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Wandeltocht Nootdorp en de Tweede Wereldoorlog 

In het kader van de jaarlijkse herdenking van de Tweede Wereldoorlog laat deze wandeling u 

stilstaan bij een aantal historische gebeurtenissen uit die tijd. 

Bert Huijgen stelde deze wandeltocht samen voor de Vereniging Noitdorpsche Historiën. 

De lengte van de wandeltocht is circa 9 kilometer. Bij calamiteiten, bel 112. 

Deze wandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers. 

Start bij Grand Café 1837, Kerkweg 2, 2631 CD Nootdorp 

 

Bovenstaande kaart uit 1939 geeft een goed beeld van Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog.  

De kaart met de looproute vindt u aan het einde van de beschrijving. 
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Voor Grand Café 1837 staat een ANWB wegwijzer. Volg de Kerkweg een eindje in de 

richting ‘Centrum’ tot de kruising en steek voor de kruising het zebrapad over. U staat nu 

voor Kerkweg 15. 

1. Kerkweg 15 - Burgemeesterswoning 

Aan de Kerkweg 15 staat de voormalige burgemeesterswoning. In mei 1942 werd 

burgemeester Schölvinck gearresteerd en in een vrachtauto afgevoerd naar het 

gijzelaarskamp Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Gedurende de eerste weken van de 

bezetting was een Duitse groepscommandant in de burgemeesterswoning 

ingekwartierd. Tijdens de oorlog heeft de Duitse bezetter acht verschillende mensen 

aangewezen als burgemeester. Op 11 mei 1945 hervatte Schölvinck zijn functie. 

 

Loop over de Kerkweg terug tot aan Kerkweg 3.  

2. Kerkweg 3 

Dit was het onderduikadres van het joodse echtpaar Hens en Bep Lindeman. Zij zaten 

bij Leo en Ali Ginsel ondergedoken vanaf 21 april 1943 tot de dag van de bevrijding. 

Steek de Hof van Delftstraat over en ga rechtsaf het bruggetje over en loop over het laantje 

van ds. Loeff. Volg halverwege de bocht naar links naar de Molenweg en ga aan het einde 

rechtsaf in de richting van Delft. 

3. Molenweg 8 - Verduistering 

Gedurende de oorlog gold een streng verduisteringsregime. ’s Avonds kon men buiten 

geen hand voor ogen zien. Ten gevolge daarvan verdronk op 29 december 1943 in de 

sloot – die daar toen nog was – langs de kapperszaak van Roosink aan de Molenweg 8 

de toen 15-jarige Truus Kleijweg. 

4. Molenweg 25 

Vanaf 24 oktober 1941 was dit de tijdelijke woning van de Nootdorpse verzetsman Jan 

Timmers uit Rotterdam. Hij organiseerde de oprichting van de Nootdorpse afdeling 

van de Binnenlandse Strijdkrachten in 1944. 
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Lopend langs de Molenweg, richting Delft. 

5. De woningen aan de rechterkant zijn allemaal na de oorlog gebouwd. Probeert u zich 

eens voor te stellen hoe het eruit moet hebben gezien in 1940. Je had vrij uitzicht over 

de (lage) kassen en weilanden tot aan de gebouwen van vliegveld Ypenburg. Dat lag 

vlak bij het huidige verkeersplein met dezelfde naam, circa twee kilometer 

hemelsbreed vanaf hier. 

Linksaf in de bocht van de weg over het zebrapad. Zie ANWB-bord richting Dobbeplas, 

Pijnacker, etc. Volg de Dwarskade. 

6. Dwarskade 3 (de oude bebouwing is vervangen). 

Op verschillende plaatsen in Nootdorp zaten Joodse onderduikers, onder andere in de 

woning van Dwarskade 3. 

 
Dwarskade 3 (afgebroken) 

Knuppelwachten 

Langs de Dwarskade lagen tijdens de oorlog groentekassen. Met name in de winter 

van 1944 op 1945 (de hongerwinter) moest je bedacht zijn op roof van groenten uit de 

kassen en vee uit de weilanden. Om dat tegen te gaan werden ‘knuppelwachten’ 

ingesteld. Het dorp werd in wijken verdeeld en per wijk hielden twee mannen bij 

toerbeurt toezicht, bewapend met knuppels, tuinslangen of vergelijkbare attributen. 

