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TUINDER IN DE STRIJP 
door Frans Holtkamp 

 

 

 

 

Zijn vader Lou van Ruijven teelt nog volgens ‘Strijpse traditie’ groenten en fruit, waarbij 

het tuindershart uitgaat naar druiven, pruimen en vooral perziken. Hijzelf volgt de lagere 

tuinbouwschool in Leidschendam, voelt zich pas op zijn zeventiende geroepen zelfstandig 

tuinder te worden, maar werkt eerst enkele jaren bij zijn vader en leert daar het vak: 

Steef van Ruijven (1942). 1 Tomatenteelt zit er voor hem niet is. Net als zijn broers is hij 

kleurenblind ‘en dan zie je niet of ze rijp zijn’. 

 

Een degelijk tuindershuis aan een onverharde weg 

 ‘Mijn vader nam in 1935 halverwege de Strijp de tuin van zijn 

vader Philippus over’. Steef toont de notariële eigendomsakte 

met op de voorkant de tekst ‘Een Westlandsche tuin met 

daarop staand een woonhuis, schuur en kassen in den 

Schapenweipolder Strijp te Rijswijk (Z H)’.  

Er staat nóg iets op de voorzijde: ‘1/8 onverdeeld in de brug 

over een zijsloot’. Steef legt uit: ‘Die sloot was lang geleden 

door tuinders op eigen initiatief gegraven om met de schuit zo 

dicht mogelijk bij de tuinbouwproducten te kunnen komen. 

Dus was er een brug nodig omdat er nog meer tuinders aan de 

onverharde weg langs de Strijp woonden. Die hadden recht 

van overpad. Het huis had mijn vader net laten bouwen. Het 

adres was toen al Strijp 8, daarvóór Kleiweg 37. Het huis staat 

er nu nog. 

  

 
Eigendomsbewijs van de ‘Westlandschen tuin’ 

 

 

In dat degelijke tuindershuis wordt Stefanus Maria Adrianus 

van Ruijven op 5 december 1942 geboren. Naar goede 

katholieke gewoonte zal het een groot gezin worden met 

uiteindelijk vijf jongens en drie meisjes. Vier jongens – 

eveneens een bekend patroon in die tijd – zullen tuinder 

worden. Drie van hen werken eerst bij een oom, kennis of 

derde. Daarna beginnen ze voor zichzelf. Steef komt bij zijn 

vader in dienst en zal begin jaren zeventig de tuin overnemen. 

 

  

 

  

 

 



 2 

Perziken met stip bovenaan  

Er zijn pruimenbomen en serres waarin druiven worden geteeld, maar perziken staan met stip 

bovenaan. ‘Dat was écht mijn vaders passie. Hij wist precies wanneer ze rijp waren en geplukt 

moesten worden. Ze werden in kistjes gedaan, op houtwol gelegd en door papier van elkaar 

gescheiden. Ze mochten niet tegen elkaar aan liggen. Dat zou butsen op kunnen leveren. Die 

kistjes moesten per se getild worden. En je mocht ze niet tegen je buik aan houden om schudden 

en dus beschadiging te voorkomen. Mijn vader was trots op zijn perziken. Hij stond bekend om 

de kwaliteit ervan.’  

Aanvankelijk bestaat de voor-

naamste teelt uit fruit. Lang-

zaam maar zeker neemt de 

groententeelt in omvang toe. 

‘In onze warenhuizen werden 

tomaten gekweekt. Maar dat 

was niet zo’n succes’, vertelt 

Steef, ‘want mijn broers en ik 

zijn kleurenblind. We konden 

niet goed zien welke tomaten 

rijp waren en welke niet. 

Daarom ben ik later geen to-

matenteler geworden’. Naast 

groenten en fruit wordt op 

kleine schaal bloemen ge-

teeld. 

 

Zand, drainage en organische mest 

‘Mijn vader heeft veel aan bodemverbetering gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld veel zand 

opgevaren om de grond te verbeteren. Zand blijft langer nat. Voor euphorbia’s zeer geschikt, 

ontdekte ik later. In mijn vaders tijd werd de grond ook gedraineerd. Daarvoor werden 

aardewerken buizen gebruikt, taps toelopend, die op 90 cm diepte tegen elkaar werden 

geschoven en zo een netwerk vormden. Dat waterde af op een afvoersysteem dat tussen twee 

tuinen werd aangelegd. Voor bodemcartering, zeg maar: het maken van een bodemprofiel, 

maakte mijn vader gebruik van het Proefstation in Naaldwijk. Je kon dan exact zien hoe de 

samenstelling van de tuinbodem was. Zelfstandige tuinbouwadviseurs konden aan de hand van 

zo’n profiel precies aangeven hoeveel water bepaalde planten nodig hadden of wat je aan 

bemesting moest doen. Hij maakte gebruik van stalmest en gier. Zelf heb ik niet zoveel aan 

bodemverbetering hoeven te doen. Om de grond humusrijk te houden, maakte ik gebruik van 

organische mest, zoals stalmest en compost.’ 

