Tussen nuttig en aangenaam
Het verhaal van de Vlietoevers in de gemeente Leidschendam-Voorburg
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De Vliet, de ideale verbinder

V

oor u ligt de tekst ‘Tussen nuttig en aangenaam, het verhaal van de Vlietoevers in de gemeente
Leidschendam-Voorburg’. Hiermee hopen we u op een prettige en leesbare manier te informeren
over de waarde van de Vlietoevers in onze gemeente. De Vliet, waarvan de oorsprong te herleiden

is tot de 12e eeuw, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze gemeente. Hoewel de functie van
de Vliet in de loop der eeuwen is veranderd van puur logistiek naar voornamelijk recreatief, is de ruimtelijke
kwaliteit van de Vlietoevers voor onze gemeente onmisbaar. Deze tekst schetst de ontwikkeling van de
Vlietoevers vanaf de aanleg in de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd.

Naast deze tekst heeft de gemeente ook een beleidsdocument ontwikkeld. Die kunt u inzien op de website
onder www.lv.nl/CHA-Vlietoevers. Dat document heet ‘Cultuurhistorische Analyse Vlietoevers’.
Daarin zijn de nog bestaande waarden van de Vlietoevers in kaart gebracht om die in de toekomst beter te
kunnen beschermen. Hiermee geven we tevens gehoor aan de wens van de provincie Zuid-Holland om de
kwaliteit van de historische vaarwegen in de provincie te versterken. Ook hopen we dat de overige ‘Vlietgemeenten’ de kans aangrijpen om een eigen analyse van de Vlietoevers te maken. Zo kunnen we de Vliet als
bindend element in het landschap behouden en versterken.

Ik wens u veel leesplezier.

Heleen Mijdam
Wethouder Monumenten, Archeologie en Cultuurhistorie
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Inleiding
Het grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg kent een lange en rijke historie. Duizenden jaren lang bepaalde de
bodemgesteldheid waar mens en dier konden wonen en leven. Land is onlosmakelijk verbonden met water. Te veel ervan was en is
hinderlijk, maar te weinig ook. De Vliet, officieel het Rijn-Schiekanaal, is ooit gegraven als afwatering. Het werd daarna onder meer
een transportroute voor mens, dier en koopwaar, een lommerrijk woongebied voor hen die het konden betalen, een plaats voor aangenaam vermaak en het startpunt voor de industrialisering. De Vliet - inclusief de oevers - kan hierdoor met recht een kanaal van
sociaaleconomisch belang worden genoemd, met bovendien een verhaal dat het vertellen waard is.

N

u de monumentenwet gaat veranderen, zal de lijst met rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten niet worden uitgebreid.
De gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt daarom een
andere manier om de cultuurhistorie op de Vlietoevers te beschermen.
Daarvoor is een inventarisatie van het gebied gemaakt. Want behoud van
alle gebouwen en herinneringen is onmogelijk. De tijd staat niet stil, een
landschap is nooit ‘af’. Het gebruik van de ruimte gaat immers altijd door.
De kernvraag is welke zaken langs de Vliet kenmerkend zijn voor de
karakteristieke uitstraling. De vervolgvraag is dan hoe de uitstraling intact
blijft zonder alle bouwactiviteiten en aanpassingen stil te leggen.
Tot nu toe was nog niet duidelijk over hoeveel waardevolle natuur,
architectuur en infrastructuur het eigenlijk gaat. In het beleidsdocument
‘Cultuurhistorische Analyse Vlietoevers’ - in zijn geheel te vinden op de
website van de gemeente - worden daarom alle zogeheten cultuurhistorische waarden beschreven. Hiermee kan in de toekomst verantwoord

worden besloten welke gebouwen, wegen, bruggen, sloten, open ruimtes,
doorzichten en beplanting behouden zouden moeten worden en
waarom. Daarnaast geeft de analyse aan welke nieuwe ontwikkelingen
minder wenselijk zijn, omdat ze niet passen bij de uitstraling van dit
unieke gebied.
Deze brochure is de publieksversie van het eerdergenoemde beleidsdocument ‘Cultuurhistorische Analyse Vlietoevers’. Het beschrijft
de geschiedenis van de Vliet en de oevers, ook al horen sommige delen
van het grondgebied inmiddels bij andere gemeenten. De tekst is
ingedeeld volgens de vier gekozen overkoepelende thema’s uit het
beleidsstuk.
Lezers die meer van het onderzoek willen weten, of die het catalogusdeel ervan willen bekijken, kunnen het originele beleidsdocument
raadplegen op www.lv.nl/CHA-Vlietoevers.

