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INLEIDING 

 

Beste lezer, 

  

Jaarlijks doet de Historische Commissie mee aan “Open Monumenten 

Dag”. Zoals gewoonlijk tijdens het tweede weekeinde in september. In 

2017 was het jaarthema “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Een gedachten 

sprong naar de kinderboerderij lag voor de hand. We zochten en vonden 

een opstap. En wel in de vorm van het boekje uitgegeven in mei 1977 tij-

dens de opening van de kinderboerderij “De Blijde Wei”. Deze uitgave van 

de toenmalige gemeentelijke Dienst voor Sport en Recreatie inspireerde ons 

tot herdruk. Een herdruk die letterlijk omvat wordt door onze hedendaagse 

publicatie. Langs deze aanvulling hopen wij u te interesseren voor de bij-

zondere historie in en rondom de gebouwen op het erf van de huidige 

“Blijde Wei”. 

De periode voor de realisatie van de kinderboerderij woonden en werkten 

hier ruim honderd jaar boerengezinnen. Een eeuw geschiedenis; te veel om 

in kort bestek op papier te zetten. Daarom verwijzen wij voor meer inhou-

delijke wetenswaardigheden naar onze website: 
 

 www.ommoordsepolder.nl 

 

U zult versteld staan over de rijke geschiedenis van deze culturele  

erfgoederen! 

 

 

September 2017,  Historische Commissie “De Ommoordse Polder” 



WAT IS HET OMMOORDSE VELD? 40 JAAR LATER. 

 

Veertig jaar geleden verzette de projectgroep Ommoord-Noord van Stich-

ting Wijkgemeenschap Ommoord zich hevig tegen bebouwing van het ge-

bied ten noorden van de President Wilsonweg. Met succes, een gebied van 

40 hectare bleef polderland. In 1975 werden enkele wandelpaden aangelegd 

en een Zuid-Hollandse wilgenkade. 

 

In de jaren ‘80 bouwde men een extra randje woningen waardoor er nog 

maar 25 hectare overbleef. In het midden legde men een kanovijver aan met 

een park eromheen. Door meer afwisseling moest het gebied groter lijken. 

De grond uit de kanovijver werd gebruikt voor een heuvel. Sommigen 

waarderen de afwisseling, anderen vinden het parkachtig deel totaal niet 

passen in het open polderland. 

In diezelfde tijd werd de grondwaterstand verhoogd waardoor op een niet 

afgegraven stukje hoogveen planten als orchideeën en moeraskartelblad te-

rugkeerden. “Het mooiste graslandje van Rotterdam” noemt Bureau Stads-

natuur het nu. 

 

In 2007 kwam er op-

nieuw een plan om 

woningen te bouwen 

in het Ommoordse 

Veld, weer werden 

deze plannen door he-

vig verzet van de om-

wonenden verijdeld. 

Het authentieke veen-

weidelandschap is de 

bewoners van Om-

moord zeer dierbaar. 

Zij willen graag dat het blijft zoals het nu is. 

 

Wij weten tegenwoordig hoe belangrijk groen in de directe omgeving is 

voor gezondheid en geluk van bewoners. Om tot rust te komen, maar ook 

om lekker te bewegen. Er rest ons nog 25 hectare. Laten we er samen voor 

zorgen dat er niet nog een stukje wordt afgeknabbeld en dat we er nog lang 

van kunnen genieten. 

 

 



 

TERUG IN DE TIJD 

 

VERKOPING AAN DE OOSTSINGEL TE ROTTERDAM 

 

In het Algemeen Verkooplokaal aan de Oostsingel, later de Goudse Singel, 

te Rotterdam werd op 20 maart 1875 een “Openbare Verkoping Onroerend 

Goed” gehouden. De percelen “Nummer 16” en “Nummer 17” kwamen 

daar aan bod. Daar waar respectievelijk de boerderijen aan de Bergse Lin-

ker Rottekade 435 en 436 zullen verrijzen. 

