toenemende mate 
gestookt. Er verschijnen ketelhui-
zen en complete buizenstelsels om 
de serres en later de warenhuizen te 
verwarmen. De energie die men 
gebruikt loopt gelijk op met die van 
huishoudens: kolen, olie en vanaf 
begin jaren zestig aardgas. Anno 
2020 schakelt men steeds meer over 
op alternatieve energiebronnen. 

Daarmee verdwijnt het typische schoorstenenlandschap en vraagt op de huwelijksmarkt 
de tuinderszoon aan zijn toekomstige bruid niet langer: ‘Hoeveel pijpen heeft jouw 
vader?’ 
 
Het vak leer je ‘op de tuin’ 
In de negentiende eeuw is er nauwelijks scholing. Tuinderijen zijn echte ‘gezinsbe-
drijven’: alle zoons werken mee. Zéker in de drukke seizoenen: in het voorjaar moet er 
ingezaaid en geplant worden, in het najaar geoogst. De meisjes die ‘dienen’ springen 
bij als de druiven gekrent moeten worden. Schoolverzuim komt veel voor. De streek 
kent hoofdzakelijk scholen voor lager onderwijs. Er zijn nauwelijks middelbare scho-
len. Voor hogere vormen van onderwijs is men op de stad aangewezen. Jongens die 
willen ‘doorleren’ gaan vaak naar het seminarie of een predikantenopleiding. Katho-
lieke jongens en meisjes met ‘roeping’ kunnen ook nog voor het klooster kiezen. De 
tuinders vinden school niet belangrijk – het vak leer je alleen ‘op de tuin’, menen zij – 
maar hebben een ‘priesterzoon’ of ‘kloosterdochter’ wél hoog zitten. Uit de doorgaans 
grote katholieke gezinnen gaat vaak één van de zoons naar het seminarie. 
 
Toenemende professionalisering 
Pas tegen het eind van de negentiende eeuw begint men het belang van scholing in te 
zien. Er komt in 1896 een Rijkstuinbouwschool en in 1899 wordt Proeftuin Westland 
in Naaldwijk opgericht. In het begin loopt het bij deze ‘educatieve centra’ niet storm. 
Na enkele decennia wordt de toeloop naar tuinbouwschool en proefstation groter, 
dankzij stimulering door vakorganisaties als de r.-k. Land- en Tuinbouwbond (LTB) en 
de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) respectievelijk opgericht in 1915 en 
1918. De professionalisering neemt verder toe als men zíet dat ze de tuinbouw een extra 
stimulans geeft.  
 
  

 
Het schoorstenenlandschap van Wateringen (foto: circa 1932) 
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Van crises tot veilingen 
In de jaren tachtig van de negentiende eeuw treedt de ene na de andere landbouwcrisis 
op. Veel tuinders gaan failliet. Andere telers zoeken wanhopig naar nieuwe teelten. Dit 
klimaat van armoede wordt verergerd doordat handelaren en opkopers tuinders tegen 
elkaar uitspelen. Daarom nemen een aantal burgemeesters en enkele tuinders in 1889 
een verstrekkend besluit door de ‘Vereniging Westland’ op te richten. Dit is het begin 
van het veilingsysteem. De wilde handel wordt aan banden gelegd en er komt controle 
op de kwaliteit van de producten. Bovendien levert het de tuinder meer inkomsten op. 
In het begin wordt er geveild in cafés. Kwekers stallen hun producten uit op tafels en 
biljarts. De kooplieden lopen keurend langs. De afslager zet een hoog bedrag in, roept 
een steeds lager bedrag en wie het eerst ‘Mijn!’ roept is de koper. Veel tuinders moeten 
aan dit nieuwe systeem wennen. Pas als het beter gaat werken, sluiten steeds meer telers 
zich bij een veilingvereniging aan.  
In het eerste decennium van de twintigste eeuw worden plaatselijke coöperatieve 
veilingverenigingen opgericht, ieder met een eígen veilinggebouw. Het eerste ver-
schijnt in 1907 in Kwintsheul, een jaar later gevolgd door de groente- en fruitveiling 
aan de Dorpskade in Wateringen. In 1923 is de productie van snijbloemen zo gestegen, 
dat in Naaldwijk de Centrale Westlandse Snijbloemenveiling (CWS) wordt opgericht. 
Coöperatief wordt ook de kredietverstrekking: naar het model van de Duitse Raif-
feissenbank wordt in 1902 de Coöperatieve Boerenleenbank, nu Rabobank, opgericht. 
Anders dan commerciële banken verstrekt deze ‘krediet op maat’: er is een lage, sta-
biele rente en bij afbetalingsregelingen houdt men rekening met het tijdstip van de 
oogst. 
 
‘Princelijcke Gracht’  
Eeuwenlang bestaat de infrastructuur uitsluitend uit vaarwegen. De 
tuinbouw is in die tijd nog op afzet in de regio gericht. Producten 
worden per boot, later ‘tuindersschuiten’ of ‘Westlanders’ geheten, 
vervoerd. Aan de Prinsegracht in Den Haag, die ongeveer in de-
zelfde tijd wordt gegraven als de Loosduinse Vaart, bevinden zich 
aanvankelijk de markten voor groente, fruit en bloemen. Jacob van 
der Does heeft het in zijn stadsbeschrijving van Den Haag uit 1668 
over de producten die uit het ‘vette Westlandt’ naar de ‘Princelijcke 
Gracht’ worden vervoerd.6 
 
Water is niet weg 
De Zweth, de Dulder, het water langs de Noordhoornseweg, de Kerstanje en de Vliet 
verbinden het Westland en Rijswijk met Delft. 
Maar als de tuinbouw zich vanaf het midden van de negentiende eeuw steeds sterker 
uitbreidt, groeit ook de behoefte aan een bovenregionale, nationale en zelfs internatio-
nale afzetmarkt. 
Belangrijk voor de export naar het buitenland, Engeland voorop, is de Nieuwe Water-
weg die in 1872 gereedkomt. Vanuit Maassluis en Rotterdam vertrekken talloze sche-
pen met tuinbouwproducten.   
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Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij 
Er komt ook een spoorlijn. Het eerste stuk Den Haag-Loosduinen dateert van 1882. In 
de vorm van een lus – met zijtakken, onder andere naar Monster en ’s-Gravenzande – 
wordt die lijn doorgetrokken via Poeldijk, Naaldwijk, De Lier, Schipluiden en Den 
Hoorn naar Delft. Exploitant is de N.V. Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij 
(WSM), opgericht in 1881. De WSM vervoert naast personen in toenemende mate 
tuinbouwproducten. Als de WSM vanaf 1923 bussen inzet voor personenvervoer, 
worden via haar spoor alleen nog goederen vervoerd.  
 
