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HISTORISCH MET SION VERBONDEN 
Een tuindersgeslacht in Rijswijk 

 

 

Hij is een telg uit een oude Rijswijkse tuindersfamilie, wil zelf geen tuinbouwbe-

drijf beginnen, volgt na het lyceum in Delft een jaar heao in Den Haag, wisselt in 

korte tijd veel banen af, ontpopt zich uiteindelijk als ondernemer die verschillende 

bedrijven opricht en weer verkoopt en is als ‘pensionado’ nog steeds op veel ter-

reinen actief: Leon Eijgenraam. Met veel gevoel voor historie vertelt hij over zijn 

jeugd in Sion en het tuinbouwbedrijf van zijn vader. 

 

Liever ondernemer 

 

Leendert Arie Eijgenraam, vernoemd naar zijn grootvader en met Leon als roepnaam, 

wordt op 9 augustus 1952 in het Bethelziekenhuis te Delft geboren. Zijn wieg staat in 

Rijswijk. In het gereformeerde tuindersgezin, Sionsweg 24, worden nog vier jongens 

en een meisje geboren. Volgens traditie zullen de jongens tuinder worden. Leon niet. 

Hij wil ondernemen. 

 

Al vroeg ‘glase ramen’ 

Leon is trots op zijn familiegeschiedenis. Hij verwijst naar de website Genealogie van 

het geslacht Eijgenraam.1 Daarom begint zijn verhaal als volgt: ‘Onze stamboom gaat 

terug tot plusminus 1580. De eerste Eijgenramen woonden in Velden en Arcen, in de 

buurt van Venlo.    Meerderen van hen waren smid, zogenaamde meester-harnasmakers. 

Zij leverden aan het Staatse leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.  

  

 
Diverse Eijgenramen rond platglas verzameld: derde van links is Leons overgrootvader Cornelis en vierde van 
links is zijn opa Leendert Arie, geboren op 21 september 1895 (foto: plusminus 1910) 
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Om die reden verplaatsten ze hun werkterrein naar Den Haag. Daar maakten ze onder 

andere geweren voor genoemd leger. Dat was handwerk in die tijd. Dus moet je natuur-

lijk niet denken aan miljoenenorders, 

eerder aan een bestelling als ‘Wilt u ons 

veertig geweren leveren?’ Deze Eijgen-

ramen gingen definitief in Den Haag 

wonen. Nu was er één, Hendrik, die wat 

anders van plan was. Dat kwam doordat 

hij introuwde in een warmoezeniersfa-

milie aan de Noordhoornseweg bij de 

Blauwe Brug in Den Hoorn.2 Omdat er 

alleen dochters waren, kon hij het be-

drijf van zijn schoonvader overnemen. 

Op het warmoesland zal hij bonen en 

erwten geteeld hebben. Er was, heel ge-

bruikelijk in die tijd, ook een boom-

gaard. De groenten en het fruit werden 

in manden naar de omliggende steden 

gebracht. Daarvoor beschikte Hendrik 

over drie houten schuiten. Zijn zoon Ja-

cob werkte mee in het bedrijf. Van hem 

is bekend dat hij stukken land pachtte 

van de buitenplaats Sion. Hendrik over-

lijdt op 17 juli 1732. In de boedelschei-

ding van zijn sterfhuis is sprake van 

‘glase ramen’, vermoedelijk broeiramen 

om het groeiproces van de gewassen te 

bevorderen en ze tegen kou te bescher-

men’.  

 

Voorgoed met Sion verbonden 

Leon vertelt over het uitwaaieren van de Eijgenramen, bijna zonder uitzondering tuin-

ders, via steden als Delft en Vlaardingen en het uiteindelijke neerstrijken van enkele 

telgen in Den Hoorn. Daarmee belanden we bij zijn grootvader. ‘Opa Leendert en zijn 

broer Alexander 

tuinden in Den 

Hoorn. Zij vorm-

den een firma, de 

gebroeders Eijgen-

raam. Daarnaast 

waren ze ook nog 

eigenaar van twee 

tuinen in Sion. Mijn 

vader Alex, ver-

noemd naar zijn 

oom, was de derde 

zoon in het gezin 

van Leendert. Hij is 

op 20 januari 1926 

geboren.  