Vlietgebied in
de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
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Ontginningen en
gebruik door boeren

Voorgeschiedenis
De Vliet, ook wel het Rijn-Schiekanaal genoemd, doorkruist de gemeente
Leidschendam-Voorburg in een bijna rechte lijn. Het woord kanaal geeft
al aan dat het door mensen is gegraven, vermoedelijk in de late Middeleeuwen. De geschiedenis van de bodemlagen gaat veel verder terug.
De ontstaansgeschiedenis van het gebied is van belang om te kunnen
begrijpen waarom de Vliet juist op deze plek ligt en waarom ze juist in
die tijd nodig was.
Ooit hoorde dit gebied bij de oudste kustlijn van Nederland. Ongeveer
12.000 jaar geleden kwam een eind aan de laatste IJstijd. De temperatuur
steeg waardoor de ijskappen smolten. De waterstand steeg, het continentale plat tussen Nederland en Engeland liep onder water en zo
ontstond de Noordzee. Rond 4.400 v. Chr. stabiliseerde de stijging van de
zeespiegel. Afgezet zand vormde zandbanken die hoger en groter werden naarmate meer zand aanslibde: de strandwallen.
De wind stoof het zand op tot duinen, de zogenaamde Oude Duinen. Die
vormden de oudste kustlijn van Nederland. De onderkanten ervan, de
strandwallen, liggen nog in de bodem op de lijn Voorschoten, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Wateringen. Soms zijn ze nog herkenbaar,
zoals in de Herenstraat, waar de kerk op een top van een strandwal staat.
Ongeveer 6.000 jaar geleden lag de gemeente Leidschendam-Voorburg
dus aan zee. Maar niet voor lang, want tot in de Middeleeuwen groeide
de kustlijn in westelijke richting aan tot waar hij nu ligt.
Achter de duinen - nu de oostelijke oever van de Vliet - hoopte zoet
(regen)water zich op en ontstonden moerassen. Plantenresten vergingen
langzaam in deze natte omgeving. Zo vormden zich dikke lagen veen.

De 12e eeuw kende een groot aantal stormvloeden waar het toenmalige
duingebied veel onder te lijden had. De zee sloeg gaten in de kust en zandverstuivingen waren het directe gevolg. Zij vormden vanaf de kustlijn de
zogenaamde Jonge Duinen. Hoewel de wind veel kracht had, kwamen
deze duinen niet tot aan Leidschendam-Voorburg.
Eerste bewoning
Jagers en verzamelaars hebben in de prehistorie op gezette tijden in het
kustgebied gevist en op wild gejaagd. Ze trokken rond, hun voedsel
achterna en kampeerden op duintoppen en oeverwallen langs riviertjes.
Rond 3.800 v. Chr. kozen ze de hogergelegen strandwallen als permanente
woonplaats en veranderden geleidelijk van jagers in boeren. In de loop
der eeuwen werden de bewoners geconfronteerd met andere
bevolkingsgroepen die een eigen cultuur hadden (Romeinen, Franken
enz.), maar het boerenbestaan bleef een belangrijke rol spelen.
Turfwinning kwam al op bescheiden schaal voor vanaf de Romeinse tijd.
Hierdoor ontstonden vroeg in de jaartelling meertjes in het veen. Lange
tijd is gedacht dat de Vliet dezelfde waterloop was als het kanaal van
Corbulo. Dit kanaal werd rond 47 n. Chr. gegraven door de manschappen
van de Romeinse generaal Corbulo als veilige binnenlandse vaarroute
achter de duinen. De huidige Vliet dateert pas uit de 12e eeuw en valt
hooguit op enkele stukken samen met het kanaal van Corbulo. Toen de
Romeinen aan het eind van de 3e eeuw uit deze regio vertrokken, kampte
het gebied met een stijging van de grondwaterspiegel. De toch al
natte veengebieden werden daardoor onbewoonbaar en zouden dat
de 500 jaar daarna ook blijven.
Dorpen
Nadat het waterpeil in het gebied weer was gezakt, werden nieuwe
nederzettingen gebouwd. Ze lagen als linten langs de zandpaden, die
over de hogergelegen strandwallen liepen. Veur, Voorburg en Stompwijk
ontstonden in de 9e en 10e eeuw.
Dat is ook de tijd dat de eerste kerken werden gebouwd. Rondom de
kerken groeiden de boerengehuchten tot volwaardige dorpen met
verschillende beroepsgroepen en inwonerstypen. Maar het ging ook wel
eens anders. Op de kruising van de Vliet met een landscheidingsdijk lag
in de 13e eeuw de Leidsche Dam. Dit kruispunt werd een overslagplaats
voor lokale handel. Rondom de overslagplaats ontstond vervolgens een
dorp, vermoedelijk al met een kerk.