Naar een zeer dicht wegennet 
Daaraan, en aan het vervoer per schuit, komt een eind als de tuinders vanaf halverwege 
de jaren vijftig in toenemende mate hun producten met de vrachtauto vervoeren: de 
‘waterveilingen’ van weleer worden ‘neerzetveilingen’. Tuinbouwbedrijven die voor-
heen alleen via sloten en voetpaden – het Poeldijksepad is een begrip in het Westland 
– bereikbaar zijn worden nu ontsloten door wegen. Er verschijnt een wegennet dat 
steeds dichter wordt. En drukker: trucks met opleggers van professionele vervoers-
bedrijven rijden af en aan om grote partijen tuinbouwproducten over heel het Europese 
afzetgebied te distribueren.  
 

Tuinbouwindustrie 
Het Westland begin 21e eeuw is nog steeds ‘een glazen 
stad’. De functies in de uiterst lichte warenhuizen – be-
gieting, voeding, bemesting, verwarming en belichting 
– zijn volledig geautomatiseerd en computergestuurd. 
Snijbloemen, potplanten en overige producten komen 
nauwelijks nog in contact met de grond. Karretjes rijden 

tussen de planten. Het vervoer gaat uiterst efficiënt. Kortom, de vollegrondstuinbouw 
van weleer is geavanceerde hightech tuinbouwindustrie geworden! 
 
 

 
Hoofdstuk 2: Van moestuinen en boomgaarden tot ‘dorpen van 
glas’ 
 
‘Ik ben de laatste tuinder van Rijswijk’, zegt Jan van Ruijven (1950) die tot voor 
kort aan het Haantje heeft geteeld. De grootschalige stadsuitbreiding Rijswijk-
Buiten heeft definitief een einde gemaakt aan de tuinbouw in Rijswijks ‘glazen 
dorpen’ de Strijp en Sion. Verdwenen zijn talloze oude bedrijfsnamen als Eijgen-
raam, Van Paassen, Van Ruyven en Van Stekelenburg.  
Het uitkopen of uitplaatsen was soms een sociaal drama, ook financieel als de 
jongste opvolgers net fors hadden geïnvesteerd. Hun tuinbouwgebied maakt 
plaats voor vele woningen, die daar tot 2026 worden gebouwd. 
  

 
Daglichtkas van Ter Laak in Wateringen 
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Ooit was de tuinbouw een belangrijke plaatselijke bedrijfstak, die vanaf eind 
zeventiende eeuw begon te groeien. Ze sloot daarbij aan op de ontwikkelingen in 
het Westland en rond Delft, met name in Den Hoorn.  
Voor de tuinbouwgeschiedenis van Rijswijk zijn weinig primaire bronnen be-
schikbaar. Instellingen die zich beroepshalve met de tuinbouw hebben bezigge-
houden, bijvoorbeeld veiling Sammersbrug, hebben geen archiefstukken nage-
laten. Dat hebben enkele vroegere eigenaren van buitenplaatsen wél gedaan. 
Daaruit is een glimp van de geschiedenis op te vangen. Oude kaarten, die van 
Kruikius (1702) en de zeer gedetailleerde kadastrale kaarten als minuutplans 
(1832) in het bijzonder, werpen meer licht op de zaak.7  
 
Kruikius kleurt Rijswijk groen  
Landschapsontwikkeling trekt zich niets aan van gemeentegrenzen. Om de ontwik-
keling van de tuinbouw in Rijswijk goed in het vizier te krijgen, moeten we regionaal 
kijken. Rijswijk maakt deel uit van het Hollands-Utrechtse weidelandschap. Op de 
kaart van Kruikius uit 1712 is dat goed te zien.8 Weiland overheerst. Akkerland – in die 
tijd spreekt men van ‘bouwland’ – is bescheiden aanwezig. Dit is een gevolg van de 
samenstelling van de bodem: praktisch het hele oppervlak van de gemeente, met 
uitzondering van de strandwal waarop veel buitenplaatsen gelegen zijn, bestaat uit een 
combinatie van laagveen en klei. Een groot deel van de grond komt ’s winters onder 
water te staan, valt niet snel droog en is daarom minder geschikt voor akkerbouw, dus 
kleurt Rijswijk tot ver in de twintigste eeuw groen!  
Lange, smalle stukken weiland strekken zich uit van noord-west naar zuid-oost, van de 
Hoefkade, toentertijd de grens met Den Haag, tot de Kerstanjewetering, het water dat 
Rijswijk van Delft scheidt.  
Niet anders dan in het Westland zijn er moestuinen en boomgaarden – de oudste vormen 
van tuinbouw – te ontwaren, maar die horen vooral bij de buitenplaatsen. De groenten, 
het fruit en de bloemen dienen er voor eigen gebruik. De rijke bewoners kunnen zich 
tuinbazen – geen tuinders! – permitteren, die al dat moois voor hen telen.  
  