  

 
Detail boedelbeschrijving Hendrik Eijgenraam. Op de 
vierde en vijfde regel staat 'alle de glase ramen' te lezen 

 
Tuin, huis, schuur, met daarnaast een kleine stal (door Alex als garage gebruikt), de 
nog smalle weg en de Kerstanjewetering van bovenaf (foto: eindjaren veertig) 
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De broer van  mijn opa had geen kinderen en daarom kon 

mijn vader, toen hij als zelfstandig tuinder wilde beginnen, 

één van die twee tuinen in Sion kopen. Hij is er ook gaan 

wonen: Sion 5, nu Sionsweg 24. Dat was in 1949 nadat hij 

zijn dienstplicht in Indië had vervuld.’ Niet veel later huwt 

Alex met Maria (Riet) Toet, op 29 september 1929 in Den 

Haag geboren. Hun trouwdag is 19 september 1951. ‘Jan, 

een broer van mijn vader, kocht in 1951 die andere tuin, 

Sion 7, nu Sionsweg 32. Zo zijn de Eijgenramen ‘op Sion’ 

gekomen. De twee jongste broers van mijn vader namen 

het bedrijf van opa Leendert in Den Hoorn over’.  

 

Sion had iets aparts 

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog is Sion een buurt-

schap met een heel eigen karakter. Er wonen bijna zonder 

uitzondering tuinders. Dat versterkt de sociale cohesie. Het 

gebied is tot plusminus 1960 geografisch nog niet ontslo-

ten. De enige weg – de historische toegang tot de voormalige buitenplaats Sion – loopt 

langs de Kerstanjewetering en heet dan nog Haantje. De weg is smal en het wegdek 

bestaat uit steengruis met een laagje teer bedekt. Smalle paden, waarover alleen gelopen 

en gefietst kan worden, verbinden de tuindershuizen met elkaar en met de ‘buitenwe-

reld’. Er zijn boogbruggetjes over de vele sloten en zijsloten. Praktisch al het vervoer, 

de tuinbouwproducten op de eerste plaats, vindt plaats via het water.  

Het adres van alle huizen begint met ‘Sion’, gevolgd door een nummer, te beginnen bij 

1. Post voor de familie Eijgenraam is als volgt geadresseerd: Sion 5 Rijswijk post Delft. 

‘Sion had toch wel iets 

aparts’, vertelt Leon. 

‘Het lag dichter bij Den 

Hoorn en Delft dan bij 

de dorpskern van Rijs-

wijk. Ik zat op het lyce-

um in Delft. Je was er 

een buitenbeentje. Ik 

hoorde bij ‘die tuinders 

die in de grond zaten te 

wroeten’. Men kon 

zich er niets bij voor-

stellen. In Den Hoorn 

lag dat anders. Daar 

was men aan tuinbouw 

gewend. De veiling 

was er en er zaten toe-

leveringsbedrijven.’ 

 

Sion ontsloten 

In de jaren zestig komt de gemeente Rijswijk met een stratenplan dat tot de ontsluiting 

van Sion zal leiden. Vanaf het punt waarop de nieuw aangelegde Prinses Beatrixlaan 

de gemeentegrens met Delft kruist, wordt de weg langs de Kerstanjewetering omge-

doopt tot Sionsweg. Leon: ‘Ik weet nog dat die weg werd verbreed. Mijn vader en alle 

andere tuinders langs dezelfde weg moesten  een deel van hun grond afstaan. Om niet.  