Zandgravers aan de Broeksloot (foto prentbriefkaart collectie Kees van der Leer).

Belangrijke woningen en openbare gebouwen werden opgetrokken in
steen. Baksteen werd in de regio geproduceerd en natuursteen werd van
elders aangevoerd. Oude ruïnes deden dienst als steengroeve. Zo kwam
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Het recht van de Leydtschendam. Gezicht vanuit Voorburg op de Delftsekade, Hervormde Dorpskerk (Peperbus) en sluis. Gravure van C. Decker en P.F. Smith
(collectie gemeentearchief Leidschendam-Voorburg).

bijvoorbeeld tufsteen en leisteen van Romeinse legerkampen en van
Forum Hadriani terecht in de eerste stenen kerkjes en kastelen.
Gebruik van het landschap
Vanaf de 11e eeuw waren de bewoners in staat grotere aanpassingen in
hun omgeving aan te brengen. De veengebieden werden ontgonnen en
aangepast voor de akkerbouw. Dit was omdat er door de bevolkingstoename in de dorpen een hogere voedselproductie nodig was.
Boeren legden sloten aan om het teveel aan water naar natuurlijke
watergangen af te voeren, die op hun beurt werden verbreed of rechtgetrokken, zoals de Dobbewatering en de Veenwatering. Deze
doe-het-zelfacties leidden dikwijls tot wateroverlast op andere plekken.
Ook de Vliet is - waarschijnlijk aan het eind van de 12e eeuw - als
afwatering gegraven. Het strookt in elk geval met de gebeurtenissen in
het kustgebied. De zee was onrustig. Er waren stormvloeden die delen
van de duinen wegsloegen en die de dijken van de Maas deden breken.
Door het zand slibde de Oude Rijn bij Katwijk definitief dicht. Het water