Voor eigen gebruik 
Omdat Rijswijk verhoudingsgewijs talloze buitenplaatsen telt, zijn er relatief veel 
moestuinen en boomgaarden, maar ál die ‘postzegeltjes’ bij elkaar opgeteld nemen niet 
meer dan 3% van het landbouwareaal in beslag. De hoogste concentratie van 
buitenplaatsen bevindt zich langs de ‘Zandweg’, nu Van Vredenburchweg, op een oude 
strandwal. Enkele buitenplaatsen liggen aan weerszijden van de ‘Vliet Wegh’, later 
Kleiweg en tegenwoordig Sir Winston Churchilllaan geheten. Ook de ‘Delfse Vliet’ 
ofwel Delftse Vliet is aan beide zijden buitenplaatsen rijk. Bijna alle beschikken naast 
tuinen, boomgaarden en een vijver ook over hakhout en ‘hout voor vermaak’ of 
wandelbosjes.  
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Het prille begin  
Maar langs de Strijp, een oude waterloop die de grens met Wateringen vormt, is op de 
kaart iets bijzonders te zien: op de hoek van de ‘Vliet Wegh’ en het water is een 
concentratie aan boom-
gaarden en mogelijk ook 
moestuinen ingetekend. 
Later zal dat areaal de 
tuin van één van de vele 
Van Ruyvens zijn. Is dit 
het begin van de com-
merciële tuinbouw in 
Rijswijk? De Haagse 
markt is immers dichtbij 
en vervoer per schuit ligt 
voor de hand. 
 
Vruchtbare driehoek 
Er is nóg iets dat opvalt: de invulling van de driehoek die gevormd wordt door de 
‘Delfse Vliet’ en de ‘Molen Sloot’ die in het verlengde van de Kerstanjewetering ligt. 
Het areaal lijkt samenklontering van moestuinen en boomgaarden. Ook dát duidt op 

commerciële tuinbouw. 
Er is immers een goede 
verbinding via het wa-
ter met de markt in 
Delft. De ‘driehoek’ is 
vermoedelijk een aan-
vulling op de warmoe-
zerijen of ‘cooltuinen’ 
die al vanaf de middel-
eeuwen buiten de sin-
gels van de stad liggen 
en die de stedelingen 
van groenten en fruit 
voorzien. 

 
Over schutting kijken 
Een derde opmerkelijke plek is Sion. De populaire opvatting dat dit het oudste 
tuinbouwgebied van Rijswijk is, wordt door Kruikius ‘tegengesproken’. Het is een 
mythe dat de gelijknamige buitenplaats, die zich in de achttiende eeuw tot het grootste 
buiten in de regio ontwikkelt en in 1800 plotseling ophoudt te bestaan, de tuinbouw in 
deze zuidwesthoek van Rijswijk linea recta gestimuleerd heeft. Natuurlijk, er zal 
interactie zijn geweest tussen de hoveniers en tuinbazen van Sion en plaatselijke 
Rijswijkse telers. Men zal nieuwsgierig over elkaars schutting hebben gekeken en 
kennis hebben gedeeld. Noem het synergie.9 Maar rijke stedelingen schaffen zich in de 
zeventiende en achttiende eeuw in het Westland, Rijswijk en elders geen buitenhuizen 
aan om voortrekkers in de tuinbouw te worden, maar vooral om hun geld te beleggen 
en er in de zomermaanden van te profiteren.  
 
  

 
Hoek ‘Vliet Wegh’ en de Strijp, 1712 

 
Hoek Delfse Vliet en Molen Sloot, 1712 
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Vooral gezinsbedrijven 
Bij de ontwikkeling van de commerciële tuinbouw spelen, net zoals in het Westland, 
drie andere factoren een rol: de afzetmarkten in de buurt, het milde zeeklimaat en de 
bodemgeschiktheid. Wat de laatste betreft, de grond moet overigens meestal bewerkt 
worden: men vaart zand of scherfrijk stadsafval op om daarmee de klei losser te maken 
en later draineert men zelfs de bodem. De producten van Sion gaan vooral naar Delft, 
die van de Strijp naar Den Haag. Misschien is er een vierde ontwikkelingsfactor: de 
ondernemingsgeest van de tuinder. Hij werkt hard, durft risico’s te nemen en is een 
alleskunner. Tel daar een vijfde factor bij op: tuinbouwbedrijven zijn ‘gezinsbedrijven’. 
Alle zoons moeten meewerken. Zij leren het vak het best in het bedrijf van pa, níet op 
school. Praktisch al die zoons moeten aan een tuin geholpen worden! En de dochters? 
Die worden dienstbode in andere gezinnen, maar onderbreken dat als ze in het bedrijf 
van hun vader moeten bijspringen, bijvoorbeeld bij het krenten van de druiven. 
Voor Rijswijk geldt zelfs een zesde factor: de stimulerende invloed van het nabijge-
legen en zich sneller ontwikkelende tuinbouwgebied rond Delft en in het Westland. De 
Strijp oriënteert zich op laatstgenoemde, Sion dankt zijn ontwikkeling voor een deel 
aan synergie met de eveneens sneller groeiende tuinbouw in het buurtschap Noord-
hoorn (Schipluiden) en langs de Dijkshoornseweg (Den Hoorn).  