 
Trouwfoto Alex en Riet 

 
De nog jonge Alex, hier op de voorgrond, hoorde bij 'die tuinders die in de grond 
zaten te wroeten' (foto: plusminus 1943 
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Daar maakten ze geen heisa over, want ze waren reuzeblij dat ze nu voor gemotoriseerd 

vervoer beter bereikbaar waren. Groenten en fruit werden immers niet langer met de 

schuit, maar per vrachtauto naar de veiling in Den Hoorn gebracht. Daarom werden ook 

de meeste sloten gedempt en kwamen er nieuwe wegen zoals de Van Rijnweg, Spie-

ringsweteringweg en Middendorpweg. Het vervoer van de tuinbouwproducten per 

vrachtauto heeft overigens ook bijgedragen aan veilingconcentraties: zo maakte in 1973 

de fusie van Den Hoorn met De Lier de veiling in Den Hoorn overbodig. De gebouwen 

op het voormalige veilingterrein werden eerst verhuurd en daarna in de jaren negentig 

gesloopt. Er is een woonwijk voor in de plaats gekomen. De straatnamen herinneren 

nog aan het verleden: Oude Veiling, Middenhaven, Achterhaven, Dwarshaven …’  

 

Broeibakken en eenruiters 

In Leons kinderjaren kent Sion teelten onder platglas. Met rechtopstaande aarden wal-

letjes worden ‘broeibakken’ gemaakt. Die worden afgedekt met zogenaamde eenrui-

ters. Deze bestaan uit een houten raamwerk van 150 cm lang en 80 cm breed met daarin 

glas uit één stuk. De eenruiters lopen schuin op om een enkele bak aan één zijde en een 

dubbele bak in het midden meer hoogte geven. In het laatste geval vormen de eenruiters 

als het ware een zadeldak. Praktisch alle tuinen hebben lange rijen van zulke broeibak-

ken. In de jaren vijftig is Sion een landschap van platglas met komkommer als voor-

naamste product. 

 

Daarvan kan Leon zich nog veel herinneren: ‘In de winter werden de eenruiters in de 

schuur gerepareerd en opgeslagen. In de lente werden ze weer teruggeplaatst. Het eerste 

product dat tuinders onder platglas teelden was zogenaamde ‘koude sla’. Rond Pasen 

werd die gesneden. Daarna volgde de komkommer. Die rijpte in de zomer. We moesten 

als kind op zondag helpen ‘luchten’. Aan een ringetje tilden we dan het raam op en 

schoven er een houten blokje onder’. 

 

  

 
Het algemene beeld 'op Sion': platglas, komkommerteelt, rails en lorrie (foto: jaren veertig) 
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Hup, de vaart in! 

Behalve sla en komkommers teelt Alex Eij-

genraam nog meer. Er is een zogenaamd 

‘trekkastje’ om in de winter jonge planten 

te kweken die vervolgens in het voorjaar 

worden uitgepoot. Leon: ‘Die jonge plan-

ten gingen ook naar opa Leendert en de 

broers van mijn vader. Komkommerplan-

ten vroegen veel aandacht. Ik zal een voor-

beeld geven: de komkommer van de ene 

plant werd geënt op de onderstam van een 

andere. Dat verkleinde de kans om ziekten 

in dat gewas te krijgen.’  

Leon vervolgt: ‘Mijn vader teelde achter in 

de tuin bloemkool. Daarvan moesten we 

het blad breken om de kool in het donker te 

houden, waardoor de witte kleur behouden 

bleef. Als de bloemkool rijp was, moest die 

helemaal naar voren worden gebracht waar 

de tuin aan de sloot grensde. Voor het ver-

voer van al die tuinbouwproducten naar de 

schuit was onze tuin uitgerust met rails en 

een lorrie. Aan de voorkant werd de bloem-

kool ‘rond gesneden’. Alle bladeren eraf 

en, hup, de vaart in. In augustus was heel het wateroppervlak bedekt met koolbladeren! 

En peen? Die werd in de sloot gespoeld’.  