moest ergens anders heen en de Hollandse polders liepen één voor één
onder water. De waterstand zal ook in deze omgeving problematisch zijn
geweest. Zeer waarschijnlijk gebruikte men bij de aanleg van de Vliet
dezelfde tactiek als generaal Corbulo duizend jaar daarvoor: bestaande
natuurlijke watergangen werden met elkaar verbonden en rechter uitgegraven om water af te voeren.
Met alle wateroverlast was er behoefte aan samenwerking en regie.
Zo verschenen aan het einde van de 13e eeuw de waterschappen of
hoogheemraadschappen, die door de graaf van Holland werden
benoemd. De scheiding tussen de verschillende waterschappen werd
aangegeven door dijken, de zogenaamde landscheidingen. De gemeente
Leidschendam-Voorburg ligt precies op een dergelijke scheiding tussen
het waterschap Rijnland en Delfland. De dam, die waarschijnlijk al
bestond vóór het benoeming van de waterschappen, was noodzakelijk
om het hoogteverschil in waterpeil op te vangen.
In deze periode komt ook het vervoer over water op gang. Vee werd met
platte schuiten over de sloten naar het land gevaren.
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Gebruik veengrond
De akkers ten oosten van de Vliet werden vanaf de 14e eeuw afgegraven.
Turf was een belangrijke brandstof in veel arbeiderswoningen. Vruchtbare akkers veranderden in natte en onvruchtbare gronden, die alleen
nog geschikt waren voor veeteelt. Het land lag na het turfsteken lager
Ontstaan slagenlandschap
dan daarvoor. De Vliet zelf ligt op deze plekken nog op de oorspronkelijke
De strandwal functioneerde in de tijd van de ontginningen als
zogenaamde ontginningsas. Dat betekent dat percelen (slagen) loodrecht hoogte van het landschap.
op de strandwal georiënteerd waren, zodat een boer zowel hoger als
lager gelegen land bezat. Hij kon het in de lengterichting verder ontginnen, Na verloop van tijd was er door de turfwinning meer water dan land.
maar niet in de breedte, want dat was eigendom van de buurman. Lange Polders moesten het land weer tevoorschijn brengen. De afwatering van
de polders gebeurde in eerste instantie via slootjes, schotten en
sloten dienden als afwatering en afscheiding tussen de kavels. Soms
waren extra sloten nodig. In een enkel geval zijn ze nog herkenbaar in de dammen. Naarmate het land verder inklonk, moesten kades worden
gebouwd en was bemaling met eenvoudige paarden- en radmolens
weiden als ondiepe geultjes. De boeren woonden in de meeste gevallen
op de hoge en droge flank van de strandwal aan de westzijde van de Vliet. nodig. De eerste windwatermolens verschenen in deze regio in de
15e eeuw. De Vliet diende bij de bemaling als waterberging.
Ze hadden hun vee op de oostelijke oever op de lager gelegen veenlanden staan.
Soms konden de dieren de ondiepe delen zelf oversteken. Ter hoogte
van Voorschoten waren doorwaadbare delen (wedden) van een meter
diep aangebracht.

De haaks uitgegraven sloten ten westen van de Heerweg en de Vliet
functioneerden niet alleen als perceelscheiding, maar ook als transportroute. Via deze sloten werd afgegraven strandwalzand (geestgrond) per
boot naar de klanten vervoerd. Het zand werd gebruikt bij de aanleg van
wegen en bij de bouw van steden. Boeren gebruikten het zand voor het
verlichten van de grond.
Door turf- en zandwinning en het uitgraven van geulen en vervoerssloten
ontstond het kenmerkende slagenlandschap met langgerekte kavels
van vastgestelde maten. Een negatief bijverschijnsel van deze verkaveling
was de dalende waterstand. Hierdoor verdwenen bossen, zoals het
Schakenbosch.
Gezicht op Wilsveen (foto collectie gemeentearchief Leidschendam-Voorburg).
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Infrastructuur

Vele eeuwen lang bestond de infrastructuur in de omgeving van de Vliet uit zandpaden en waterwegen. Pas halverwege de 19e eeuw
werden belangrijke hoofdroutes verhard en een eeuw later volgden de secundaire wegen. Reizen over zandpaden in een koets of te
paard was geen pretje en lopen duurde lang. Het meest aangenaam was dan ook het vervoer per boot.
aangekocht en ook moest worden nagedacht over ongelijkvloerse
kruisingen met de haakse sloten naar de landerijen.
Ook eigenaren van buitenplaatsen gebruikten de Vliet als transportroute
van goederen, voorraad en gasten. De buitenplaatsen hadden dan ook
een eigen opvaart die doorliep tot dicht bij het hoofdhuis.
Niet alleen de Vliet werd gebruikt als vervoersader. Ook de sloten
vormden een belangrijk onderdeel van de infrastructuur. De boeren
bereikten hun land aan de oostzijde van de Vliet per praam. Deze platte
schuiten werden voortgeduwd met een stok. Ook het vee kon hiermee
van en naar de weiden worden gebracht. Dat moet tot bijzondere taferelen
hebben geleid. Tot slot gebruikten ook de zandwinners en de latere
tuinders de sloten om hun goederen te vervoeren. Zo kwamen zij tot
voor de deur van de groenteveiling aan de Westvlietweg.
Schuitenjager K. Visser op het jaagpad langs de Vlietweg (foto collectie gemeentearchief Leidschendam-Voorburg).

