
 

Vereniging Noitdorpsche Historiën 

info@noitdorpsche-historien.nl - www.noitdorpsche-historien.nl 

 

1 

Wandeltocht door de 

Tedingerbroekpolder 

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

in samenwerking met Peter van der Drift 

De lengte van de wandeltocht is circa 16 kilometer. Bij calamiteiten, bel 112. 

 Deze wandeling is helaas niet geschikt voor rolstolgebruikers. 

 

De Tedingerbroekpolder wordt begrensd door de Veenweg, de Kostverloren (de 

landscheidingsdijk tussen Delfland en Rijnland), de Vliet en de Postenkade. Zie onderstaand 

kaartje van 1850 uit een kaart van Zuid-Holland. 

 
Vandaag wandelen wij door dit historische gebied waar in de loop der jaren veel veranderd 

is. Je kunt nauwelijks meer zien waar de ene stad begint en waar de andere eindigt. 
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De gemeenten met al hun bebouwingen en wegen lopen bijna naadloos in elkaar over. De 

Tedingerbroekpolder is een zogeheten veenpolder. Het veen werd vanaf de late 

Middeleeuwen afgegraven voor turfwinning. Turf was vroeger een belangrijke brandstof voor 

de bewoners. Als gevolg van het afgraven van het veen ontstonden plassen die in eerste 

instantie met 2 molens en later met 2 (stoom)gemalen werden drooggemalen en ook droog 

gehouden. Zo konden op de percelen land- en tuinbouwactiviteiten plaatsvinden. De veenplas 

‘Tedingerbroekplas’ gelegen aan de rand van Ypenburg (Boswijk) is hiervan nog 

overgebleven. 

We beginnen onze wandeling bij de Bartholomeuskerk aan de 

Veenweg. Deze kerk werd in 1871 gebouwd naar een ontwerp van 

architect E.J. Margry en bestaat in 2021 dus 150 jaar. We lopen 

verder op de Veenweg. De Veenweg is de oostgrens van de 

Tedingerbroekpolder en tevens  de grens tussen de Polder van 

Nootdorp (rechts) en de Tedingerbroekpolder (links). De 

Tedingerbroekpolder hoorde tot 1938  bij Stompwijk. 

We wandelen onder de A12 door en gaan dan verder achter de 

Veenweg en lopen dan in de Tedingerbroekpolder. De laatste 

decennia is de inrichting van dit gebied drastisch veranderend. 

Veel weiland heeft plaatsgemaakt voor woningbouw.  

Onderweg passeren we stadsboerderij Landzigt. Deze boerderij werd in 1853 gebouwd en 

stond tot 2005 aan de Veenweg. In 2006 is de boerderij steen voor steen herbouwd. We 

wandelen verder in de wijk Leidschenveen met af en toe verrassende doorkijkjes. 

We lopen door tot de landscheiding. Dit is de grens tussen het Hoogheemraadschap van 

Delfland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een Hoogheemraadschap zorgt voor 

voldoende en schoon water, zuivert het afvalwater en zorgt dat de dijken veilig zijn zodat er 

geen overstromingen plaatsvinden. Dit is de noordgrens van de Tedingerbroekpolder. 
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Op de landscheiding hebben we uitzicht op de drie molens. De molens zijn gebouwd rond 

1672 voor het droogmalen van de Driemanspolder. 

Via de Oude Middenweg lopen we nu richting de Vliet ofwel het Rijn-Schiekanaal. Dit kanaal 

vormt de oostgrens van de Tedingerbroekpolder. We lopen een stukje door de Zeeheldenwijk 

om bij de plek te komen waar in het verleden de Oostmolen stond. Nu staat er een gemaal. 