Bij de verkeerslichten circa 250 meter rechtdoor. Rolstoelgebruikers gaan voor de 

verkeerslichten rechtsaf het Veenbespad op. Zij steken de Brasserhoutweg over en gaan dan 

rechtsaf naar het Wollegras en volgen die weg tot aan de Middelweg en gaan rechtsaf. 

7. Gevecht aan de Dwarskade, 10 mei 1940. 

Aan uw linkerhand lagen de woning en schuren van scheepsmaker Meijster. Een 

peloton Duitse soldaten had zich daar op 10 mei 1940 verschanst. Uit de richting van 
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Pijnacker was een sectie Pontonniers erop uit gestuurd voor de versterking van de 

verdediging van Ypenburg. Na een kort vuurgevecht namen ze de 32 Duitsers 

gevangen. 

 

Einde Dwarskade, voor het witte bruggetje rechtsaf over het hek pad door weiland volgen. 

8. Landing Junkers Ju-52 

 

De Duitsers die bij de Dwarskade gevangen werden genomen waren aan de grond 

gezet met twee Junkers Ju-52 vliegtuigen in de woonwijk (indertijd weilanden) aan de 

rechterkant. Rond Ypenburg werden circa 750 parachutisten afgeworpen (de 

vliegtuigen vlogen terug), maar ook een veelvoud aan grondtroepen, waarvoor de 

toestellen eerst moesten landen. Veel vliegtuigen konden daarna niet meer opstijgen 

omdat ze door hun gewicht in de grond waren gezakt, of door Nederlandse 

verdedigers in brand waren geschoten. De verliezen aan de Duitse transportvloot ten 

gevolge van de bezetting op 10 mei 1940 waren pas een jaar later enigszins hersteld. 

Steek rode fietspad over en loop tot T-splitsing aan het eind van het weiland. Rechtsaf bocht 

in het pad volgen tot na de woonwijk. Links ziet u de Nootdorpse plassen. 

Bij routepaaltje 62 / 64 rechtsaf Middelweg op en volgen tot einde (de omleiding voor 

rolstoelgebruikers komt halverwege de Middelweg, bij het Wollegras weer op de route). 
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9. Tobrukbunkertje 

Voor de verdediging van vliegveld Ypenburg hadden de Duitsers betonnen bunkertjes 

gebouwd, de zogenoemde Tobruk. Op de geluidwal van Ypenburg is een dergelijk 

bunkertje opnieuw geplaatst (zie foto). Links van u, ter hoogte van de voetbalvelden 

aan de Brasserskade bevindt zich ook zo'n bunkertje onder het asfalt. 

 

Einde Middelweg. 

Rechtsaf fietspad volgen, het Nootdorpsepad,  fietspad langs de Brasserskade. Steek de 

Brasserhoutweg over en loop zo’n 50 meter, net voorbij de plas aan uw rechterhand. 

Linksaf Brasserskade oversteken en fietspad (Bitterzoetpad) volgen. Volg dit pad ongeveer 

800 meter tot de bomenrij (rechts) eindigt. 

10. Op de hoek van de plas aan uw linkerkant en de brede sloot voor u, was in 1940 de 

zuidoosthoek van vliegveld Ypenburg. Ter verdediging stond hier een mitrailleur 

opgesteld. 
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Aan de overkant van de grote plas water kijkt u op de achterkant van het monument 

voor de gevallen Grenadiers en Jagers, gelegen aan het 'Böttgerwater'. Kapitein 

Wilhelm Böttger sneuvelde in de vroege middag van 10 mei 1940. De wijk rondom het 

monument eert door middel van straatnamen vele andere in mei 1940 op Ypenburg 

gesneuvelde Grenadiers. De meesten van hen liggen begraven in een massagraf op de 

Erehof van de algemene begraafplaats in Den Haag. 

 

Bijna 5 jaar later markeerden de voedseldroppings op Ypenburg het eind van de 

Tweede Wereldoorlog. Rond 1 mei 1945 wierpen bommenwerpers hun lading voedsel 

uit over het onbruikbaar gemaakte vliegveld (Operatie “Manna”). Het voedsel werd 

verzameld (onder meer door Nootdorpers) en naar distributielocaties in Den Haag en 

Delft gebracht. 