Bruggen en dammen
Voorburg heeft vanaf de Middeleeuwen vijf bruggen gehad, waarvan de
Oude en Nieuwe Tolbrug, de Wijkerbrug en de Kerkbrug nog steeds in
gebruik zijn als oost-westverbinding. De namen verwijzen naar buurtschappen die vlak bij de bruggen lagen. De vijfde brug lag ter hoogte van
de ridderhofstede Leeuwesteyn en deze is inmiddels verdwenen.

Vervoer over water
In eerste instantie ging het vervoer over water per zeilschuit of roeiboot.
Daarbij was de reiziger afhankelijk van het weer of van de roeisnelheid
van de schipper. In de loop van de 16e eeuw kwam de trekschuit, die veel
minder afhankelijk was van het weer. In wezen was dit de eerste vorm van
openbaar vervoer. Tegen betaling kocht de reiziger een plek in de schuit, Leidschendam had van oudsher maar één verbinding over de Vliet via de
die volgens een dienstregeling vaarde.
Leidsche Dam, die eerder bekend stond als de 13e-eeuwse Sijtwendedijk. De dijk was aangelegd na de oprichting van de waterschappen in de
13e eeuw. Dijken dienden toen als grens (landscheiding) tussen twee
Het eerste jaagpad in de omgeving lag tussen Delft en Leidschendam
waterschappen, hier Rijnland en Delfland. De landscheiding werd om
langs de Vliet. Op het jaagpad liep de schuitenjager, ofwel de man met
veiligheidsredenen extra gemarkeerd met natuurstenen grenspalen,
paard die de schuit voorttrok. Ook vrouwen en kinderen werden
daarvoor ingezet. Een eeuw later werd ook tussen Leiden en Leidschendam waarvan enkele bewaard zijn gebleven. Tussen de palen en de dam
mocht niet worden gegraven.
een jaagpad aangelegd. Hiervoor moesten veel percelen worden
Landscheidingsdijken vingen kunstmatig het verschil in het
waterpeil op, zodat naastgelegen waterschappen geen wateroverlast hadden.
Dit betekende wel dat her en der creatieve oplossingen nodig
waren als de grensdijk een rivier afdamde en de scheepvaart
daardoor letterlijk in de weg zat.

Tuinderij en veilingschuit van L. Vieveen maakt gebruik van de sloten
om zijn waar bij de veiling te brengen (foto collectie gemeentearchief
Leidschendam-Voorburg).
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De Leidsche Dam was ooit een groot obstakel. Alle boten moesten
over de dam heen worden getrokken om verder te kunnen varen.
Dit betekende een enorme vertraging in de reis van Delft naar Leiden
omdat eerst alles moest worden uitgeladen en daarna weer moest
worden ingeladen. En ook al staat op de tekening van Coenraet Oelensz
uit de 16e eeuw een overtoom (een treksysteem dat met grote
windassen werd aangedreven), de Vliet was door deze hindernis
alleen geschikt voor lokaal verkeer.
De steden Haarlem, Gouda en Dordrecht deden er in deze tijd alles aan
om dit zo te houden. Ze hadden het alleenrecht op de vermarkting van
waren. Wanneer schepen via de doorgaande route in deze steden aankwamen, waren zij verplicht hun waren op de markt aan te bieden en
daar marktrechten voor te betalen. Deze bron van inkomsten wilden de
drie grote steden niet graag kwijt. Steeds wisten ze te voorkomen dat het
Leidschendam zou worden toegestaan om een sluis aan te brengen in de
Vliet. Toen keizer Maximiliaan in 1488 eindelijk toestemming gaf,
stuurde Dordrecht een 400-koppig leger om de gloednieuwe sluizen kort
en klein te staan. In de Tachtigjarige Oorlog, in 1574, werd de overtoom
door de Spanjaarden tijdens de belegering van Leiden verwoest. Pas na
de Vrede van Munster in 1648 werd een sluis aangelegd.

Fragment kaart Coenraat Oelensz 1556,
(foto collectie gemeentearchief Delft).

De brug bij de Kniplaan in Leidschendam was van oorsprong een ‘wedde’,
een doorwaadbare plaats in de Vliet voor mens en dier. In later tijd is de
wedde vervangen door een veer en dat maakte enige decennia geleden
weer plaats voor een brugverbinding.