 

RENOVATIE EN INNOVATIE 435 

 

In dit tekstdeel de aandacht voor perceel “Nummer 16”. Twee kopers blij-

ken ieder voor de helft eigenaar. Het betreft “gegoede burgers” met reeds 

aardig wat investeringen elders. Men maakt haast met bouwen. In 1875 

werden boerderij en opstallen gebouwd. In een aanvraag bouwvergunning 

van 1934 openbaart zich een volgende eigenaar. Moment van overdracht is 

nog onbekend. In ieder geval ziet deze nieuwe eigenaar het lange termijn-

belang de opstallen tijdig te vernieuwen. De veestal ondervindt ingrijpende 

modernisering. Er vinden meer koeien onderdak. In 1938 is het woonhuis 

geheel vervangen met meer comfort en zelfs een erker aan de woonkamer 

met zicht op de boomgaard! Dat het een duurzame verbetering was, is 

waarneembaar. De verschillen in de voorgevels spreken voor zich en het 

feit dat het jongste woonhuis tot en met vandaag de dag functioneert als 

dienstwoning spreekt boekdelen! De erven zetten dit innoverend beleid 

voort tot de onteigening in 1964. 

 

PRIL GELUK 

 

Even terug in de tijd. De eerste pachter Jan Thomas van der Graaf begon in 

1875. Op 29 mei 1895 volgde Pieter Centen Rijkaart met zijn vrouw Neel-

tje Hoogendoorn. Het echtpaar kreeg acht kinderen. De jongste dochter 

Cornelia Rijkaart, geboren op 3 mei 1910, ontmoette Dirk van den Berg, 

geboren op 8 juni 1908. Zij trouwden op 2 mei 1934. Het jonge stel ging er 

wonen en nam het bedrijf en de pacht over. 

 

…En nu naar de buren  

 

 



 

OCHTENDOVERPEINZINGEN 

 

Vannacht was het helder. Bedauwd gras glanst in het 

eerste zonlicht op maandag 31 juli 1876. Janus is al 

een uurtje op. Even tijd voor een overpeinzing.  

 

Vele bijzondere gebeurtenissen sinds vorig jaar. De 

verloving met Neeltje, de aankoop van kavels in de 

vroegere Hooge Ommoorden, de aanbesteding van 

boerderij en opstallen aan de Rottekade F 80
1
, de trouwplechtigheid in mei 

op het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel, het volgen van de bouw, de 

inzegening van het huwelijk. Zaken en hoogtijdagen buitelden over elkaar. 

Zondag 16 juli was het eindelijk zover dat Neeltje en Janus hun eigen leven 

konden beginnen. Met nog een bijzondere gebeurtenis in het vooruitzicht. 

De gevelsteen kon gisteren feestelijk ingemetseld worden. Dat gaf voldoe-

ning! Maar nu weer aan de slag. O nee. Nog even. Aan de einder de vroege 

trein naar Utrecht.
2
 De stoomsliert blijft lang te zien. Zoals gebruikelijk 

moet er bij een overgang geblazen worden. Een uitschieter in de stoomwolk 

is zichtbaar. Vele tellen later weerkaatst het stoomfluitgeluid ijl op de Rot-

tekade.  

 

Nu echt aan het werk!  

 

Het gaat het gezin goed. Twee dochters kregen Adrianus Zuring en Adriana 

Cornelia Vermeulen. Zakelijk rendeerde het boerenbedrijf. In 1916 ver-

kocht men de boerderij aan een wethouder te Hillegersberg. Deze verpachte 

het erf en de kavels. De eerste pachter slaagde zakelijk redelijk. Mede door 

de Grote Oorlog 1914-1918.
3
 Er ontstond voedselschaarste. De regering 

hield prijsopdrijving in toom met distributie. Vele levensmiddelen gingen 

aldus “op de bon”. Uiteindelijk leverde hem dat geen windeieren. De pach-

ter kon gemakkelijk de lasten dragen. Toen de vrede de import weer moge-

lijk maakte daalde de opbrengst. Voor de pachtboer werd hiermee het be-

drijf aan de Rotte te armetierig. Hij besloot tot opzegging van de pacht en 

met een stevige spaarpot begon hij een eigen bedrijf in zijn geboortestreek 

nabij Sliedrecht. 

