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Inleiding 
De KNNV afdeling Delfland doet elk jaar een grote publieksactie. In 2013 vragen 

wij aandacht voor het water in onze leefomgeving. Met deze fietstocht maakt u 

kennis van de vele aspecten van het water in Deflland. De fietstocht begint 

natuurlijk bij het hoofdkantoor, ofwel het gemeenlandshuis, van het Hoogheem-

raadschap van Delfland aan de Oude Delft 167 in Delft. 

 

Hoogheemraadschap van Delfland 
Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert ons water. Het budget gaat voor 

ongeveer 60% naar rioolwaterzuivering, voor 40% naar het beheer van het 

watersysteem. Ongeveer 3% van het totale budget is bestemd voor het 

verbeteren van de waterkwaliteit. De wateroverlast na zware regenval in 1998, 

1999 en 2001 heeft aanleiding gegeven tot een voortdurende stroom aan 

projecten om deze problemen in de toekomst te voorkomen. De Europese Kader 

Richtlijn Water is de drijvende kracht achter de verbetering van de chemische en 

biologische waterkwaliteit. Kijk eens op de website van het hoogheemraadschap 

en op www.kaderrichtlijnwater.nl. 

Al het overtollige water in Delfland wordt uit de polders in de boezem gepompt en 

de boezem loost haar water via gemalen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

op de Nieuwe Waterweg en in Scheveningen en Ter Heijde  op de Noordzee. 

Om te waken dat er niet teveel water in de boezem komt is er een boezempeil 

ingesteld. Met de rug naar het gemeenlandshuis ziet u aan de overkant van de 

http://www.kaderrichtlijnwater.nl/
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gracht de recente en ook oude peilbesluiten in de muur ingemetseld. Het huidige 

niveau ligt 43 cm onder NAP.  

 

We staan hier boven het boezempeil op het zogeheten boezemland; dit gebied 

watert vrij af op de boezem, er is geen gemaal nodig. Dit deel van de Oude Delft 

is meermalen gesloopt en opnieuw op de puinhopen opgebouwd. Let tijdens de 

fietstocht naar de Duivelsgatbrug op de hoogte van de kademuren. Het 

boezempeil zal op de fietstocht steeds de referentie zijn. 

 

Fiets langs de Oude Delft in de richting van de Oude Kerk. Na de kerk aan de 

rechterkant van de gracht fietsen. 

Eerste gracht rechts: Kolk 

Bij de volgende brug aan de linkerkant van het water fietsen: Geerweg. 

 

Duivelsgat 
Bij wateroverlast kan het water in de boezem zo hoog worden dat laaggelegen 

straten in het centrum onderlopen. In het kader van ABC-Delfland is daarom de 

binnenstad afsluitbaar gemaakt van de boezem. Het gemaal bij het Duivelsgat 

moet het water uitpompen. 

 

Rechtdoor over de Schie via een lus linksom over de fietsbrug: Aan ’t Verlaat. 

Aan de linkerkant van het water fietsen. 

Over de St Jorisweg, onder de A13 door. 
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Tweemolentjesvaart 

Schutsluis 

Bij de schutsluis (oude naam is verlaat) is duidelijk dat we hier echt de polder 

ingaan. Er is uitgeveend en de ontstane plas is weer drooggemaakt. We zullen 

tot in Pijnacker de hoogteverschillen tussen wel en niet uitgeveende stukken in 

de benen gaan voelen. Het scheelt ongeveer 2,5 meter. 

Gemaal 

Het gemaal pompt natuurlijk water uit de polder in de vaart die in verbinding staat 

met de Schie. Maar er is ook een aansluiting gemaakt voor extra noodpompen. 

Ook hier zien we weer een peilschaal, maar deze keer is de streefhoogte met PP 

aangegeven: het polderpeil. Soms is er voor een polder nog een apart lager 

zomerpeil en hoger winterpeil vastgesteld. Loop de trap op om een beter 

overzicht te krijgen. 

Misschien valt het niet zo op, maar er is ook een waterinlaat. In de zomer is er 

watertekort in de polder en wordt er water ingelaten. De Delflandse boezem 

ontvangt dat op haar beurt weer via een pijpleiding uit de Brielse Maas. 