 
Teelt Sion begint in kloostertuin 
‘Op het grondgebied van Sion werd al vroeg tuinbouw uitgeoefend. Het begon allemaal 
met een kloostertuin (die van het toenmalige klooster Sion, voorganger van de 
buitenplaats – red.), waar naast kruiden en groenten ook bloemen werden geteeld. In 
1574 was er sprake van een moestuin, zoals er buiten de stad Delft meer te vinden 
waren,’ vermeldt Buitenplaatsen in het Westland op pagina 170.10  
  

 
Sion is nog een buitenplaats, als zich aan 'de Noort Hoorn' al volop tuinbouw ontwikkelt 
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Welke producten leveren de boomgaarden en ‘cooltuynen’ van Sion zoal? Voor het 
antwoord kloppen we aan bij andere Rijswijkse buitenplaatsen, zoals ’s-Gravenmade: 
dat heeft in 1726 ‘boomgaerden beplant met de beste en in haer groey zijnde vrugt-
bomen, een schutting met perziken en abricozen’.11 Op de buitenplaats Gruisbeek is 
men in 1726 ‘persike-schuttingen, en muuren met aprikosen en druyven’ rijk. Over 
Pasgeld en zijn eigenaar Pieter Teding van Berkhout hebben we het al gehad aan het 
begin van dit artikel. Het is aannemelijk dat de ‘oogst’ van Sion identiek is geweest aan 
die van genoemde buitenplaatsen. 
Maar dat laat onverlet, dat de kloostertuin van Sion níet het begin van de tuinbouw in 
Rijswijk is: er zijn legio ‘beginnetjes’. En de eerste commerciële tuinders, waar ook in 
Rijswijk, zullen zeker minder luxeproducten – zeg maar: peen, uien, bietjes, rapen, 
appels en peren – naar de markten van Delft en Den Haag gevaren hebben.  
 
Van Hogendorp verkoopt buitenplaats 

In hoeverre draagt de buitenplaats 
Sion dan wél bij aan de com-
merciële tuinbouw? Laten we be-
ginnen met het schitterende 
vogelvluchtperspectief van Sion 
dat Pieter van Call in 1725 ver-
vaardigt. Wat in werkelijkheid 
een vierkant is, tekent hij als 
rechthoek, geheel volgens de clas-
sicistische mode. Het perspectief 
toont drie stroken. De nadruk ligt 
op de brede middelste strook. 
Strak geometrisch geordend op de 
zichtas zijn daar alle elementen 
van de Frans-classicistische tuin 
zichtbaar: parterres, waterpartijen, 
ornamentale poorten enzovoort. 

De smallere stroken links en rechts bevatten boompartijen, boomgaarden en moes-
tuinen. Die laatste liggen het dichtst bij het huis en dus bij de keuken. Mogelijk worden 
ze vanaf 1723 geheel of gedeeltelijk verpacht aan de tuinders Jacob Eijgenraam en Jan 
Cornelisz. Crisnigh uit het tegenover Sion liggende buurtschap Noordhoorn.12 Er zijn 
soms zakelijke connecties tussen de bewoners van de buitenplaats en marktuinders. Die 
zijn er ook op een andere manier: als Sion in 1777 aan een nieuwe eigenaar wordt ver-
kocht behoren inmiddels drie boerderijen tot het bezit, met name de Kitswoning ten 
noorden van de buitenplaats, de Castanjenburg in de Plaspoelpolder en de Zuidwoning 
in de Voordijkshoornsepolder met respectievelijk 55, 35 en 28 morgen land.13 Genoem-
de percelen worden verpacht aan Rijswijkse ingezetenen. Dat gebeurt op meerdere 
buitenplaatsen. Pacht is immers een bron van inkomsten voor de eigenaars  
 
Sion versnipperd 
Een groot deel van de achttiende eeuw is Sion in handen van de familie Van Hogendorp. 
Carolina, weduwe van Willem van Hogendorp, verkoopt de buitenplaats in 1800 aan 
twee notabelen uit Monster en een uit Den Haag.14 De drie boerderijen krijgen andere 
eigenaren. De nieuwe bezitters van Sion verkopen de opstal en verdelen het land in 
kavels. Daarmee begint de versnippering van de 31 ha van de voormalige buitenplaats. 
  

 
Vogelvluchtperspectief buitenplaats Sion door Pieter van Call, circa 1725 
(foto: Stadsarchief Delft) 
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Het kadaster van 1832 spreekt over negen kavels. Hoe worden die gebruikt? Twee voor-
beelden: Dirk Witteloostuyn beschikt over 4,5 ha waarvan hij twee derde als weiland 
en de rest als moestuin gebruikt. Frank Nieuwland heeft op zijn 5 ha weiland, een boom-
gaard en een moestuin. In de zomer laten zij hun koeien buiten grazen. ’s Nachts zetten 
ze die op stal om zo aan mest te komen voor hun tuin. Deze vorm van ‘gemengd bedrijf’ 
komt in die tijd veel voor. 
 
Komst kadaster van 1832 
Dankzij Napoleon respectievelijk koning Willem I wordt er aan het begin van de negen-
tiende eeuw volop gemeten, vooral tussen 1812 en 1831. Heel het land komt letterlijk 
op de kaart! Zeer gedetailleerd, in de vorm van zogenaamde minuutplans. Alle percelen 
staan erop aangegeven. Daarnaast worden registers aangelegd van die percelen en hun 
eigenaars. Dit alles resulteert in het kadaster dat in 1832 wordt ingevoerd. Voornaamste 
doelstelling is het mogelijk maken van een uniforme heffing van grondbelasting. Het 
kadaster biedt ook rechtszekerheid in verband met onroerend goed.  
Rijswijk blijkt op dat moment ruim tweehonderdvijftig grondeigenaren te tellen. Daar-
onder vallen vijf ‘tuinders’ – Pieter van den Akker (ruim vier hectare), Huibrecht van 
den Ende (ruim twee hectare), de erven Leendert van den Ende (bijna vier en een halve 
hectare), Nicolaas van Ruijven (bijna zes en een halve hectare) en Hendrik van der Ven 
(een halve hectare) – en drie ‘tuinmannen’, te weten: W. van Hattem (een tiende hec-
tare), Gerrit de Kooning (slechts twee are) en Cornelis van der Meer (twee en een halve 
hectare). Het verschil tussen ‘tuinders’ en ‘tuinmannen’ wordt niet verduidelijkt. 
Zij behoren tot de kleinere eigenaren, terwijl twaalf personen in Rijswijk méér dan 
veertig hectare in eigendom hebben. Willem Adriaan Verbruggen bezit ruim vier en 
zeventig hectare. Jan Willem van Vredenburch – hij woont in Delft en is op dat moment 
burgemeester van Rijswijk – is ruim drieënvijftig hectare rijk. Tezamen met nog drie 
telgen uit zijn familie komt de teller van de Van 
Vredenburchen op tweehonderd en tien hectare te 
staan! Conclusie: de meeste landbouwers in 
Rijswijk, inclusief tuinders, zijn pachters! 
 