Oude Tolbrug, tegenover Park Leeuwenbergh, gezien in Noordelijke richting met
rechts de Westvliet (foto collectie gemeentearchief Leidschendam-Voorburg).
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Buitenplaatsen en ander vermaak

Buitenplaats Hofwijck (Foto collectie
gemeente Leidschendam-Voorburg).

Ontstaan
In de 13e eeuw bouwde de adel versterkte huizen en kastelen, soms met
hergebruikt bouwmateriaal. Ze boden een veilig heenkomen in een tijd
waarin het gezag van de centrale overheid afbrokkelde. Lokale edelen en
hun leenmannen grepen de macht. Ze vochten letterlijk hun onderlinge
meningsverschillen uit, zoals tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
(1350-1490). Erg lang bleven de meeste kastelen in de regio overigens
niet staan. Na de komst van het buskruit werden ze tijdens de Tachtigjarige Oorlog beschadigd of verwoest. Bij de herbouw of verbouw in
vredestijd deed een ander type herenhuis zonder zware ommuring zijn
intrede: het buitenverblijf.

het water. De meeste stonden aan de westzijde van de Vliet in Voorburg.
Slechts enkelen stonden onder de ‘banne van Stompwijk’ (tegenwoordig
gemeente Den Haag) aan de oostzijde van de Vliet. Dit was niet zo
vreemd; nog altijd waren de oude, hogergelegen strandwallen aan de
westzijde de beste plaats om te wonen.
In de 17e eeuw was de groei van het aantal buitenplaatsen zo groot dat
ook Huygens in zijn hofdicht aandacht aan het onderwerp besteedde. Hij
liet een verontruste trekschuitreiziger de volgende woorden uitspreken:
Sal’t noijt geen einde wesen,
All weer een nieuw Casteel in eenen nacht geresen!
‘Kschick endelick de Vliet zal worden tot een’ straet.

In de Gouden Eeuw (17e eeuw) beleefde Holland een grote bloeiperiode
op handelsgebied. De nieuwe rijken wilden naar goed voorbeeld van de
oude adel zogenaamde buitenplaatsen bouwen of opkopen. De buitenplaatsen dienden als zomerverblijf voor de familie, weg van de vieze,
overvolle stad, waar men de rest van het jaar woonde. De voorzieningen
in de huizen waren daarop aangepast. Dat betekende dat de omgeving in
de herfst leegliep, omdat de burgers weer naar de steden vertrokken.
In de vroege zomer was een omgekeerde beweging te zien.

Het hoofdgebouw was vaak een architectonisch hoogstandje in een
prachtig aangelegde tuin. De tuinen waren voorzien van exotische
beplanting in speciaal daarvoor ontworpen oranjerieën. Langs het water
van de Vliet stonden theekoepels om samen met het bezoek thee uit
Oost-Indië te drinken. De meeste buitenplaatsen waren voorzien van een
opvaart vanaf de Vliet, die toegang gaf tot het terrein.

Op de buitenplaatsen was het zakendoen gehuld in een aangename en
vriendelijke sfeer. In korte tijd verrezen ruim 30 idyllische plaatsen langs

In eerste instantie moest het gebruik van de grond rondom de huizen
geld opleveren voor het onderhoud van het pand.
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Naarmate de welvaart in de Hollanden groeide, veranderde dat. De tuinen
rond de huizen volgden de laatste mode. Eerst hadden ze een formele
opzet zoals de Franse tuinen, daarna zagen ze eruit als een lieflijk
Engels landschapspark. Kennis van de heersende modeopvattingen bij
tuinaanleg - en architectuur - was een belangrijk onderdeel in de maatschappelijke positionering van de eigenaar.

Verval van de buitenplaatsen
In de tweede helft van de 19e eeuw begon het verval van de meeste
buitenplaatsen. De kosten voor het onderhoud werden te hoog.
Veel buitenplaatsen werden verkocht, gesloopt of aangepast voor
permanente bewoning. In de 20e eeuw werden veel buitenplaatsen
verkocht om woonwijken op te kunnen bouwen.