Ga voor de brede sloot rechtsaf en volg het voetpad langs de sloot. Even voor de oude 

verkeerstoren (schuin rechts voor u) gaat u rechtsaf over het talud de Combinatieweg op en 

volg deze. Vlak voor u het terrein van Ipse op kunt gaat u de Kortelandseweg op.  

Linksaf Kortelandseweg volgen, gaat over in Veenweg. 

11. Inkwartiering Duitsers 

Vooral in de dagen na de capitulatie in mei 1940, maar ook in de jaren daarna, werden 

vaak Duitse militairen ingekwartierd in huizen en boerderijen langs de Veenweg. 

Over de Veenweg kwamen Canadese bevrijders om ook hier in Nootdorp de orde te 

herstellen onder andere door leiding te geven aan de lokale Binnenlandse 

Strijdkrachten. 
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Canadese bevrijders op de Veenweg met op de achtergrond het Jozefhuis en de St. Bartholomeuskerk. 

12. Veenweg 34 - Schuilplaats Jozefschool 

In 1944 organiseerden de Duitsers geregeld razzia's, waarvan die van Rotterdam en 

Den Haag het meest bekend zijn. Nootdorp werd ook een paar keer slachtoffer van 

zo'n razzia. Als het bekend werd, dan verstopten alle mannen zich in de huizen langs 

de Veenweg en ook onder de vloer van de Jozefschool. Bij een van die razzia's werden 

de aanwezige vrouwen door de Duitsers verzameld en opgesloten om te voorkomen 

dat die mannen en zonen konden waarschuwen. 

13. Veenweg 36 – St. Bartholomeuskerk 

De toren van de St. Bartholomeuskerk was in de oorlog het hoogste 

gebouw van Nootdorp, vanwaar men kilometers ver op de 

omgeving kon uitkijken. Voor het Duitse leger was dit de reden 

om rondom de torenpiek een uitkijkpost aan te brengen. Die kon 

men bereiken via een ladder vanaf een grote omloop, die was 

bevestigd op de bovenkant van het gemetselde deel van de toren. 

Deze uitkijkstellingen waren in oktober 1945 nog steeds aanwezig. 

De kerkklokken werden op 23 februari 1943 uit de toren van de 

kerk verwijderd en afgevoerd. 

14. Veenweg 44 - Illegale pers 

Waar nu kapsalon Angelina is, was in de oorlog kruidenier Boonekamp gevestigd, die 

een illegale drukkerij had. Bij de razzia van 28 februari 1945 hebben de Duitsers een 
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inval bij hem gedaan. Zowel de drukkers als de drukpers werden gelukkig niet 

gevonden. 

 

Links van de kerk de winkel en woning van Boonekamp net na de oorlog. De vierkante gevel is later weer verwijderd. 

15. Locatie zoeklicht - 1940 

Om Ypenburg dag en nacht tegen vijandelijke vliegtuigen te beveiligen waren er onder 

meer 2 batterijen luchtafweer gemobiliseerd (1 batterij = 3 stukken geschut). Om die bij 

nacht ook actief te laten zijn, werden rondom zoeklichten opgesteld. Een van die 

zoeklichten stond op de hoek van de Veenweg en (wat nu) de Delflandstraat (is). 

Overdag werd het zoeklicht niet gebruikt en verdekt opgesteld. 

 

Voorbeeld van een zoeklicht 



 

 

Vereniging Noitdorpsche Historiën 

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

 

9 

Einde Veenweg, voor de onderdoorgang spoorlijn rechtsaf prinses Alexialaan. 

16. De geallieerden bestookten regelmatig de Rijksweg en de spoorlijnen met bommen en 

met mitrailleurs. 

 

Spoorlijn Den Haag - Utrecht ter hoogte van Nootdorp met een wagen die geraakt is tijdens een bombardement 

17. Voorgenomen sloop huizen leidde tot moord 

De Duitsers hadden medio 1944 het plan opgevat om verschillende huizen langs de 

spoorlijn Den Haag – Utrecht af te breken. Daarmee wilden ze een vrij schootsveld 

realiseren voor de verdediging tegen de geallieerden. Op 7 september kwam 

collaborateur Dijkers uit Rotterdam naar de Veenweg om opdracht te geven voor de 

sloop van het huis van Cor van Eijk. Nadat hij het huis had bezocht is hij naar het 

gemeentehuis gegaan. Daar arresteerde marechaussee Brouwer hem met een 

gefingeerde beschuldiging. Daarop begon Dijkers gewelddadig te worden en heeft 

Brouwer hem neergeschoten. Uiteindelijk schoot de verzetsman Maarten de Hoog 

Dijkers dood met het pistool van Brouwer. 