We wandelen naar en lopen langs de Vliet richting de A12. Onder de spoorbrug door was 

vroeger links de tuinbouwveiling Veur. Nu is 

hier het onderhoudsbedrijf van de NS. We 

houden Voorburg aan onze rechterhand. We 

passeren twee bruggen, de Wijkerbrug (uit 

1891) en de Kerkbrug (uit 1919).  We lopen 

onder de A12 door en gaan dan richting het 

Prins Clausplein. We lopen onder het Prins 

Clausplein door en gaan dan richting 

Nootdorp. We komen langs een veenplas 

voordat wij bij het Hofbad komen. Hier gaan 

we rechtsaf om richting de zuidgrens van de 

Tedingerbroekpolder te wandelen. We wandelen nu over het terrein van het voormalige 

vliegveld Ypenburg. 

We komen langs de oude verkeerstoren en lopen via de Combinatieweg naar de 

Kortelandseweg. Aan het einde van deze weg stond een stoomgemaal waarvan de muurresten 

nog zichtbaar zijn. Via het IPSE terrein lopen we naar de kade die de scheiding vormt tussen 

de Tedingerbroekpolder en de Polder van Nootdorp. We komen weer uit op de 

Kortelandseweg en we lopen via de Veenweg terug naar ons vertrekpunt, de 

Bartholomeuskerk. Dit is het einde van deze wandeling. 

We hopen dat u er van heeft genoten.  
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Startpunt: Bartholomeuskerk, Veenweg 36, 2631 CL  Nootdorp 

Start deel 1 

Richting Aanwijzing Afstand 

RA 
Vanaf de uitgang van de Bartholomeuskerk het voetpad langs de Veenweg 

volgen in de richting van de spoorlijn en A12 
0   

RD Delflandstraat oversteken, Veenweg blijven volgen 60   

RD Tunneltje onder spoorlijn en A12 400   

LA Naar Rotonde, richting brandweer 550   

RD Zebrapad oversteken aan de linkerkant van de rotonde 600   

LA Voetpad Donau 670   

RA Paadje over kade / dijk 750   

RD Rood asfaltpad oversteken en paadje over dijk verder volgen 1.005   

LA Trapje omlaag en bruggetje over 1.150   

RA Socrateslaan 1.210   

LA Einde van de weg Socrateslaan verder volgen. 1.400   

RA Einde Socrateslaan rechtsaf naar Aristoteleslaan 1.510   

Aristoteleslaan 143 - Boerderij Landzigt 

horeca (Smulhoeve), natuur- en milieu educatie 

RD 
Zebrapad oversteken (Vrouw Avenweg) en iets links aanhouden om voetpad 

te vervolgen langs Laan van Leidschenveen 
1.620   

RD 
Bordjes oversteken volgen en viaduct onderdoor. Na viaduct voetpad rechts 

volgen. 
1.840   

RD Bij stoplichten kruispunt oversteken (Zoetermeerse Rijweg) 2.005   

RD Voetpad langs Pijlkruidveld volgen 2.170   

RD Zebrapad oversteken 2.420   

RA Circa 10 meter vòòr Klaverveld asfaltpad volgen 2.490   

LA Vòòr bruggetje asfaltpad verder volgen (Arenapad) 2.760   

RD Bruggetje over 2.900   

RA Direct na bruggetje voetpad langs water met knotwilgen volgen 2.930   

LA Aan het einde van het voetpad linksaf 3.070   

RA Na circa 30 meter brug over 3.110   

RA Direct het voetpad volgen (Schaatsbaan) 3.140   

LA Na circa 30 meter het voetpad verder volgen 3.170   

RD Twee maal trap omhoog. 3.260   
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U bevindt zich op de landscheidingsdijk tussen Delfland en Rijnland. 

Recht voor u ziet u de drie molens. 
LA Beneden aan de dijk het pad door het gras volgen 3.320   

LA Het voetpad langs de Oude Middenweg volgen tot trambaan 3.780   

Einde deel 1 

U kunt hier eventueel de tram (lijn 19) richting Delft nemen en uitstappen bij halte 

Weidevogellaan. Ga verder bij afstand 10.860 naar de Bartholomeuskerk 

  

Opstappen bij de halte Weidevogellaan van de tram (lijn 19) richting Leidschendam en uitstappen 

bij halte Oude Middenweg. Of weg vervolgen. 