 

  

 
Schuit met komkommers. Van links naar rechts: Alex 
met dochter Monica, haar broertjes Hans en schip-
per in vaste dienst Koos Langstraat 

 
Schuit met bloemkool. De man met de pet is schipper Koos Langstraat, het staande jongetje is Leon, het zittende 
jongetje z’n broertje Hans. Op de oever staat Alex met voor hem nichtje Nellie 
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Stoomseizoen 

Jarenlang maken tuinders aan het eind van de zomer gebruik van een stoombedrijf om 

hun grond te ontsmetten. Ook dat kan Leon zich nog goed herinneren. ‘De stoomketels 

van die bedrijven lagen op schuiten. Op de boot werd dus gestookt. Via leidingen werd 

de stoom naar de plekken gebracht waar de grond ontsmet moest worden. Dat was no-

dig om te voorkomen dat je allerlei ziekten in de gewassen zou krijgen.’ 

 

Staand glas 

Rond 1960 begint het platglas langzamerhand te verdwijnen. Kassen, en later waren-

huizen, komen ervoor in de plaats. ‘Staand glas’ is de benaming: het ligt immers niet 

langer plat. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe gewassen. De tomatenteelt doet haar 

intrede. Voortaan moet er gestookt worden. Leon: ‘Voor de verwarming van de kassen 

werden Schotse ketels gebruikt. Die kwamen uit schepen. Ik weet nog heel goed hoe 

zo’n ketel bij ons in 1957 bezorgd werd. Met een dieplader. En dát over de Sionsweg. 

Het was enorm manoeuvreren!’ 

Tuinders maken in die tijd gebruik van zware of afgewerkte stookolie. Leon: ‘Dat gaf 

veel vervuiling. Niet goed voor 

de was die buiten hing te drogen. 

Vanuit de stookinstallatie kwa-

men bovendien vlokjes as vrij. 

Ook niet aangenaam voor het 

wasgoed. Om over de mensen 

maar te zwijgen! Ik herinner me 

nog de strenge winter van 1962-

1963. De vrachtwagens met 

stookolie konden het niet áán rij-

den! Mijn vader flink in de ze-

nuwen, want een koude tuin be-

tekende dat alles zou bevriezen!’ 

 

 

Tomeloos actief 

Leon is trots op zijn vader en zijn sociale activiteiten. Met vuur en verve vertelt hij het 

volgende: ‘Vader Alex kon verschrikkelijk hard werken, harder dan ieder ander. Hij 

deed daar weleens een wedstrijdje in. Je kon hem uittekenen met een sigaar tussen de 

lippen. Hij was sociaal ingesteld en actief in het verenigingsleven. In de gereformeerde 

Westerkerk aan de Hugo de Grootstraat in Delft was hij diaken. Hij zat er bovendien in 

allerlei commissies. De Raiffeisenbank in Den Hoorn kon ook op hem rekenen: hij was 

er secretaris en voorzitter’. 

 

Sion kleurt elk jaar oranje 

Sion had, en heeft nog steeds, een actieve Oranjevereniging. Leon: ‘Mijn vader was er 

de secretaris van. Iedereen keek uit naar het Oranjefeest. De kinderen waren verkleed 

en deden met versierde fietsen en steppen mee in een optocht. Er waren enkele kleinere 

praalwagens. Het bestuur liep met het vaandel voorop, gevolgd door muziekvereniging 

Sint-Caecilia uit Schipluiden, door ons Sions Harmonie genoemd. Daarnaast waren er 

kinderspelen en in de avond tentspelen en muziek. In mijn jeugd noemden we het ook 

wel het Strobalenfeest, omdat we niet op stoelen maar op strobalen zaten. Soms liep 

het later op de avond – oorzaak drank – uit de hand. De touwtjes van die balen werden 

dan doorgesneden met een enorme bende als gevolg’.  

 

 
Dieplader met Schotse ketel 
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Terug die pijlers! 