Aan het einde van de prinses Alexialaan rechtsaf het Magnoliapad op (fietspad). Ga aan het 

einde van het fietspad linksaf en direct rechtsaf de Acaciadreef op. 

18. Wijk links, Vrouwtjeslant: neerstorten Duitse jager 

Naar verluidt is ergens in de weilanden – waar nu de wijk Vrouwtjeslant is – op 

nieuwjaarsdag 1945 een Duits jachtvliegtuig neergestort. De ooggetuigenverslagen zijn 

heel verschillend, dus wat er precies gebeurde zal nooit duidelijk worden. 

Voor de voetbalvelden linksaf de Meidoornlaan op en loop tot het einde. 

Rechtsaf de Dorpsstraat in 

19. Dorpsstraat 40 - Gemeentehuis 

Tijdens de oorlog werkten er op het gemeentehuis vijf ambtenaren. Bijna vanaf het 

begin van de bezetting waren er binnen het kleine ambtenarenkorps functionarissen 
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die hun positie en mogelijkheden gebruikten om bij te dragen aan illegale activiteiten 

en om onderduikers te faciliteren. 

 

De eerste ambtenaren na de oorlog, gefotografeerd voor het gemeentehuis. Van links naar rechts: Ben Beukema, 

Hein Mooijman, Huub Starmans en gemeentebode Gerard Ruijgt. 

20. Gedenkteken Arcen en Velden 

Bij de opmars van de geallieerden in Limburg werden de zwaar getroffen dorpen 

Arcen en Velden geëvacueerd. Na de evacuatie troffen de bewoners verwoeste huizen 

en boerderijen aan. Op initiatief van burgemeester Schölvinck heeft Nootdorp na de 

oorlog bijgedragen aan de wederopbouw van deze dorpen. Als dank schonk de 

gemeente Arcen en Velden dit monument aan Nootdorp. 

21. Gedenksteen executie Lubbert Brouwer.  

Brouwer was marechaussee en is bij het politiebureau geëxecuteerd door de Duitsers 

op verdenking van de moord op collaborateur Dijkers. Zie ook punt 17. De 

gedenksteen, betaald uit een collecte onder de inwoners, werd op 1 juni 1946 onthuld. 

Het monument is jaarlijks op 4 mei het centrale punt van de dodenherdenking. 

22. Dorpsstraat 36 - De Dorpskerk 

De toren van de NH kerk in Nootdorp diende gedurende de oorlog als uitkijkpost voor 

de luchtbeschermingsdienst. Deze dienst moest de bescherming van de burgers  

organiseren tegen de gevolgen van luchtaanvallen. De klok werd geluid als luchtalarm 

totdat deze door de Duitsers is gevorderd. In Nootdorp waren verschillende leden van 

de luchtbeschermingsdienst betrokken bij het verzet. 
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De verwijdering van de luidklok van de Dorpskerk 

Ook de luidklok van de NH kerk werd op 13 februari 1943 uit de toren verwijderd. 

Einde Dorpsstraat 

Linksaf circa 50 meter, overzijde Oudeweg. 

23. Oudeweg 4 - Hongerwinter 

Hoewel verschillende boeren nog voedsel hadden, leed men in de winter van 1944-

1945 ook honger in Nootdorp. De gaarkeuken van het dorp werd gevestigd in de 

gebouwen van De Eendracht, Oudeweg 4. De molenaar van molen Windlust, een 

eindje verderop, vroeg zijn klanten gedurende de hele oorlog om 'een schep voor de 

molenaar' af te staan. Daarmee hielp hij mensen die wat extra nodig hadden.  

 

 

Eind bij Grand Café 1837, Kerkweg 2, 2631 CD Nootdorp 
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Voor meer informatie:  

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

• In de Slagschaduw; Nootdorp in de Tweede Wereldoorlog – Noud Janssen – ISBN 978-90-

73796-33-1 

• Nootdorps Verleden - Noud Janssen – ISBN 90-806642-3-5  

•  