Start deel 2 

RA 
Komende vanaf deel 1: Vòòr de trambaan de hoofdrijbaan oversteken, het 

rode asfalt volgen (LET OP! Drukke kruising) 
4.380 0 

RD Viaduct over de A4 (Leidschenveense Pad) 4.420 40 

LA Circa 10 meter voor de Westvlietweg oversteken bij stoplichten 5.350 970 

LA Trapje af en schelpenpad door parkje volgen 5.480 1.100 

  
Voor de liefhebbers: gebruik het vlot rechts om over te steken, daarna linksaf 

en bij afstand 5.850 vervolgen 
5.660 1.280 

RA Einde schelpenpad stukje asfaltpad 5.820 1.440 

RD Voetpad (Jan van Galenstraat) 5.850 1.470 

LAH Evertsenstraat 5.960 1.580 

RA Evertsenstraat maakt bocht naar rechts 6.050 1.670 

LA Piet Heinstraat (einde Evertsenstraat) 6.110 1.730 

RA Broekweg 6.130 1.750 

Voor u de plek van het gemaal voor de Tedingerbroekpolder, de 

vroegere Oostmolen. Het gemaal bevindt zich 50 meter naar links. 

LA Einde Broekweg linksaf  voetpad langs Vlietweg volgen 6.440 2.060 

RD Schrepelpad oversteken 7.110 2.730 

RD Na Wellantcollege grijs asfaltpad volgen 7.690 3.310 

RD Asfaltweg oversteken 8.030 3.650 

RD Voetpad Westvlietweg 8.160 3.780 

U kunt hier eventueel een rustpauze inlassen. Ga de Kerkbrug over voor 

een horecagelegenheid in de buurt. 
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RD Voetgangersoversteek met stoplichten 8.210 3.830 

LA Na viaduct A12 / spoorlijn Spoorlaan volgen (LET OP! Geen voetpad) 8.380 4.000 

RA Direct na fly-over Prins Clausplein, vòòr het Guldenpad 9.380 5.000 

LA Valutapad (LET OP! Geen voetpad) 9.730 5.350 

  Einde Valutapad / Valutalaan 10.550 6.170 

Einde deel 2 
  

U kunt hier doorgaan met deel 3 of terug gaan naar het beginpunt bij de Bartholomeuskerk. Volg 

hiervoor de aangegeven route hieronder. 

LA 
Valutapad, 20 meter voor de Boslaan, linksaf het groene voetgangerspaadje 

oplopen 
10.550   

RD Via de parkeerplaats van het Hofbad 10.570   

RA Zebrapad oversteken 10.770   

LA Zebrapad oversteken 10.820   

RD Trambaan oversteken (LET OP!) 10.860   

LA Voetpad volgen 10.870   

RA Voetpad langs Goolandweg 10.950   

  Plek van het gemaal 11.250   

LA Veenweg op 11.480   

  Einde Bartholomeuskerk 11.630   

U kunt eventueel later bovenstaande route in omgekeerde volgorde lopen naar de start van deel 3. 

  

Start deel 3 

RA 

Einde Valutapad / Valutalaan met parkeerplaats en Hofbad aan de linkerkant. 

Smal paadje door het gras volgen (voetgangersbord op paaltje staat 

aangegeven). Paadje loopt slingerend langs fietspad Ypenburgse Boslaan 

10.550 0 

LA Bij T-splitsing bij GSM mast vóór de vijver 11.240 690 

RA Bij T-splitsing (schelpenpad) 11.420 870 

RD Bij viersprong schelpenpad 11.700 1.150 

LA Na appartementengebouw aan de linkerkant 11.790 1.240 

LA Einde schelpenpad (Wingerd) 11.830 1.280 

RD Rood asfaltfietspad oversteken en na circa 30 meter 11.900 1.350 

RA Weg oversteken en smal voetpad door bos volgen 11.930 1.380 

RD Weg oversteken en smal voetpad tussen woningen volgen 11.970 1.420 

RAH Voetpad verder volgen 12.000 1.450 

LA Einde voetpad (Boswinde) 12.050 1.500 
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LA Voetpad langs rood asfalt fietspad (Postenkade) 12.150 1.600 

