
 

 

Capelseweg, een weg met vele namen. 
boerderij “Buitenlust” 
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In augustus 2019 attendeerde een wijkbewoner ons op graafwerkzaamheden naast het Buitenlustpad 

nabij de kruising met het Schout Bontenbalpad, beide zijn fietspaden. Bij het graafwerk werd er een 

stuk fundering zichtbaar en een aantal gele ijsselsteentjes. De wijkbewoner vroeg zich af wat dit 

geweest kon zijn. Direct hebben wij ter plaatse poolshoogte genomen. Leuk weer zo’n onderzoekje. 

 

Dit moeten wel de restanten en overblijfselen van de boerderij Buitenlust zijn (zie onze “werkkaart’”op 

ommoordsepolder.nl). Deze hoeve stond aan de voormalige Capelseweg 102. Daarvoor stond op die 

plek een andere boerderij, namelijk die waar o.a. Cornelis Jilles van der Graaf woonde. 

 

 
Cornelis Jilles van der Graaf met zijn gezin. 

 

Terug in de tijd 

In de achttiende eeuw was de Ommoordse Polder een veengebied waar ijverig turf werd gewonnen. 

Door deze bedrijvigheid ontstonden er grote waterplassen en brokkelden wegen en kades verder af. Op 

de plek waar nu het Schout Bontenbalpad ligt, lag in die tijd de Ommoortsche Kade. Omstreeks 1850 

heette het de Rijskade. Na de droogmaking van de Prins Alexanderpolder in 1875 krijgt deze kade de 

naam Capelseweg. De weg vormt de grens tussen Hillegersberg en Zevenhuizen. Omdat dit deel 

rustiger is en minder bewoond dan het deel dat op Capels grondgebied ligt, werd deze polderweg in de 

volksmond de Stille Capelseweg genoemd. Rond 1875 worden hier de eerste boerderijen en 

arbeiderswoninkjes gebouwd. 

 

Buitenlust 

Cornelis Jilles van der Graaf woonde als pachter van 1892 tot 1916 op de boerderij die aan de latere 

Capelseweg 102 lag. Het adres was achtereenvolgens: Prins Alexanderpolder G29, G11, G27 en later 

Capelscheweg 27 en 6. De boerderij en landerijen kenden meerdere eigenaren, met op het laatst de 

Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen "Spiegelnis". 

 



     Historische Commissie “De Ommoordse Polder”                                             De geschiedenis van “Buitenlust” 
 

 

 

3 of 4 

 In 1916 werd de boerderij gekocht door Huibert Paul. Hij liet zijn pas getrouwde zoon Willem op 

deze boerderij wonen. In 1926 werd de oude boerderij gesloopt en vervangen door een nieuwe met de 

naam “Buitenlust”. Het adres werd omstreeks die tijd Capelseweg 102.  

 

 

 
“Buitenlust” vlak voor de sloop in 1975 met daar achter de huizen van de brembuurt 

 

Willem trouwde met Plonia Kwakernaak. ze kregen vijf  

kinderen. In de loop der jaren werden er diverse (op)stallen 

bijgebouwd. In 1957 werd Gemeente Rotterdam eigenaar van erf 

en opstallen.  

In de jaren ’50 kwam er een noodwoning voor de zoon van 

Willem Paul: Jan Paul met zijn vrouw Linda.  Later woonde daar 

familie van der Does. Toen de familie Paul verhuisde kwamen in 

het voorhuis nieuwe mensen: Dirk en Pleun van der Sar met drie 

kinderen. Zij waren onteigend in Rozenburg en begonnen hier 

weer opnieuw dankzij grond die zij in Zevenhuizen konden 

pachten. In het achterhuis woonden toen Mels en Annie 

Graveland met hun kinderen. 

 

 
Op 20-04-1916 trouwden Willem Paul en Plonia 

Kwakernaak. 
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De boerderij heeft nog zo’n twee jaar tussen de Krulmos en de 

Kruipbrem gestaan. Marktkramen van de woensdagmarkt aan de 

Hesseplaats werden er tijdelijk opgeslagen. Maar ook aan de 

geschiedenis van “Buitenlust” kwam een eind in 1975. Gelukkig 

herinnert het Buitenlustpad ons nog aan deze hoeve. 

 

Aan de Capelseweg hebben meerdere boerderijen en 

arbeiderswoningen gestaan. Een volgende keer weer een nieuw 

artikel over de Capelseweg. 

 

 
 

De  noodwoning van Jan en  

Linda Paul omstreeks 1955  

 
 