 

Ragen en kruien 

 ‘Mijn vader heeft altijd gestookt. Aanvankelijk 

met steenkool in de vorm van cokes. Daar had 

hij héél veel werk aan. Er waren tuinders met 

mooie gemetselde schoorstenen, maar wij 

hadden een schoorsteen van eterniet, later van 

cortenstaal. Dat was een stuk goedkoper. Hij 

moest wel een bepaalde lengte hebben om onze 

buren minder te hinderen met de toch wel zware 

rook. We gebruikten restproducten als koolas 

en sintels voor de verharding van de Strijp, in 

 
In de druivenkas wordt ijverig gekrent, terwijl Piet, een broer van Steef, tegen de voorste 

trap leunt 

 
De op olie gestookte ketel moet nog worden geïnstalleerd 



 3 

die tijd niet meer dan een breed pad. Toen kwam de stookolie. Daar hadden we minder werk 

aan. Wel moesten de pijpen elke week geraagd worden. In koude winters, als er veel gestookt 

werd, wel twee keer per week. We reden soms per keer een kruiwagen vol roet weg! Hij heeft 

ook nog even op aardgas gestookt. Ikzelf heb alleen met aardgas te maken gehad. Dat was 

aanmerkelijk schoner’. 

 

Vervoer per as 

Van Ruijven senior heeft ook de ‘revolutie in het vervoer’ nog meegemaakt, de vrij abrupte 

overgang van varen met de schuit naar ‘vervoer per as’. Zeg maar meerdere assen, want het 

betreft een personenauto met een kleine aanhanger, die overigens in de loop der jaren steeds 

een maatje groter wordt. ‘De zijsloot werd in 1960 gedempt. Die was niet meer nodig voor het 

vervoer per schuit’. Dat leverde geen problemen op met het Hoogheemraadschap Delfland. Het 

was een zogenaamde eigen sloot, dus hoefden we geen rechten aan Delfland te betalen en niet 

voor vervangend water te zorgen.’ 

 

Rolwisseling 

Nog steeds bij zijn vader in dienst, laat Steef ‘op de tuin’ in 1969, vlak bij de ouderlijke woning, 

voor zichzelf een huis bouwen, huwt in hetzelfde jaar op 29 oktober met Hennie van de 

Coevering en trekt er met haar in. Enkele jaren later neemt hij de tuin van zijn vader over. Van 

Ruijven senior helpt mee in zijn vrije tijd. En hij dient zijn zoon graag van advies: ‘Zou je niet 

zus, zou je niet zo …’.   

 

‘Er waren er maar enkelen die zich eraan waagden’ 

Eind jaren zestig telen de tuinders van de Strijp groenten en bloemen, zo’n beetje fiftyfifty. Wat 

de groenten betreft geven eerst tomaten de toon aan, daarna vooral paprika’s. Steef zet in op de 

teelt van bloemen: pluisanjers, chrysanten en euphorbia’s. ‘Heel mijn tijd als zelfstandig 

tuinder, dus van 1972 tot 1995, heb ik chrysanten geteeld. Daarnaast had ik euphorbia’s. De 

teelt van de Euphorbia Fulgens ofwel wolfsmelk, familie van de Christusdoorn en de kerstster, 

was niet gemakkelijk, maar wél heel bijzonder. Er waren er maar enkelen die zich eraan 

waagden. Ik was toen lid van een Westlandse studieclub. Die bestond uit veel werkgroepen, 

georganiseerd rond een bepaalde bloem, zoals de roos, de chrysant, de fresia en de euphorbia. 

Met een paar tuinders uit het Westland zat ik in de werkgroep die zich in de euphorbiateelt 

verdiepte en die bedoeld was om een nog beter product te krijgen. We kwamen wekelijks bij 

elkaar ‘op de tuin’ om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Als ik van zo’n bijeenkomst 

thuiskwam, ging ik onmiddellijk kijken of ik het wel goed deed. Het overkoepelend orgaan van 

de studieclub organiseerde voor geïnteresseerden ook avonden met een gastspreker die 

gespecialiseerd was in een of andere teelt.’ 

 

‘Bossen’ en ‘hoezen’ 

Bloementeelt is intensief en vergt veel werk. Steef kan dat niet alleen. Zijn vrouw Hennie helpt 

regelmatig mee, onder meer bij het ‘bossen’ van de bloemen. Chrysanten worden in het 

warenhuis ‘op het bed gebost’ oftewel: er gaat ter plekke een elastiekje om een bos. De 

bloembossen worden via een zogenaamde touwtjeslijn – twee strakgetrokken touwtjes die 

langzaam ronddraaien – naar het middenpad vervoerd. Daar worden ze ‘gehoesd’ ofwel in 

plastic verpakt, naar de schuur gebracht en klaargemaakt voor vervoer naar de veiling. 

