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Wandeling over 

het Strypje 

In het kader van het 20-jarig bestaan van de vereniging Noitdorpsche Historiën. 

 

De lengte van de wandeltocht is circa 4 kilometer. Bij calamiteiten, bel 112. 

Deze wandeling is redelijk geschikt voor rolstoelgebruikers, het Strypje is een schelpenpad. 

 

Het Strypje is een oude kade die van de ‘Koorn Molen’ tot aan de ‘Dwers Watering’, de huidige 

Dwarskade liep. Zie onderstaand kaartje, een deel uit blad 14 van Kruikiuskaart uit 1712. 

We maken een wandeling die begint bij de Dorpskerk. De toren van deze kerk dateert uit 1574 

terwijl de kerk zelf opnieuw gebouwd is in 1894/1895.  Schuin tegenover de kerk zien we Villa 

Eijsberg. Hier stond vroeger herberg de Gekroonde P die tevens als Rechthuis diende. De 

Dorpsstraat is één van de oudste straten van Nootdorp. Op nummer 12 nog een mooi pand. 

Let op de details, zoals een levensboom boven de deur.   
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Aan de andere kant een oude boerderij uit 1837, nu in gebruik als Grand Café 1837. Op de 

Molenweg zien we op het pand nummer 2 een gevelsteen ter herinnering aan de oprichting 

van maalderij De Eendracht. Het gaat hier om de coöperatieve aankoopvereniging, die land- 

en tuinbouwbenodigdheden inkocht en aan haar leden doorverkocht. In 1922 kon de 

vereniging in dit pand haar eigen graan malen en vermengen. 

We gaan de wijk Achter het Raadhuis in. Deze wijk is in het begin van de jaren tachtig van de 

vorige eeuw ontstaan. In eerste instantie nog met een beperkt aantal woningen omdat men 

telkens kleine stukken grond of kas aankocht. Eind jaren tachtig versnelde de bouw van 

woningen in deze wijk. 

We komen bij de Stryp kade die vlak voor molen Windlust ligt. Deze oude kade was vroeger 

onderdeel van de verbinding tussen Delft en Noootdorp. Vanaf de Delftse Geerweg kun je 

haast een rechte lijn trekken naar de Nootdorpse Geerweg. 

We gaan de Dwarskade op en die bestond vroeger uit een Nootdorps (rechts) en een Pijnackers 

(links) deel. Het was een agrarisch gebied met aan het einde nog een kleine scheepsmakerij 

voor de boten die de tuinders gebruikten voor het vervoer van hun producten naar de veiling 

in Delft. 

De Dwarskade gaat over in de Brasserskade en op dat punt kunnen we nog een monument 

zien: een gele timpaan in de gevel van nummer 19 met daarin het jaartal 1919.  
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We lopen door naar de Molenweg en daar zien we op het punt waar de Brasserskade overgaat 

in de Molenweg aan beide kanten water. Links voor het tankstation ligt het water lager dan 

langs de Molenweg. Dat heeft alles te maken met de ontvening van dit gebied dat we kennen 

als de Polder van Nootdorp. Door de ontvening onstonden grote plassengebieden waarin het 

water steeds lager kwam te liggen. Om te voorkomen dat de polder vol liep moest het water 

dan weer via de boezemvaart (rechts) afgevoerd worden naar de Vliet bij Delft. Zie een verder 

beschrijving op de laatste pagina. 

Ook op de Molenweg zien we nog historische zaken zoals de gevelstenen op twee huizen aan 

de rechterkant met 1935 en 1928. Aan de linkerkant de oude ‘School met den Bijbel’, nu 

Kringloopwinkel De Wisselbeker. Tenslotte een gevelsteen met de tekst op zijn kop! Kunt u 

deze vinden? 

      

We lopen door tot de viersprong en kunnen rechtdoor de Dorpsstraat weer in. We eindigen 

de wandeling dan weer bij de Dorpskerk of u kunt wat eerder stoppen bij Grand Café 1837! 

We hopen dat u van de wandeling genoten heeft. 
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Startpunt: Dorpskerk, Dorpsstraat 36, 2631 CT  Nootdorp 
Richting Aanwijzing Afstand 

LA Met de Dorpskerk in de rug, loop tot de viersprong 140 

LA Oudeweg - rechts De Eendracht 40 

RD Oudeweg 50 

LA Ds. Spoorlaan 145 

RA Waterlelie 140 

LA Liesgras 20 

RA Voetpad langs het water tot aan Pinksterbloem 110 

RD Pinksterbloem oversteken naar Zonnedauw 100 

RD Zonnedauw gaat over in Kaardebol (1x oversteken) 100 

RD Kaardebol gaat over in Aardaker (1x oversteken) 180 

LA Oudeweg 200 

RA Voor rotonde Oudeweg oversteken 20 

RD Strijffkade (er is geen naambordje) 750 

RA Fietspad op 20 

RD Over bruggetje 10 

RA Hazepad op tot volgende brug rechts 120 

RA Bruggetje over 25 

RD Dwarskade - LET OP: halverwege stoplichten voor oversteken 750 

RA Brasserskade 200 

RD Molenweg 420 

Eindpunt: Grand Café 1837, Kerkweg 2, 2631 CD  Nootdorp 
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Twee gemalen malen de Polder van Nootdorp droog 

Het belangrijkste gemaal dat zorgde voor de droogmaking van de Polder van Nootdorp stond 

in Delft bij de Tweemolentjeskade. 

Het water ging via nieuwe 

watergangen in de polders en via 

duikers onder de oude veenkades 

door. Een ander gemaal stond aan 

het Oosteinde (vroeger 

Achterweg). Het gemaal aan het 

Oosteinde werd ook wel het 

Watermachien genoemd. Het 

werd sinds 1880 bediend door 

machinist Jan (H.P.) Wiegel. In de 

tweede helft van de jaren twintig 

werd dit gemaal gesloopt. Er 

kwam een elektrisch aange-

dreven gemaal. Dit gemaal is nu 

verbouwd tot woonhuis. Het was 

bedoeld als aanvulling voor het 

gemaal bij Delft. De afwatering 

van dat uitgepompte water bij het 

Oosteinde gebeurde toen via de 

huidige aanvoerwateringen 

achter de Dorpsstraat, bij de 

Molenweg en langs de 

Dwarskade. Omdat de oude 

watergangen hoger lagen dan de 

nieuwe, die in de kuilen werden aangebracht, werden op verschillende punten nieuwe 

waterdoorgangen aangelegd onder de oude. Op diverse punten in het dorp kan men deze – 

voor niet Hollanders curieuze – waterkruispunten aantreffen. 

 

Voor meer informatie: 

De website van Noitdorpsche Historiën: www.noitdorpsche-historien.nl 

Nootdorps Verleden - 5000 jaar geschiedenis 

Noud Janssen – ISBN 9789082851229 

De geschiedenis van Nootdorp vanaf de eerste bewoning tot heden. 

 

Het gemaal bij de Tweemolentjeskade 

Het gemaal aan de Achterweg, het huidige Oosteinde. 