De Postenkade vormt de zuid-westelijke begrenzing van de 

Tedingerbroekpolder 
RD Boswinde oversteken 12.250 1.700 

RA Einde Postenkade 12.310 1.760 

LA 
Na circa 10 meter zebrapad oversteken van de Ypenburgse Boslaan (LET OP! 

Druk verkeer) 
12.320 1.770 

RD Zomertalinglaan 12.330 1.780 

RD Van Oudheusdenlaan oversteken en voetpad verder volgen (Zomertalinglaan) 12.380 1.830 

RD Madurolaan oversteken 12.470 1.920 

RD Einde Zomertalinglaan brug over 12.600 2.050 

RD Steentijdsring 1 oversteken 12.610 2.060 

RD Voetpad aan de rechterkant van de weg volgen (Steentijdsingel) 12.620 2.070 

RD Trambaan oversteken (LET OP!) 12.800 2.250 

RD Brug over 12.820 2.270 

RD Fietspad oversteken (wegwijzer Dobbeplas / Pijnacker) 12.860 2.310 

LA 
Na circa 25 meter links omhoog lopen via tegelpad en fietspad oversteken, 

daarna rood asfaltpad zonder naam volgen 
12.885 2.335 

RD Twee maal bruggetje over 12.960 2.410 

LA Einde rood asfaltpad (Lauwers) 13.060 2.510 

RA Einde Lauwers 13.200 2.650 

LA Vliehors 13.220 2.670 

LA Combinatieweg 13.280 2.730 

RA Bitterzoetpad 13.390 2.840 

U kunt hier eventueel een rustpauze inlassen bij Het Verkeerstorenhuis 

aan het Verkeerstorenplein 3. 

Open: woensdag tot en met zondag van 9.30 tot 17.30 

Naast eet- en drinkgelegenheid is er ook de mogelijkheid om 

afbeeldingen en voorwerpen te bekijken over vliegveld Ypenburg.  

  Na rust vanaf het Verkeerstorenplein rechtsaf     

RA Verkeerstorenlaan 13.490 2.940 

RA Vliehors 13.570 3.020 

LA Combinatieweg 13.690 3.140 
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LA Vóór Ipse terrein (Kortelandseweg, er staat echter geen straatnaambordje) 14.090 3.540 

Na circa 200 meter zijn aan de rechterkant nog enkele muurresten te zien 

van het stoomgemaal dat vanaf circa 1873 tot aan het begin van de jaren 

zeventig van de vorige eeuw het diepe deel van de Tedingerbroekpolder 

droog hield. 

RA 
Circa 25 meter vóór de Dokter Bakkerenlaan sintelpad nemen (Park 

Craeyenburch) 
14.480 3.930 

RD Sintelpad wordt asfaltweg (alle zijwegen naar woningen negeren) 14.520 3.970 

RD Einde Kooikerlaan 14.890 4.340 

LA Vóór bruin chalet Het Oude Wegje 14.920 4.370 

RA Voetpad naar doorgaande weg 14.970 4.420 

LA Einde voetpad (Brasserskade / Molenweg) 14.980 4.430 

LA Na circa 30 meter door klaphekje over de kade lopen 15.010 4.460 

Links van deze kade de Tedingerbroekpolder (Ipse terrein). Rechts 

behoort tot de Polder van Nootdorp (Plan West). 
RD Tweede klaphekje 15.110 4.560 

RD 

Einde kade naar beneden lopen en weg oversteken en weer omhoog lopen en 

kade verder volgen (LET OP! Bij het oversteken van de weg, ook kan het talud 

glad zijn) 