De Strijp: kwaliteitsboomgaarden 
Vergeleken met de kaart van Kruikius uit 1702 
laten de minuutplans duidelijk zien, dat de tuin-
bouw zich verder over de gemeente verspreid 
heeft. In de uiterste noordwestpunt van Rijswijk, 
langs de Strijp en grenzend aan wat nu de Sam-
mersweg heet, liggen acht boomgaarden. Eige-
naar: de erven Adriana van Vredenburch. Hoogst 
waarschijnlijk worden ze gepacht door commer-
ciële fruittelers. Verder zuidwaarts, zo ongeveer 
halverwege de Strijp, volgen enkele percelen 
bouwland. De zuidwesthoek van het gebied langs 
de Strijp is inmiddels een aaneenschakeling van 
tuinen en boomgaarden geworden.  
  

 
Minuutplan van de Strijp in 1832 (gebied links). 
De kleine percelen zijn boomgaard of moestuin, de 
grote percelen betreffen akker- en weiland. 
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Enkele percelen langs het water, een groot areaal aan tuinen en boomgaarden dat aan 

de Kleiweg grenst en een hectare bouwland zijn in het bezit 
van Nicolaas van Ruijven.  
Zijn erf met huis en schuur grenst direct aan het water en de 
Kleiweg. Hij is bovendien eigenaar van twee ‘wateringen’: 
deze sloten doorsnijden zijn grond en staan haaks op de 
Strijp. Dat duidt op vervoer van tuinbouwproducten per 
schuit. 
De grond langs de Strijp blijkt zeer geschikt voor tuinbouw. 
De boomgaarden worden door het kadaster tot de hoogste 
klasse gerekend. Zij leveren dezelfde kwaliteit als de 
Westlandse boomgaarden. 
 
Dit HisGiskaartje (voor toelichting op HisGis:zie noot 7) ‘vertaalt’ het minuutplan van de 
Strijp in duidelijke kleuren: geel is moestuin, oranje boomgaard, groen weiland. In het 
midden van het gebied bevindt zich overwegend bouw- of akkerland (bruin). 

 

 
Sion ‘vertuint’ 
Sion vertoont een patroon waarbij weilanden, akkers, tuinen en boomgaarden elkaar 
afwisselen. Van de laatste twee categorieën zijn er in vergelijking met 1702 aan-
merkelijk meer. Binnen de singels van de voormalige buitenplaats ligt weiland, maar 
direct daarbuiten sluit er 
een cluster van boomgaar-
den op aan. Het kadaster 
labelt ze met ‘klasse 2’, een 
iets mindere categorie. 
Twee opmerkelijke namen 
vallen op in de lijst van 
eigenaren: Leendert van 
Rijn en P. Nicola. Eerstge-
noemde, één van ‘de 
twaalf’, is eigenaar van de 
Kitswoning en bezit wei-
land, bouwland en twee 
boomgaarden. Ook Nicola 
mag meerdere tuinen en 
boomgaarden tot zijn eigen-
dom rekenen. 
 
  

Tussen de Strijp en het Westland is vanouds synergie. Tuinders in beide regio’s zijn vaak familie van elkaar. Zij wisselen 
kennis uit. De druiventeelt die in het Westland een hoge vlucht neemt, doet zich ook in de Strijp voor. Er verschijnen 
druivenmuren, zo’n twee tot tweeëneenhalve meter hoog. Die houden de soms harde zeewind tegen en de zonnewarmte vast. 
Daardoor gedijen de druiven beter. Later verschijnen er zogenaamde schietramen die, schuin tegen deze muren geplaatst, de 
druiven nog sneller laten groeien. Ze houden immers de warmte langer vast. Uit muur en schietraam ontwikkelen zich, zoals 
in het Westland, de druivenserres. Tot laat in de twintigste eeuw zullen deze oude fruitmuren en serres het landschap van de 
Strijp bepalen. 

Minuutplan van Sion in 1832. In het register dat erbij hoort wordt bij elk nummer 
de bestemming van de grond aangegeven. Ook hier geldt: kleine percelen zijn 
bomen of moestuin, grote duiden wei- of akkerland aan. 
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Langzaam maar zeker zal Sion, vooral door 
de toenemende vraag uit steden als Delft, 
uitgroeien tot een aaneengesloten tuin-
bouwgebied zónder weiland. De tuinen 
brengen eenvoudige groenten voort, zoals 
uien en peen, de boomgaarden leveren 
vooral appels, peren en bessen. Maar 
ánders dan in het Westland treft men in 
Sion geen druiventeelt aan. De ‘stoffering’ 
met fruitmuren, schietramen en druiven-
serres ontbreekt. Ook windsingels treft men 
er niet aan.15 Kortom, Sion oogt minder ‘ro-
mantisch’ dan de Strijp. 
 

 
Dominee als grootgrondbezitter 
Terug naar de minuutplans van 1832: die tonen nóg enkele 
‘plukjes’ tuinbouw: in de punt gevormd door de Delftse 
Vliet en de Molensloot liggen opvallend veel tuinen, de 
meeste tien tot vijftien are groot. Van het kadaster krijgen 
zij het label ‘klasse 1’. Vlakbij liggen enkele ‘verdwaalde’ 
tuinen langs het Haantje en de Lange Kleiweg. 
Opvallend is een lang, smal gebied bij de papiermolen aan 
de Delftse Vliet. Het is verkaveld in een ‘snoer’ van tuinen, 
gemiddeld vijftien are groot. Eigenaar is Jacobus Petrus 
Sprengen van Eijck, predikant te Rotterdam. Die bezit nog 
meer grond in Rijswijk. Met ruim vierenveertig hectare 
behoort hij tot ‘de twaalf’. Maar zelf spit hij liever in de 
Bijbel dan in eigen grond: het laatste laat hij aan zijn 
pachters over. 
 