De buitenplaatsen gaven de Vlietoevers een eigen karakter. De compositie van stenen massa’s te midden van groene structuren werd door de
burger uit de 17e en 18e eeuw tot kunst verheven. Uitzonderlijke bomen
en planten werden vanuit de hele wereld geïmporteerd en in de tuinen
geplaatst (al dan niet in de volle grond). De compositie en decoratie van
huizen ging van sober classicistisch tot uitbundig 19e-eeuws.

In het huidige Leidschendam-Voorburg (inclusief de Haagse gronden op
kadastraal Stompwijkse grond) liggen nog maar elf duidelijk herkenbare
buitenplaatsen. Er zijn er meer, maar ze zijn zó ingebouwd dat ze niet
meer herkenbaar zijn.

Ter aangenaam vermaeck
Aan het begin van de 19e eeuw stond het leven van de gegoede burgerij
en de adel in het teken van vermaak. Deze groep had immers voldoende
tijd om te genieten van het leven. Langs de Vliet verschenen herbergen
en theetuinen. Die werden in de 19e eeuw uitgebreid met recreatieve
aspecten zoals zeil- en roeibotenverhuur, muziekmiddagen en andere
evenementen. Hiervan bestaan nog vele afbeeldingen.
Dergelijke uitspanningen verschenen ook op het terrein van voormalige
buitenplaatsen. De bekendste zijn: de uitspanningen van Rozenrust en
die bij de Wijckerbrug waar in beide gevallen (roei)boten konden worden
gehuurd. Een minder bekende is de uitspanning van de familie Van Dongen, achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. De buitenplaats
Hoekenburg heeft zelfs een tijd dienst gedaan als hotel.
De oudste herberg uit de omgeving stond naast de Leidsche Dam.
Het was herberg ‘De Zwaan’. Samen met de ‘De Stad Amsterdam’
bood ‘De Zwaan’ reizigers die moesten wachten of overstappen een
pleisterplaats.

Uitspanning en theehuis Den Baars (later paviljoen van Dongen) (ansichtkaart
collectie gemeentearchief Leidschendam-Voorburg).

Vlietoevers met buitenplaatsen ter hoogte van Centrum Oud Voorburg
(prentbriefkaart collectie Kees van der Leer).
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Industrie

Rond 1860 begon in Nederland de Industriële Revolutie. Arbeid, die tot die tijd vooral met spierkracht van mens en dier werd
verricht, wordt dan steeds vaker door machines uitgevoerd.
op de plek van de ijzerfabriek ‘Enkes’. Ook de voormalige liftenfabriek
‘Kone-Starlift’ bestaat al vanaf het tweede kwart van de 20e eeuw.
Industrialisering Leidschendam
Aan de oevers van de Vliet in Leidschendam stonden molens in een open
landschap langs het water toen de industrie opkwam. De open ruimtes
tussen de molens waren direct erg in trek als vestigingsplaats. Er verrezen
grote fabriekshallen met schoorstenen en andere fabriekselementen
zoals de groenteveiling, de elektriciteitsmaatschappij (ten behoeve van
de Hofpleinlijn), de gasfabriek en de wasserijen.

Gezicht vanaf de Leidsekade met links paviljoen van Dongen, de coöperatie Nooit
Gedacht en rechts de Graanmaalderij van Blonk, net achter de huidige Petrus en
Pauluskerk (foto collectie gemeentearchief Leidschendam-Voorburg).

Door de eeuwen heen hadden zich al kleine bedrijven langs de Vliet
gevestigd. Vaak ging het om molens of kleine fabriekjes, die het water
gebruikten als aandrijving of onderdeel van het productieproces.
Ook scheepswerven of vissersbedrijfjes kozen voor een locatie aan het
water. Aan het einde van de 19e eeuw groeiden de bedrijven explosief
door de komst van machines. De werkgelegenheid nam toe. Het oude
landschap, dat eeuwen nagenoeg onveranderd bleef, onderging een
schaalvergroting.