 

Nooddorpse Plassen 

De Nooddorpse Plassen zijn ontstaan door tussen de kades en voetpaden de 

weilanden uit te venen. Men is er niet toe gekomen om er een droogmakerij van 

te maken. Vroeger waren er natuurlijk geen bomen en was dit weiland. 

 

Tweemolentjesvaart 

Aan de andere kant van de vaart ligt een jaarlijks gemaaid rietveld. Aan de kant 

van de vaart groeit het als drijftil het water in. Daar kun je er doorheen zakken! 

Midden in het rietveld is er alleen schoon regenwater. Daar vindt weer 

veenvorming plaats. Niet betreden svp; het is een kwetsbaar gebied! 

 

Bij de Boerderij aan de rechterkant over het water: rechtsaf.  

(Er is een fietspad door de Delftse Hout dat uiteindelijk op hetzelfde punt 

uitkomt.) 

Rechtsaf: Bieslandse Weg overgaand in Noordeindse Weg. 
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Einde Korftlaan 

Gemaal 

Hier is een molen afgeknot en in gebruik genomen als woonhuis met een 

elektrische gemaal. Je ziet ook vaak dat de molen in haar geheel is afgebroken 

om plaats te maken voor een stoomgemaal. De kolenbunker, boiler en het 

vliegwiel zijn opgesteld in een speciaal daarvoor gebouwd machinehuis. Een 

grote ingemetselde plaquette markeert dan de stichting van het gemaal. Stoom 

heeft het niet lang uitgehouden. Al heel snel werden de gemalen geëlektrificeerd. 

Dat levert een zee aan ruimte op in de gebouwtjes en een tweede plaquette aan 

de gevel. 

 

Hier zien we het hart van het gemaal opgesteld: een centrifugaalpomp. Het water 

wordt in het pomphuis rondgetold, naar buiten geslingerd en uitgeperst. Via de 

centrale opening zuigt het pomphuis water aan.  

 

Beneden- en bovenpolder 

We staan op de grens van de Bieslandse Beneden- en Bovenpolder. De namen 

hoeven geen verdere uitleg. De ene polder is uitgeveend en de andere niet. 

De reden voor wel of niet uitvenen is wel interessant. In de Bovenpolder zit er 

teveel zand en klei in de ondergrond om uitvening lonend te maken. We staan op 

een oude kreekbedding die van Naaldwijk (toen nog aan de Maas) via 

Wateringen en Rijswijk naar Pijnacker tot in de Kleihoogt loopt. Op weg naar 

Pijnacker zullen we steeds op de rand fietsen. De kenners noemen dit de Gantel-

inbraak. 

Linksaf richting Pijnacker: Virulypad. 

 

Werkterrein Hoogheemraadschap van Delfland. 
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Viruly-pad 
Op het Viruly-pad zien we links de Bieslandse Benedenpolder en rechts het 

Krekengebied met de grens van wel en niet verveende grond. Voorbij het 

Krekengebied en een strook weiland ligt een kassengebied. Dit watert niet af 

naar de Pijnackerse Vaart, omdat die al overbelast is met waterafvoer uit 

Pijnacker naar de Schie. 

Regenwater uit het kassengebied met uitgespoelde meststoffen en 

landbouwbestrijdingsmiddelen stroomt via het weiland door het Krekengebied, 

door de duiker onder het Viruly-pad, door de Bieslandse Benedenpolder naar het 

gemaal aan de Korftlaan. 

Meststoffen en landbouwgif in het oppervlaktewater is een groot probleem in 

Delfland. De waterkwaliteitsnormen worden in het oppervlaktewater vele malen 

overschreden. Men is daarom bezig om de tuinbouwbedrijven aan te sluiten op 

de riolering. Het hoogheemraadschap overweegt hier om het tuinbouwgebied 

van het natuurgebied af te koppelen en een aparte afwatering te geven. 

Overigens verplaatst de aansluiting van tuinbouwbedrijven op de riolering de 

problemen voor landbouwgif alleen maar. Landbouwgif passeert de 

zuiveringinstallaties vrijwel ongehinderd en komt dan in zee. De Noordzeekust is 

een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied) en dat mag dus 

niet. Er is een overeenkomst met de tuinders dat in 2027 de kassen geen 

bestrijdingsmiddelen of meststoffen meer uitstoten. Emissieloze kassen heet dat 

in vaktermen. 