Hennepteelt in Rijswijk 
Dankzij Willem I beschikt Stadsarchief Delft over enkele 
landbouwverslagen die iets vertellen over de tuinbouw in 
Rijswijk. Wat is het geval? In het koninklijk besluit van 28 
juni 1818 maakt de ‘kanalenkoning’, die overigens niet alleen het verkeer te water maar 
ook handel en nijverheid bevordert, zijn voornemen bekend om in alle provincies van 
het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief het Groot-Hertogdom Luxemburg, land-
bouwcommissies in het leven te roepen. Die moeten met betrekking tot de landbouw 
signaleren, adviseren en rapporteren. Elk jaar, met ingang van 1819, moeten ze hun 
rapportage naar het ‘Departement van Binnenlandsche Zaken’ sturen. De gemeenten 
moeten de gegevens aanleveren. Zo doet de burgemeester van Rijswijk op 26 maart 
1842 verslag van wat de landbouw in Rijswijk zoal opbrengt aan tarwe, rogge, gerst, 
haver, boekweit, erwten, bonen, aardappelen, koolzaad, overige graansoorten, mee-
krap, beetwortel voor suiker, tabak en hennep. Het hoogst scoort de aardappelteelt, 
tarwe is een goed tweede. Het overzicht beperkt zich tot akkerbouwproducten.  
 
  

 
'HisGisvertaling' van het minuutplan van Sion. Er is meer 
weiland dan in de Strijp. Aan de Schipluidense kant van 
de Noordhoornseweg liggen meer tuinen dan in Sion. 

 
Hoek Delftse Vliet en Molensloot vol-
gens HisGis. Linksboven komen de 
tuinen op de grond van Jacobus 
Sprengen duidelijk in beeld. 
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Boomgaarden in beeld 
Tien jaar later blijkt het invulformulier verrijkt met nieuwe categorieën, zoals 
‘boomgaarden’: in de kolom ‘Aantal en uitgestrektheid’ is het getal 30.45.10 ingevuld. 
Daar worden vermoedelijk bunders mee bedoeld.16 Voorzichtige conclusie: al een 
aanzienlijk deel van de grond is als boomgaard in gebruik. 
In het overzicht van 1855 staat onder de kolom ‘opbrengst’ van de boomgaarden met 
de hand het volgende geschreven: ‘De Boomgaarden zijn allen gelegen in de verschil-
lende Buitenverblijven, waarvan men de opbrengst zooniet met zekerheid kan nagaan’. 
Daarom wordt de opbrengst ‘begroot’, dit is geschat: ‘Peeren en Appelen op nagenoeg 
500 mudden, druiven op niet meer dan 700 ramen’.  
Deze notitie lijkt in tegenspraak met het kadaster van 1832. Dat toont duidelijk aan, dat 
steeds meer boomgaarden juist níet op het terrein van de buitenplaatsen liggen. Mis-
schien bedoelt de ‘invuller’ dat ze eigendom zijn van de bewóners van de buiten-
plaatsen. Dat sluit het pachten ervan door markttuinders niet uit. Het vermelden van 
‘gewoon fruit’ – appels, peren, kruisbessen en overige bessen – wijst in die richting.  
 
Vooral ‘warmoeziers en oofttelers’ 
Volgens het landbouwverslag van 1874 is Rijswijk ’65 hectare tuinen en warmoe-
zerijgrond, 20 hectare boomgaard, geen boomkwekerijen’ rijk. In vergelijking met het 
kadaster van 1832 betekent dat een forse uitbreiding van het tuinbouwareaal. Maar bij 
de begrippen ‘tuin’ en ‘boomgaard’ moet wel meegewogen worden, dat er door de 
geschiedenis heen steeds verschillende betekenissen aan worden gegeven.  
Het landbouwverslag van 1910 noemt zelfs personen. De toelichting op de invul-
formulieren, inmiddels een boekje geworden, spreekt van: ‘Alle personen, wier hoofd-
beroep landbouwer (daaronder ook te begrijpen de veehouders) of tuinbouwer (warm-
oezier, ooftteler, bloemkweeker, bloembollenkweeker, boomkweeker of zaadteler) is’. 
De ‘tuinbouwers’ in Rijswijk zijn bijna zonder uitzondering ‘warmoezier’ of ‘ooft-
teler’.  
  

 
Opgave van de burgemeester van Rijswijk op 26 maart 1842 
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Er vallen ‘Strijpse’ namen als Buitelaar, Geuze, Kempenaar, Van Ruijven, Wubben en 
Zeelenberg. Bij Sion worden onder andere vermeld: v.d. Does, Droppert, Nowé, 
Steenks en Van Rijn. Er zijn zelfs ‘tuiniersters’, zoals de gezusters Batenburg met 
anderhalve hectare eigen land en de dames Hingst en Pompe van de middelbare tuin-
bouwschool voor meisjes met twee hectare land. 
 