Leon vervolgt: ‘Jarenlang is mijn vader voorzitter geweest van de bewonerscommissie 

Rijswijk-Zuid, dat Sion, het Haantje en het Jaagpad omvatte. Die commissie bleek écht 

nodig: het algemene gevoelen was dat deze uithoek van Rijswijk te weinig aandacht 

kreeg van de gemeente. Met die commissie heeft hij veel gerealiseerd. Mag ik je een 

mooi voorbeeld geven? De stenen pijlers van de brug die toegang gaf tot de buitenplaats 

Sion werden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers afgebroken om een vrij 

schootsveld te krijgen. Ze wilden bovendien met hun tanks over de brug. Na de oorlog  

 

Pijlers heropgebouwd Ornament met jaartal 1680  

 

 

Het bestuur van de Oranjevereniging rond het eigen vaandel. Alex is de vierde van links (foto: 1978) 
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heeft mijn vader zich ervoor ingespannen dat de pijlers weer zouden worden aange-

bracht. Daartoe is hij een handtekeningenactie begonnen. De gemeente bleek gevoelig. 

In 1975 werden de pijlers naar historisch voorbeeld gereconstrueerd en iets wijder uit 

elkaar gezet vanwege het inmiddels drukke autoverkeer over de brug. De ornamenten, 

die gelukkig in Museum Rijswijk bewaard zijn gebleven, werden teruggeplaatst op de 

pijlers. ’t Is een prachtig monument geworden!’ 

 

Kom in de kas 

Sociaal actieve tuinders, dáár kan Leon nog iets moois over vertellen: ‘In Sion werd 

rond 1970 onder de slogan ‘Kom in de kas’ het initiatief genomen om het grote publiek 

kennis te laten maken met het tuinbouwbedrijf. Lekker dicht bij de stad werd daar veel 

gebruik van gemaakt. Tuinders lieten hun teelten en tuinbouwtechnieken zien. Ik heb 

er nog films van! Het initiatief is overgeslagen naar andere tuinbouwgebieden. Dat 

soort open dagen worden daar nog steeds gehouden’.  

 

Bloemen en potplanten 

Terug naar het tuinbouwbedrijf van Alex Eijgenraam: op een gegeven ogenblik gaat 

Leons vader over op de teelt van snijbloemen, zoals chrysanten en anjers. Daarnaast 

kweekt hij jonge planten voor familie en andere tuinders. Stukje bij beetje komen er 

potplanten bij. ‘Inmiddels waren mijn jongere broers Hans en Marcel oud genoeg om 

in te treden’, vervolgt Leon. ‘Mijn vader ging met hen een firma aan. Dat vroeg om 

uitbreiding van het bedrijf. Daarom kochten ze er een tuin bij, Sionsweg 20. Die was 

van Van der Berg, ook een oude tuindersfamilie ‘op Sion’.  

De kwekerij werd in 1979 voor een groot deel vernieuwd. Er kwamen een paar grote 

kassen bij. En er werd nóg een tuin bijgekocht aan de Harnaskade in Den Hoorn. Dus 

beschikten mijn vader en broers over drie bedrijven. Volledig gericht op potplanten. 

Mijn vader specialiseerde zich in de hibiscus of Chinese roos. Er werden ook andere 

potplanten gekweekt, zoals begonia’s en varens. De firma Eijgenraam had in die tijd 

zo’n tien vaste medewerkers in dienst.’ 

 

 

 

 

  

Volledig gericht op potplanten Vernieuwing van het bedrijf 
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Het bloed kruipt waar het niet gaan kan 

Leon zelf heeft geen ambitie om tuinder te worden. Banen van korte duur kenmerken 

het begin van zijn loopbaan: hij werkt heel even bij zijn vader en bij oom Jan in de tuin, 

wordt assistent-kredietverlener bij de Raiffeisenbank te Loosduinen, daarna inkoper 

verpakkingsmateriaal bij Gist-Brocades Delft en komt tenslotte in de handel terecht bij 

Van Dijk Delft (VDD), toen al een grote exporteur van groenten en fruit met een aparte 

bloemenafdeling.  