In de Benedenpolder zijn een aantal sloten voorzien van natuurvriendelijke 

oevers. Naast het centrale diepe deel is er een ondiepe plasdras schouder 

gemaakt. Het zijn de sloten met een rietkraag. Boer Jan Duindam doet mee met 

het project Boeren voor Natuur waarin hij 10% van zijn landbouwgrond opgeeft 

voor natuurontwikkeling. 

Uitgeveend 



Cor Nonhof, Water in Delfland; een fietstocht, KNNV afdeling Delfland, 2012 7 
 

 

 

Rechtsaf richting Pijnacker: Noordkade langs de Poldervaart. 

Poldervaart 
In de Poldervaart groeit Krabbenscheer. Het is een plant die niet van zout houdt 

en dit is een van de meest westelijke groeiplaatsen. Net als kroos is het een 

drijfplant. Het drijfvermogen komt door gasontwikkeling in de plant door zonlicht. 

’s Zomers steekt hij boven het water uit en in de winter zakt hij weer naar de 

bodem. 

 

Linksaf richting Pijnacker (Sportlaan). 

Op rotonde rechtdoor: Nobellaan. 

Na de bocht naar rechts: linksaf (Troelstralaan). 

Rechtsaf: Thorbeckelaan. 

Op rotonde rechtsaf: Oostlaan overgaand in Westlaan 

Tweede rotonde links: Overgauwse Weg 
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Overgauwse Weg 
We fietsen over een oude dijk. Deze is nog in gebruik zoals te zien is aan het 

verschil in waterpeil links (Oude polder van Pijnacker met peil NAP -2,7 m) en 

rechts (Zuidpolder van Delfgauw met verschillende peilgebieden tussen NAP -2,0 

en -3,0 m). Je komt dit type weg op een dijk overal in Delfland tegen. De 

bewoners moeten zelf zorgen dat ze met een brug naar de weg kunnen. 

 

 

Een ander veel voorkomend pompmechaniek is de Archimedes-schroef. Dit is 

een antieke Griekse uitvinding. 

 

Bij T-splitsing rechtdoor via lus linksom door tunnel en richting Oude Leede 

aanhouden. 

Sommige van de dijken hebben geen waterkernende functie meer. Soms zijn er 

zelfs gaten in gegraven om nieuwe waterstromen en vaarroutes mogelijk te 

maken (Engels voor gat: hole; Oud Nederlands: heul). Deze dijken hebben vaak 

wel een cultuurhistorische functie en worden daarom ook niet vergraven. 

 

Onder N470 door. 

Op T-splitsing linksaf en meteen rechtsaf richting Oude Leede. 

Na bocht naar rechts (Oude Leedeweg) linksaf richting Berkel en Rodenrijs: 

Polderweg. 

Op T-splitsing rechtsaf richting Berkel en Rodenrijs. 

Rechtdoor richting knooppunt 15 (Boezemweg). 
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Polder Berkel 
We fietsen over de bodem van het Westmeer. Rechts zijn nog de kaden te zien 

die het land tegen het woedende water moesten beschermen. Nog steeds 

beschermt deze polder Delfland tegen het woedende water, maar nu als 

noodberging. Als dat nodig is, wordt de polder onder water gezet om het 

boezemsysteem te ontlasten. Dat is ook de reden dat er geen bebouwing in de 

polder is te zien. 

 

Poldermolentje 
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Inlaat voor de bergboezem. 

 

Rechtsaf richting Doorgaand verkeer. 

Linksaf richting Zwethkade of Garage v. Herk. VOETPAD! 

Aan de rechterkant van het water blijven. 

Twee boezemsystemen 
Delfland kent twee boezempeilen! Het ene peil kwamen we tegen bij Delft en het 

andere geldt voor de oostambachten. Dit is de zogeheten binnenboezem van het 

gebied rond Berkel en Roderijs. Hier is zo ver uitgeveend dat de boezemwateren 

te ver boven het maaiveld rond NAP -5,70 m uit zouden steken. Op deze plaats 

wordt het water uit de lage binnenboezem (NAP -2,66 meter) in de hoge boezem 

(NAP -0,43 m) gepompt. 