Sion regionale komkommertuin 
Als je op internet bij ‘Tijdreis’ naar het 
jaartal 1910 scrolt en Sion tevoorschijn 
tovert, blijkt dit stukje Rijswijk inmid-
dels met de strook langs de Noord-
hoornseweg één aaneengesloten tuin-
bouwgebied te vormen.17   
Tuinders telen nog steeds op de volle 
grond, ook wel ‘koude tuinbouw’ ge-
noemd. Groententeelt gaat de boven-
toon voeren: sla, andijvie, bloemkool en 
vooral komkommer. Dit laatste product 
profiteert het meest van het glas dat be-
gin twintigste eeuw zijn intrede doet. 
Tuinders werken in toenemende mate 
met ‘bakken’, vaak opgebouwd uit klei-
muurtjes van twee of drie decimeter hoog, die met zogenaamde ‘eenruiters’ – dit is een 
raamwerk met glas uit één stuk – worden afgedekt. Die houden de warmte langer vast. 
Een extra hulpmiddel zijn de rietmatten waarmee het glas in de koude maanden wordt 
afgedekt. Het dagelijks op- en ontrollen van die matten is, sámen met het dagelijks 
begieten van de komkommerplanten, zeer arbeidsintensief werk. Bijen moeten met 
zoetgeurende bloemen van dit product worden weggehouden: zo worden uitstulpingen 
voorkomen en blijven de komkommers er gaaf uit zien. Enkele decennialang zijn prak-
tisch alle tuinders met deze teelt bezig: Sion is, mét Loosduinen, de ‘komkommertuin’ 
van de regio! 

 
 
  

Oud-tuinder Aad van der Meer woont nog 
steeds in Sion, in het huis waar zijn 
grootvader Arie in 1928 is komen wonen. 
Met trots toont hij een foto die beeldbe-
palend is voor Sion en geeft er de volgende 
toelichting bij: ‘Je ziet komkommerteelt 
onder platglas. De man in het midden, 
geknield, is mijn vader Cornelis. Mijn 
grootvader Arie is de man helemaal rechts. 
Hij heeft net een lichter onder het glas 
gezet. Dat is een stok waarmee de éénruiter 
wordt opengehouden. De andere drie 
mannen zijn Bert de Kruif, Henk de Lange 
en Arie Roos, veilingschipper. Ik weet 
alleen niet wie wie is. Op het voorste glas 
zie je een kromme komkommer liggen. Zo 
moesten ze niet worden! Daar maak ik uit 
op dat de mannen aan het snoeien zijn. Op 
de achtergrond zie je ons huis, links daarvan 
de loods en helemaal links het varkenshok. 
Veel tuinders hielden immers varkens. 

 
Schermafbeelding van Tijdreis 
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Het ‘platglas’ blijkt een stimulans voor de tuinbouw. De groententeelt wordt steeds 
intensiever. Daarom worden tuinarbeiders aangetrokken. Maar het loon is laag en er 
wordt niet uitbetaald als er, meestal ‘s winters, geen werk is of de weersomstandigheden 
dat beletten. Ontslagen vallen vaak in het najaar. Dat laat onverlet, dat er enige ‘sociale 
woningbouw’ plaatsvindt: in 1925 verschijnen er in opdracht van tuinder P. Steenks 
zes aaneenschakelde arbeiderswoningen tegenover het oude koetshuis van de voor-
malige buitenplaats. Ze staan er nog steeds, zo óók de ‘collega-arbeiderswoningen’ aan 
de Dijkshoornseweg in Den Hoorn.18 
 
Met de schuit naar Delft 
De komkommers en overige tuinbouwproducten worden vanaf 1901 naar de Westvest 
in Delft gevaren. Daar verrijst de Delftsche Groenten- en Fruitveiling, die twintig jaar 
later naar Den Hoorn verhuist. In het begin verzorgen veilingschippers het vervoer, 
maar steeds meer tuinders schaffen zelf een schuit aan. Jarenlang wordt daarbij gebruik 
gemaakt van een vaarboom waarmee de teler, te voet over paden en wegen, zijn eigen 
schuit voortbeweegt.  
 

 
… of naar de Sammersbrug 
Ook in de noordwesthoek van Rijswijk 
langs de Strijp bevindt zich nu, zoals 
Tijdreis van 1910 laat zien, een grote 
aaneengesloten concentratie van tuin-
bouwbedrijven, zónder wei- en akker-
land. Het tuinbouwareaal zal langzaam 
maar zeker ‘uitwaaieren’ langs de Van 
Vredenburchweg tot en met de spraak-
makende orchideeënkwekerij van Bous 
de Jong begin jaren zeventig. 
Omdat ook aan de Wateringse kant de 
groei onstuitbaar blijkt, vormt het 
noordwestelijke tuinbouwgebied van 
Rijswijk langzaam maar zeker één 
geheel met ‘de glazen stad’ van het 
Westland. 
 
Binnen tuindersfamilies – ze zijn katholiek en tellen in de eerste helft van de twintigste 
eeuw veel kinderen – wordt voor de zonen aan beide zijden van de Strijp nieuwe grond 
aangekocht om te kunnen ‘tuinen’. Dat verklaart het veelvuldig voorkomen van namen 
als Van Paassen, Van Ruy(ij)ven en Van Ste(e)kelenburg. Voor banken, school, kerk 
en winkels zijn ze op het ‘oude dorp Rijswijk’ georiënteerd. Voor het veilen van hun 
producten zoeken de tuinders het dichterbij: veiling Sammersbrug. 
 
  

Den Hoorn en Delft betekenen voor de tuinders in Sion méér dan een afzetmarkt: ze kerken er, hun kinderen zitten er op 
school, ze zijn er lid van allerlei verenigingen en men doet er zijn boodschappen.  

 
De Strijp (rechts) vormt in 1900 een aaneengesloten tuinbouw-
gebied 
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Tuinbouwareaal op maximum 
Een luchtfoto (zie boven) uit het begin van de jaren zestig maakt duidelijk, dat de tuin-
bouw in Rijswijk wat betreft het areaal dat zij in beslag neemt op haar hoogtepunt is. 
Nog meer uitbreidingen zijn nu zichtbaar: er bevinden zich inmiddels tal van tuinen 
langs het Haantje. Het zijn langgerekte percelen die de verkaveling van het oude weide-
gebied volgen. J.G. van Ruyven, die zichzelf de laatste tuinder van Rijswijk noemt, legt 
het uit: ‘Mijn tuin was lang en smal met poldersloten aan weerszijden, wat de afwa-
tering bevorderde. De kopse kant grensde aan de Kerstanjewetering. Noodzakelijk, 
omdat de producten met de schuit naar de Delftse veiling werden gebracht. Op eigen 
terrein vervoerden we de producten per lorrie. Langs de kassen en warenhuizen liep de 
rails over de volle lengte van het perceel. Je hoefde dus nooit ver te lopen om de pro-
ducten op de lorrie te zetten’. 
 