Uitnodiging opening hernieuwde bedrijf op vrijdag 30 
maart 1979 

Er zijn veel belangstellenden bij de opening 

 

Alex (links), zijn zoon en opvolger Hans (rechts) en diens zoon Justin (midden) met achter hen een paar karren met 
hibiscus voor de veiling 

 



HISTORISCH MET SION VERBONDEN                                          10                                           Een tuindersgeslacht in Rijswijk  

Inmiddels rijpt bij hem, zijn vader en 

broers het idee om, náást de kwekerij, 

een exportbedrijf te beginnen. ‘Op 31 

maart 1979 heb ik Sion’s Plant B.V. op-

gericht. Ik hield kantoor onder het schui-

ne dak van de schuur waar de planten 

werden gesorteerd. Ik had mijn eigen 

vrachtwagens waar de naam van mijn be-

drijf op stond. Vanwege de specialise-

ring van mijn vader en broers had ik aan 

hun planten niet genoeg. Ik moest voor 

het leveren aan de retailhandel in het bui- 

tenland assortiment maken. Daarom ben 

ik in 1981 met mijn bedrijf verhuisd naar de bloemenveiling in Honselersdijk. Daar kon 

ik alle denkbare bloemen en planten bij elkaar halen en in assortimenten groeperen voor 

de export. Mijn vrachtwagens leverden aan bijvoorbeeld supermarkten in veel Europese 

landen. Voor het vervoer naar Engeland kon ik op de vrachtwagens van mijn vader en 

broers rekenen. Zij voerden de naam Alex Eijgenraam.  

 

Om een lang verhaal kort te maken: ik heb Sion’s Plant in 2000 verkocht aan de Dutch 

Flower Group, de grootste bloemenhandelaar van de wereld. Eventjes heb ik mijn tijd 

doorgebracht op de golfbaan. Maar in 2002 heb ik met mijn zoon Lennart een nieuw 

bedrijf opgericht, Zyon Group B.V. Dat heb ik in 2018 overgedaan aan de Floral Trade 

Group.’ 

 

 

 

Tot aan zijn laatste snik 

Terug naar vader Alex. Leon sluit zijn verhaal als volgt af: ‘Mijn vader is tot aan zijn 

laatste snik blijven werken. In 1990 heeft hij zich als firmant teruggetrokken, maar bleef 

wél op het bedrijf van zijn zoons werken. Tot aan zijn laatste snik. Hij is 86 geworden. 

Als je weet, dat hij op 13-jarige leeftijd begonnen is …’  

 

 

Hoe komt Leon aan de benaming ‘Zyon Group’? Als hij in 2002 dat nieuwe bedrijf start, mag hij 

de naam ‘Sion’ niet meer gebruiken. Het beroemde vogelvluchtperspectief van de gelijknamige 

buitenplaats dat P. van Call omstreeks 1725 vervaardigt, biedt uitkomst. Daar is sprake van ‘het 

Adelycke Huys Zyon’. In de naamvoering van zijn nieuwe bedrijf mag ‘Zyon’ wel worden gebruikt. 

Bijkomend voordeel: cliënten in het buitenland kunnen zich bij ‘Zyon’ eerder iets voorstellen dan 

bij ‘Eijgenraam’. 
 

 

Leon als kersverse directeur van Sion Plants Export 

Vrachtauto Sion Potplants Export Vrachtauto Alex Eijgenraam 
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1 Zie: https://www.eijgenraam.net/eijgenraamframeset.htm?eijgenraamstart.htm (9 augustus 2020) 
2 De Blauwe Brug of Stakenbrug is de brug die ook nu nog de Noordhoornseweg met de Dijkshoornseweg verbindt. 