Er is een heel complex aan pompen en noodpompen en verwijzingen naar hoe 

het vroeger was. Neem de tijd om het allemaal eens rustig te bekijken. Bedenk 

dat er naast de twee boezempeilen er natuurlijk ook nog twee polderpeilen zijn. 

Molen De Valk was tot 1929 als watermolen in bedrijf. 
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Bij de ophaalbrug wordt het weer fietspad. 

Volg het jaagpad langs de Berkelse Zweth richting Zweth (eigenlijk Zwetheul). 

Berkelse Zweth 

 

De Berkelse Zweth is een oude scheiding tussen twee ontginningskernen. Zweth 

betekent grenssloot en je komt de naam wel vaker tegen in Delfland. Vroeger 

liep deze natuurlijk door het hoogste nog onontgonnen deel van het veen op de 

waterscheiding. In de eeuwen daarna gaf een Zweth door zijn hoge ligging de 

mooiste aansluiting op de boezem en werd hij steeds belangrijker. 

Bij de A13 naar beneden en linksaf onder de A13 door. 

Linksaf richting Zweth(heul). 

Ruim vóór de Schie rechtsaf richting Midden-Delfland. 

Op de fietsbrug over de Schie heb je een mooi uitzicht over het slotenpatroon. 

Sloten vormen een fijnmazig netwerk van watertjes. Aan de ene kant zijn de 

sloten perceelafscheidingen en houden zij de koeien op hun plaats. Aan de 

andere kant moeten de sloten in natte tijden het teveel aan water afvoeren en in 

droge tijden het grondwater in de weilanden hoog houden. Dat is vooral van 

belang voor bodems met veen en klei. Veenbodems verbranden heel langzaam 

als ze droog staan. In de loop der eeuwen heeft dat een paar meter bodemdaling 

gegeven. In vaktermen heet dat mineralisatie. 

 

Ongerijpte klei (die van wadlopen) met weinig kalk verzuurt en krijgt een 

betonstructuur bij blootstelling aan de lucht (katteklei heet deze vloek van de 

boeren). Hoge grondwaterstand en veeteelt is de norm in Delfland. Er zijn maar 

een paar plaatsen waar diep ontwaterd kan worden, zodat akkerbouw mogelijk 

is.  

In de bebouwde kom en in natuurterreinen is de trend om sloten te vervangen 

door brede wateren. Dat vergt minder onderhoud van de waterkanten, maar het 

geeft ook een heel andere omgeving voor het waterleven. Op deze wijze is op 

grote schaal het oude cultuurlandschap verdwenen. Vandaar de donkere wolk 

boven de sloten. 

 

Rechtsaf langs de Schie richting knooppunt 58. (Schieweg). 
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Grenspaal ter markering van de Mantjeskade als waterscheiding en gemeente-

grens. De Mantjeskade loopt links langs de bosrand, haaks op de Schie. 

Na de grenspaal linksaf: Vlakoverpad. 

Abtswoudse Bos 
In het Abtswoudse Bos heeft de landschapsarchitect teruggegrepen op een heel 

oud landschap van vóór de jaartelling en hij heeft een getijdekreek weer laten 

opengraven. 

 

Op T-splitsing rechtsaf. 

Na bos rechtsaf en linksaf om weg langs de Schie te vervolgen. 

Schie 
Waterwegen zijn van oudsher ook de transportwegen. De Schie kent nog steeds 

het jaagpad uit de tijd van de trekschuit. Nu is dat in gebruik door de trainers van 

de roeiverenigingen aan de Schie.  

 

Het Kruithuis links op de foto ligt natuurlijk aan het water. De Schie is nog steeds 

een belangrijke vaarroute. Rechts is Basal te zien die beton levert voor de bouw. 

We komen nog langs het overlaadstation van het Delftse huisvuil. Het afval gaat 

per schip naar de vuilverbranding (AVR). 

 

De Oude Kerk in Delft ligt al aan de horizon. 

Verantwoording 
Onderzoek, analyse, tekst, foto’s en kaarten: Cor Nonhof. 
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Samenvatting 
De KNNV afdeling Delfland doet elk jaar een grote publieksactie. In 2013 vragen 

wij aandacht voor het water in onze leefomgeving. Met deze fietstocht maakt u 

kennis van de vele aspecten van het water in Delfland.  

 

 

 

De KNNV afdeling Delfland staat voor een natuurlijke 

leefomgeving 

 