Van veeteelt naar tuinbouw 
De luchtfoto maakt nog iets zichtbaar: ‘strokentuinbouw’ in het nog niet geheel door 
stadsuitbreiding ingenomen weidelandschap tussen de Van Vredenburchweg en de 
Kerstanjewetering. Het betreft enkele langgerekte tuinen van warenhuizen voorzien. 
Hun kopse kant grenst meestal aan de Sir Winston Churchilllaan. Wat is hier aan de 
hand? Vermoedelijk zijn enkele bedrijven van melkveehouders omgezet in tuinbouw-
grond. Dat kan het gevolg zijn van aankoop door tuinders van buiten Rijswijk of door 
‘inbreiding’. Een voorbeeld van het laatste: een melkveehouder heeft drie zoons die 
hun boterham in de landbouw willen verdienen. Hij verdeelt zijn grond in drie stukken 
en de zoons gaan tuinieren. Dat is rendabel, omdat tuinbouw intensiever is dan veeteelt 
of akkerbouw.  
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Maar de tuinderijen aan weerszijden van de Sir Winston Churchilllaan blijven dun 
gezaaid. Oorzaak: de bodem. De grond is minder geschikt voor tuinbouw. Bovendien 
ligt het land in de ‘kom van Rijswijk’ lager dan aan de Strijp of in Sion en is te nat voor 
tuinbouw. Drainage biedt hier minder soelaas dan elders.  
 
Ontmanteling van Pasgeld 
Op de luchtfoto is nog een plukje tuinbouw te ontwaren in de zogenaamde ‘Drassige 
Driehoek’, gevolg van de ‘ontmanteling’ van Pasgeld aan de Vliet. Begin negentiende 
eeuw moeten de eigenaars van deze buitenplaats vanwege financiële perikelen grote 
stukken grond verkopen. Langs het Jaagpad worden op de verkochte grond onder 
andere huizen gebouwd, maar een gedeelte komt uiteindelijk in handen van Adriaan 
van der Willigen die de grond verpacht aan tuinders uit de omgeving. Eind twintigste 
eeuw zijn de laatste tuinders aldaar: Cor Benschop, Ger van der Eijk, Bert Moor en Cor 
Nowé. 
 
Glazen dorpen 
De luchtfoto van eind jaren zestig geeft nog iets anders prijs dan het maximum aan 
tuinbouwbedrijven in Rijswijk: glas! De foto hieronder brengt dat nog duidelijker in 
beeld. Geen platglas of serres meer, maar warenhuizen. Al snel na de Tweede Wereld-
oorlog gaan deze het landschap domineren. De Strijp en Sion worden ‘glazen dorpen’ 
aan de rand van een ‘glazen stad’, het Westland. 

  

 
Sion als 'glazen dorp' (foto: Delta Phot, april 1987) 
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De infrastrucuur verandert drastisch: de schuit heeft afgedaan, de vrachtauto komt 
ervoor in de plaats. Er verschijnen meer wegen, zoals de Van Rijnweg in Sion. Plaat-
selijke veilingen fuseren en ruimen uiteindelijk het veld voor die éne grote Veiling 
Noord voor groenten en fruit in Poeldijk. Of die van de Coöperatieve Centrale West-
landse Snijbloemenveiling (CCWS) te Honselersdijk.19 
 
De laatste innovaties gaan aan de inkrimpende tuinbouw van Rijswijk voorbij – tuinders 
weten lang van tevoren dat ze ten gevolge van stadsuitbreiding zullen worden uitge-
kocht – dus geen volledig geautomatiseerde en computergestuurde functies als bemes-
ten, voeden, begieten, verwarmen en verlichten, geen glas- en steenwol in plaats van 
grond en geen robots. 
 
… het doek valt 
Rijswijk, begin 1900 nog een klein dorp, zal in de twintigste eeuw uitgroeien tot een 
middelgrote stad van 50.000 inwoners.20 Ten noordoosten van de oude dorpskern 
worden de wijken Leeuwendaal en Cromvliet gerealiseerd, daarna breidt het dorp zich 
langzaam maar zeker uit in zuidelijke richting, uitwaaierend naar het westen en oosten. 
Weiland maakt plaats voor nieuwe stadwijken. Tuinders verdwijnen mondjesmaat, vee-
telers bij bosjes. De laatste boer wordt ‘uitgezwaaid’ als de flats aan de Ocarinalaan 
verrijzen. Voor tuinders langs de Van Vredenburchweg valt de eerste ‘grote klap’ als 
aan het eind van de jaren zeventig het Bous de Jongpark wordt gerealiseerd. Daarna 
volgt een nog ‘grotere klap’: eind jaren negentig ruimen alle tuinders van de Strijp het 
veld voor de gelijknamige Vinexwijk.21 Als Sion zich in het tweede decennium van de 
eenentwintigste eeuw ontwikkelt tot de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten valt definitief 
het doek. Eén tuindersschoorsteen staat er nog fier overeind. Ook de Strijp mag zich in 
een monument verheugen: wie de wijk vanaf de Sammersweg binnenkomt, wordt ver-
welkomd door een oud waterreservoir.22 

 
 

 
De enige bewaard gebleven tuindersschoorsteen van 
Rijswijk is inmiddels een gemeentelijk monument 

 
Waterreservoir bij de Strijp 
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draagt nog steeds die naam. Verderop in dit artikel is sprake van de ‘Drassige Driehoek’, een geuzennaam uit de tijd dat de buiten-
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1706. Nicolaes voltooit het werk in 1710. Al vanaf 1708 zijn er zes plaatsnijders aan het werk. Nicolaes houdt de supervisie, óók 
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