Leidschendam zelf kende ook andere vormen van bedrijvigheid. Er was
een kaaspakhuis aan de Delftsekade en er waren twee scheepswerven:
een aan de zijde van de Sluiskant en een andere bij de huidige Rooms
Katholieke Petrus & Pauluskerk. De meelmaalderijen stonden voorbij de
Dam in de richting van Voorschoten. De tuinders uit Veur brachten hun
waar naar de groenteveiling aan de Westvlietweg. Direct naast de groenteveiling lag de Hofplein-spoorlijn, zodat de groenten direct konden
worden vervoerd. In de huidige situatie ligt op deze plek de NS-remise.

In het derde kwart van de 19e eeuw werd de Vliet zo druk bevaren dat
verbreding nodig was. Daarom werd het kanaal aan de oostzijde verder
uitgegraven. Op de oever werd tegelijkertijd een weg aangelegd. De buitenplaatsen die te dicht op de Vliet stonden, werden opgekocht en
gesloopt.
Fabrieken
Andere buitenplaatsen kwamen in deze tijd in handen van een industrieel
bedrijf. Zo werd op het terrein van de buitenplaats Middenburg in
Voorburg de wasserij Ozon gevestigd. De tuin werd gebruikt voor de
bouw van de gasfabriek. ‘In de Wereldt is veel Gevaer’ werd door de
firma Waldeck gekocht voor de bouw van een wasserij en op de buitenplaats Hoeckvliet werd het beroemde ‘Eau de Voorbourg’ geproduceerd.
Zelfs het nu zo bekende en geliefde Hofwijck viel in de 19e eeuw ten
prooi aan de industrie. Daar werd enkele jaren met behulp van stoommachines kaarsen en smeedwerk geproduceerd.
Opvallend genoeg staan tot op de dag van vandaag nog steeds bedrijven
op de plek waar ooit de industrie begon. Daarmee hebben ze in elk geval
een duidelijke relatie met de cultuurhistorie van de Vlietoevers.
De Hokatex staat op het terrein van de voormalige wasserij Ozon, de
Groenteveiling is vervangen door een spoorwegbedrijf en de Sligro staat

Groentecentrale aan de Westvlietweg 7, later magazijn van de PTT (foto collectie
gemeentearchief Leidschendam-Voorburg).

Woonwijken
Na de schaalvergroting van de industrialisering veranderde het landschap
langs de Vliet weer, nu door het inrichten van woonwijken.
De oude buitenplaatsen verkochten steeds meer grond aan gemeenten
en ontwikkelaars, die aan het begin van de 20e eeuw startten met de
bouw van groene woonwijken en dikwijls luxe villa’s. De straatnamen
verwezen naar het oude gebruik van het terrein of naar de naam van een
buitenplaats. Ook hier verrezen architectonische hoogstandjes, maar dan
op een andere schaal.
Na de Tweede Wereldoorlog werd steeds meer ruimte opgeslokt door
gebouwen en bedrijven.
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Vooral aan de westzijde van de Vliet is in de tweede helft van de 20e
eeuw veel gebouwd. Bij deze projecten is niet altijd rekening gehouden
met de bijzondere en fijngevoelige schaal van het gebied, waardoor veel
doorkijkjes, groen en oorspronkelijke kwaliteit is verdwenen.
Ten slotte nog eenmaal terug naar de Vliet zelf om de cirkel rond te
maken. In de tijd van de wederopbouw neemt de industriële scheepvaart
nog verder af. Goederenvervoer over de weg en over het spoor krijgen
de voorkeur. Als in 1960 dan ook nog de groenteveiling verdwijnt, is het
vrachtverkeer over de Vliet bijna nihil. Een extra reden hiervoor is dat de
boten inmiddels grotere afmetingen hebben, terwijl de bruggen niet
meegroeiden, ze kunnen bijvoorbeeld niet allemaal open.
De Vliet wordt steeds meer een toeristische route voor passanten
en rondvaartboten. De oevers worden het domein van fietsers en
wandelaars, die genieten van de taferelen op en langs het water.

Invulling wanden langs de Vliet (foto gemeente Leidschendam-Voorburg).

Bedrijven langs de Vliet (foto gemeente Leidschendam-Voorburg).

Park Vronesteyn 24 (foto gemeente Leidschendam-Voorburg).

Vlootschouw tijdens de Vlietdagen (foto gemeente Leidschendam-Voorburg).
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