De volgende pachter met zijn gezin vestigde zich in 1922. Dat was Johan-

nis Verduijn maar die vertrok alweer na vijf jaar. In 1927 waagde een 
                                                           
1
 Later meerdere wijzigingen in naam en huisnummer. Thans Bergse Linker Rottekade 436 

2
 Destijds was het spoor waar nu de Abraham van Rijckevorselweg is 

3
 Toen kon men niet bevroeden dat er een tweede grote oorlog zou volgen 
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buurtbewoner zich aan het boerenbedrijf. Tot hij 1934 weer een woonhuis 

betrok aan de Ommoordseweg. Inmiddels overleed in 1930 de eigenaar 

Maarten Dijkshoorn. Drie kinderen erfden. De pachter sedert 1934 maakte 

het dusdanig bont dat het in 1939 tot ontruiming leidde. Eén van de kinde-

ren, hij woonde sinds 1909 aan de Ommoordseweg 262, besloot na deze 

toestanden zelf het boerenbedrijf te gaan runnen. Hij kocht het van zijn 

broer en beide zusters, die elk voor een derde eigenaar waren geworden na 

het overlijden van hun ouders.  

 

Tot zover over huisnummer 436 

 

PROJECTGROEP KINDERBOERDERIJ OMMOORD 

 

Zo rond het jaar 1970 kreeg Ommoord zes miljoen gulden: drie miljoen van 

het rijk en drie miljoen van de gemeente. 

De bewoners mochten van dat geld allerlei projecten realiseren. Ze konden 

stemmen wat zij belangrijk vonden voor hun eigen wijk. Er ontstonden al-

lerlei werkgroepen. Zo kwam er ook een werkgroep kinderboerderij.  

Leden van die werkgroep waren onder anderen Lya Angenent, Marty Mug-

ge, Emmy Lamoré en Anje Muis. Het werkgroepplan was een boerderij te 

realiseren met behoud van de oude boerderijen, de stallen en de hooikap-

pen. De gemeente was er faliekant tegen. Er mocht wel een kinderboerderij 

komen, maar dan werd de oude boerderij gesloopt en kwam er een nieuwe 

voor in de plaats. De groep dreigde de strijd te verliezen. Tot men een tip 

kreeg: Stap als groep op. Zo van: het wordt alles of niets. 

Dat was een gouden tip! Er kwam beweging bij de gemeente. Ze waren be-

hoorlijk geschrokken en de onderhandelingen kwamen weer op gang. Het 

resultaat is dus “De Blijde Wei”! 

 



 De Rotterdamse Kinderboerderijen 

 

“De Blijde Wei” 

Bergse Linker Rottekade 435 

3069 LV Rotterdam 

010 4200609 

 

“De Bokkesprong” 

Tjalklaan 90 

3028 JK Rotterdam 

010 4150204 

 

“De Kraal” 

Langepad 60 

3062 CJ Rotterdam 

010 4523666 

 

“De Oedenstee” 

Marthalaan 46 

3194 EH Hoogvliet 

010 4386682 

 

“De Beestenboel” 

Zandweg 13 

3181 HX Rozenburg  

0181 217959 

 

“De Kooi” 

Maeterlinckweg 85 

3076 GA Rotterdam 

010 4327921 

 

“De Molenwei” 

Brammertstraat 10 

3084 AV Rotterdam 

010 4280080 

 

“De Wilgenhof” 

Ringdijk 76 

3054 KV Rotterdam 

010 4223977  

 