15.320 4.770 

RA Einde van de kade asfaltweg (Kortelandseweg) 15.460 4.910 

RA 
Einde van de Kortelandseweg over het terrein van het benzinestation lopen en 

daarna het zebrapad oversteken 
15.750 5.200 

LA Voetpad volgen door bocht Kerkweg / Veenweg 15.770 5.220 

RD Voetpad langs Veenweg vervolgen 15.790 5.240 

LA 
Bij voetgangersoversteekplaats met stoplichten hoek Veenweg / Laan van 

Noootdorp 
16.070 5.520 

RD Voetpad volgen langs Laan van Nootdorp 16.080 5.530 

RA 
Bij voetgangersoversteekplaats met stoplichten Laan van Nootdorp 

oversteken (LET OP! Tram) 
16.290 5.740 

LA Voetpad 16.310 5.760 

RA Bartholomeuslaan 16.320 5.770 

RA Einde Bartholomeuslaan voetpad volgen langs rood asfalt fietspad 16.480 5.930 
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Op deze plek staat vanaf 1972 het nieuwe elektrische gemaal. Dit gemaal 

verving het oude gemaal aan de Kortelandseweg en bemaalde het diepe 

gedeelte van de Tedingerbroekpolder (Ypenburg en Ipse terrein). 

LA 
Einde Kanaalweg na brug Veenweg oversteken en voetpad volgen richting 

Bartholomeuskerk 
16.690 6.140 

RD Tot Bartholomeuskerk 16.820 6.270 

Einde deel 3 

Eindpunt: Bartholomeuskerk, Veenweg 36, 2631 CL  Nootdorp 
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Twee gemalen malen de Tedingerbroekpolder droog 

Bemalingsgeschiedenis 

Vanaf ongeveer 1610 tot 1873 werd de Tedingerbroekpolder bemalen door 2 molens: De 

‘Westmolen’ en de ‘Oostmolen’. 

De ‘Westmolen’ is gebouwd vóór 1620 en 

verloor zijn functie in 1873 waarbij de 

molen nog in datzelfde jaar gedeeltelijk 

gesloopt werd. Het restant is gesloopt in 

1977, omdat het moest wijken voor de 

bouw en uitbreiding van het Prins 

Clausplein. De plek waar deze molen 

gestaan heeft, is in de noordwest oksel van 

het Prins Clausplein, ongeveer 300 meter 

van de Vliet bij Voorburg (langs het 

huidige Nieuwe-veensepad).  

De ‘Oostmolen’ is gebouwd rond 1612 en 

stond meer richting Leidschendam aan de 

Broekweg. Deze molen is gesloopt in 1870. 

Beide molens sloegen het overtollige water 

vanuit de polder uit op de Vliet 

(Schieboezem). 

In 1872/1873 werd de taak van de molens 

overgenomen door 2 stoomgemalen. 

Hiertoe werd besloten, omdat voor de 

droogmaking van de uitgeveende plassen 

een krachtiger bemaling nodig was. 

Hiermee zou verkaveling en ook 

bebouwing mogelijk worden. 

Het eerste stoomgemaal kwam te staan aan 

de Broekweg ongeveer op de plek waar de 

‘Oostmolen’ gestaan had. Het werd 

aangeduid met ‘Gemaal I’ of 

‘Bovengemaal’ 

 

 

Het onderstuk van de ‘Westmolen’ nabij Voorburg in 1976. 

(foto: P. Grund, juni 1976, collectie NSR) 

Locatie gemaal Broekweg: De locatie anno 2021 waar voorheen 

de ‘Oostmolen’ en later stoomgemaalⅠstond. Op deze plek 

staat nog altijd een elektrisch gemaal (Broekweg 140-142). 

Locatie gemaal Kortelandseweg: De situatie rond 1970 van de 

plek van gemaal Ⅱ(A). Gezien vanuit de lager gelegen polder (nu 

Kortelandseweg 41). 
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Het tweede stoomgemaal stond aan het einde van de Kortelandseweg (voorheen ook wel 

Kortelandsekade genoemd) op de plek waar huisnummer 41 nu is. Het werd aangeduid met 

‘Gemaal II (A)’ of ‘Benedengemaal’. 