Bij euphorbia’s gaat het anders: die worden geplukt, naar de schuur gebracht, op lengte 

gesorteerd en dan pas ‘gebost’. Steef voegt toe: ‘In het najaar werden de euphorbia’s in de 

schuur heel even in een pan met warm water van zo’n 90o C gezet om de stelen dicht te koken. 

Dat was bedoeld om het vocht binnen te houden en leeglopen te voorkomen. Daarna brachten 

we ze ‘per as’ naar de bloemenveiling in Honselersdijk.’   
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Uitstekende krachten 

Alleen de helpende handen van Hennie zijn niet genoeg: Steef heeft ook personeel in dienst. 

‘Er solliciteerde een meisje bij me. Dat kwam van Huis te Lande, de bekende tuinbouwschool 

voor meisjes in Rijswijk. Ze kon er haar draai niet vinden en wilde gewoon in de tuin werken. 

Dat heeft ze vijf jaar gedaan. Tot aan haar zwangerschap. Een uitstekende kracht! Daarna kwam 

er een jongeman. Die heb ik vijftien jaar in dienst gehad.’ 

 

Stomen 

Wat regelmatig terugkwam was het stomen van de grond, vooral bedoeld om schimmels te 

bestrijden. Steef: ‘Sommige tuinders pakten dat groots aan. Als de warenhuizen eventjes leeg 

waren, werd in een keer heel de tuin gestoomd. Ik heb het altijd stukje voor stukje gedaan. Als 

na het oogsten van bloemen een vak leeg was, werd dat gestoomd.’ 

 

Bijna voorgoed vertrokken 

Ruim twintig jaar is Steef zelfstandig tuinder geweest: in 

1995 wordt hij door de gemeente Rijswijk uitgekocht. 

Reden?  De Strijp moet een woonwijk worden. Steden-

bouwkundige Ashok Bhalotra tekent het ontwerp. Oude 

tuinderswoningen zijn in het ontwerp meegenomen, 

waaronder het huis van Steef en Hennie en dat van zijn 

vader en moeder. Al het tuindersglas verdwijnt.  

Steef wil op zijn vertrouwde stek blijven. Maar het eerste 

stedenbouwkundige plan voorziet in zó weinig grond rond 

het huis, dat hij zijn woning aan de bouwcombinatie 

verkoopt. Het defini-

tieve ontwerp blijkt 

royaler: een lapje 

grond vóór het huis, 

een tuin erachter en 

een strook ernaast om 

er een schuur en gara-

ge op te zetten. Daar-

mee kan hij leven en 

koopt het huis terug. Steef, op dat moment 53, blijft actief. 

Hij werkt achtereenvolgens in het magazijn van een 

dierenwinkel en bij zijn zoon die vlakbij de Oranjesluis in 

’s-Gravenzande, nu gemeente Westland, een tuin heeft. 

Daarna doet hij vrijwilligerswerk. Nu, 77 jaar oud, neemt 

hij wat gas terug. Hij geniet met Hennie van de mooie tuin 

bij het huis, maar de kinderen en kleinkinderen staan met 

stip bovenaan. 

 

Rijswijk, 6 februari 2021 

Tuinders zijn ‘alleskunners’ en daarbij horen schuren. Een tuin zonder schuur is ondenkbaar. Alle tuinbouwmachines, zoals de frees, 

hebben er hun plekje. En gereedschappen: naast hark, riek, spitschop en schoffel zijn dat de gebruikelijke timmermansgereedschappen 

en ‘technische’ gereedschappen als sleutels, tangen en zelfs een lasapparaat. Wat de tuinder zelf kan repareren, zal hij niet laten doen. 

Tuinbouwproducten worden er gesorteerd, gedroogd, verpakt en klaargezet voor vervoer. Het fust, dat meestal uit kistjes en grotere 

kisten bestaat, is er opgeslagen. Voor bloementuinders zijn dat dozen. Kunstmest, zaaigoed en vele andere benodigdheden worden er 

bewaard. 

 

 
Luchtfoto uit 1993 van de T-vormige tuin van 

Steef (het glas is er iets grijzer) met in de cirkel 

zijn geboortehuis vlak bij het water en zijn hui-

dige woning (gele baksteen) iets naar achteren 

 
Steef van Ruijven in zijn tuin met achter hem het 

vroegere straatnaambordje Strijp 
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1 Behalve Steef van Ruijven zijn er tal van andere oud-tuinders met een interessant verhaal. Bij ‘Haagse Herinneringen’ vertellen negen 

betrokkenen over de vroegere tuinbouw in de nieuwe Haagse wijk Wateringse Veld. Hun geïllustreerde verhalen zijn in de vorm van een 

zogenaamde DigiTale te zien en te beluisteren onder het thema Wateringse Veld, een rijk tuindersverleden. Klik op de volgende link:  

http://www.haagseherinneringen.nl/pagina/521/in_9_digi-tales (31 juli 2020). 

  