Gemaal I is altijd het hoofdgemaal van de polder geweest en bemaalde de Bovenpolder van 

de Tedingerbroek (428 hectare) en de Oostelijke Droogmakerij (270 hectare). Het stoomgemaal 

I was in bedrijf van 1872 tot 1947 en sloeg zijn water ook uit op de Vliet (Schieboezem). In de 

periode 1947-1949 is dit gemaal geëlektrificeerd. 

Gemaal II (A), Kortelandseweg (Kortelandsekade) 

Dit stoomgemaal was in bedrijf van 1872-1910 en bemaalde het westelijke deel van de polder. 

Door het uitvenen was dit deel van de polder dieper gelegen. Het gemaal sloeg zijn water uit 

op de tocht langs de Veenweg en via de Goowatering richting Gemaal I, waarna het 

uiteindelijk door Gemaal II in de Vliet terecht kwam (Schieboezem). Er was hier dus sprake 

van een getrapte bemaling met behulp van stoomgemalen. 

In het gemaalgebouw van Gemaal II (A) werd in 1911 ter vervanging van het stoomwerktuig 

een ruwolie-petroleummotor geplaatst met vijzel. In 1934 werd deze weer vervangen door een 

dieselmotor met centrifugaalpomp. In 1972 werd dit dieselgemaal vervangen door een 

volautomatisch elektrisch vijzelgemaal op een andere locatie namelijk aan de Kanaalweg 

(Gemaal II (B)), waarna in 1973 de afbraak volgde van het oude gemaalgebouwtje aan de 

Kortelandseweg. 

Gemaal II (B) 

De beheersing van het waterpeil in het westelijk deel van de polder liet toch te wensen over. 

De problemen werden urgenter met de komst van het internaat ‘Craeyenburch’. Om deze 

reden ging het polderbestuur op zoek naar een oplossing voor dit probleem. In juni 1970 werd 

besloten om een geheel nieuw volautomatisch elektrisch vijzelgemaal te stichten aan de 

Kanaalweg, langs de Molensloot, op het terrein van vliegveld Ypenburg. Het kwam in 

eigendom, beheer en onderhoud van de Tedingerbroekpolder. Het splinternieuwe gemaal 

werd op 3 oktober 1972 officieel in gebruik genomen. 

Kanaalweg: Dezelfde plek bijna 45 jaar later (fietspad 

Kanaalweg/hoek Bartholomeuslaan). 

 

Het polderbestuur poseert bij de opening van het nieuwe gemaal aan de 

Kanaalweg op 3 oktober 1972. Van links naar rechts zien we: Piet 

Mooijman, naam onbekend (vermoedelijk iemand van de bouw van het 

gemaal of van vliegveld Ypenburg), Dirk van de Sande, Geert van de 

Sande, Koos van de Poel, Arie van de Sande, Gerard van der Drift, A.A. 

Overgaauw, Siem Kooij, Kees van de Sande, M. Olieman. 
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Voor meer informatie: 

De website van Noitdorpsche Historiën: www.noitdorpsche-historien.nl. Hier vindt u onder 

het kopje publicaties de Nieuwsbrieven. In februari 2016 verscheen een extra editie over de 

Tedingerbroekpolder. 

Nootdorps Verleden - 5000 jaar geschiedenis 

Noud Janssen – ISBN 9789082851229 

De geschiedenis van Nootdorp vanaf de eerste bewoning tot heden. 

Ypenburg: veroverd op de zee – van vliegveld tot woonwijk. 

Astrid Abbing, Jeffrey van Haaster, Ron Labordus en Wil van Mil – ISBN 90-806642-7-8 

De geschiedenis van de Haagse Vinexwijk Ypenburg in vogelvlucht vanaf de Romeinse tijd 

tot heden. 

 


