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Waar Ypenburg nu ligt, was in de 
Steentijd een kwelderlandschap 
met duintjes waarop mensen 
konden wonen en voedsel 
vonden. De kwelders verander-
den in de loop der eeuwen in 
wildernissen met uitbundige 
vegetatie die regelmatig over-
stroomden door zeewater.

Afgestorven bomen en planten 
zorgden voor een dikke veenlaag. 
Dit veenkussen, of hoogveen, 
werkte als een spons voor het 
regenwater. Langs kreken en 
watergangen stroomde het 
overtollige water uit het hoogveen.
In de middeleeuwen groeide de 
bevolking en nam de vraag naar 
hout voor de bouw van huizen en 
landbouwgrond voor het verbou-
wen van voedsel toe. De bomen 
op het hoogveen werden gekapt 
en het hoogveen werd ontgonnen. 
Door sloten te graven werden de 
gronden voor landbouw geschikt 
gemaakt. De veenboeren ver-
bouwden granen en hielden vee. 
Woonruimte vonden ze op de 
opgehoogde dijkjes en kaden.
Lang hebben de veenboeren hun 
droog gelegde gronden niet 
kunnen bewerken. Door oxidatie 
van de veengrond verpulverde de 
grond. Na de ontdekking dat 

gedroogd veen als turf goed 
brandbaar is, bracht vervenen van 
de grond meer geld op. De 
Turfmarkten in Delft en Den Haag 
verwijzen naar die handel. Niet 
alleen hout en turf gebruikten de 
steden uit het veengebied, het 
schone water gebruikte Delft om 
bier te brouwen en dichtbij werd 
gagel (later hop), gerst en haver op 
de veengronden verbouwd.
De metersdikke veenlaag ver-
dween en de onvruchtbare 
onderlaag klonk in door droogte. 

Op deze lagere gronden ontston-
den door slechte waterhuishou-
ding grote plassen. In de twaalfde 
eeuw namen de Graven van 
Holland de leiding over de lokale 
waterstaatszorg op zich. Dat 
resulteerde in !"#$ tot de oprich-
ting van het Hoogheemraadschap 
Delfland. Op natuurlijke wijze kon 
het veengebied niet meer afwate-
ren, het gebied lag lager dan de 
Oude Rijn en de Nieuwe Maas. De 
oplossing kwam omstreeks !%&& 
door de windwatermolen. Met 

windkracht maalde men de 
waterplassen droog. De polders 
die ontstonden werden opnieuw 
verkaveld en als weiland gebruikt.
Meerdere windmolens zorgden 
voor het drooghouden van de 
Oude en Nieuwe Broekpolders, de 
Tedingerbroekpolder en de polder 
Klein Vrijenban. Windkracht was 
uiteindelijk niet krachtig genoeg, 
stoom- en later dieselgemalen 
namen het werk over. De structuur 
en namen van de polders zijn door 
de aanleg van het vliegveld in 

!$'(, de vliegbasis in !$)) en 
daarna van de woonwijk in !$$% 
veranderd. Tegenwoordig zorgen 
elektrische gemalen van het 
Hoogheemraadschap voor droge 
voeten op Ypenburg.

De aanbesteding omvat de aanschaf van !" trams met een optie voor extra trams. GTL-tramlijn nummer #$%& 
(uit de tweede serie en dus #" jaar oud) op de heringerichte Plaats in Den Haag. Foto: Jan van Es

HTM gaat 50 nieuwe trams aanschaffen
HTM heeft groen licht gegeven 
voor de Europese aanbesteding 
van nieuwe trams. Met nieuwe, 
ruime en toegankelijke trams komt 
er meer capaciteit. De nieuwe 
trams gaan de rood-beige trams 
(GTL) vervangen die momenteel 
nog hoofdzakelijk rijden op de 
lijnen !, ", !# en !".

‘Onze GTL-trams zijn '& tot %& jaar 
oud en daarmee is het einde van 
hun levensduur in zicht’, aldus 
algemeen directeur a.i. Bruno 
Bruins. ‘Daarnaast zijn ze vanwege 

hun instap niet toegankelijk voor 
onze reizigers die bijvoorbeeld 
gebruik maken van een (elektrische) 
rolstoel.’
HTM werkt nauw samen met 
MRDH en de gemeente Den Haag. 
In "&"& werd bekend gemaakt dat 
de drie partijen samen %(" miljoen 
euro investeren, waarvan %&" 
miljoen door MRDH, %) miljoen 
euro door de gemeente Den Haag 
en !) miljoen euro door HTM. ‘Dat 
geld is niet alleen bestemd voor de 
aanschaf van de trams, maar ook 
voor onder andere het aanpassen 

van de infrastructuur, het toegan-
kelijk maken van de halten en de 
nieuwe stallingslocatie.’ De 
aanbesteding omvat de aanschaf 
van )& trams met een optie voor 
extra trams. ‘We weten niet in welk 
tempo de groei van het aantal 
reizigers zich de komende jaren 
manifesteert, mede in het licht van 
grote woningbouwopgaven voor 
Den Haag en omgeving. De optie 
biedt ons dus de mogelijkheid om 
uit te breiden’, aldus Bruins. Naar 
verwachting zullen de nieuwe 
trams in "&"( gaan rijden.

Evelien fietst geld bij elkaar 
voor IPSO inloophuizen
In het bijzijn van de Klimmende 
Règâhs, stadsdeeldirecteur Jaap 
Mooibroek, vrijwilligers en gasten 
zal de door Nederland fietsende 
Evelien van der Wer$ op woens-
dagochtend % juni muzikaal 
worden onthaald bij Inloophuis 
Haaglanden.

Van der Wer* overleefde tweemaal 
borstkanker en haalt nu geld op 
door in zes weken langs alle +) 
IPSO inloophuizen in Nederland te 
fietsen. De inloophuizen zijn 
namelijk erg belangrijk voor veel 
mensen die zijn getro*en door 
kanker.
Waar de ziekenhuizen zich richten 
op het fysieke genezingsproces, 
zorgen de inloophuizen voor de 

psychosociale ondersteuning.
Vanwege corona zitten veel 
inloophuizen in zwaar weer, omdat 
veel fondsenwervende activiteiten 
niet door konden gaan. Daarom 
haalt Evelien van der Wer* met 
haar fietstocht geld op voor de 
huizen.
De Klimmende Règâhs steunen 
deze actie, want ook zij fietsen 
regelmatig om geld op te halen 
voor de strijd tegen kanker. Daarom 
zal een aantal leden aanwezig zijn 
bij Inloophuis Haaglanden en een 
stukje meefietsen met Evelien van 
der Wer*.
Evelien van der Wer* wordt op 
woensdag $ juni om $.'& uur 
verwacht op de Mexicosingel )" in 
Den Haag.

Frank Barendregt HCY blijft 
trainer/coach heren 1 en JA1
Frank Barendregt: ‘Toen we vanuit 
de &de klasse naar de 'de klasse 
promoveerden zei ik het al hardop. 
Dit is een team dat beter kan en 
potentie heeft om te groeien.’

‘Met het vergroten van onze 
seniorenlijn heeft de jeugd ook 
beter uitzicht op het senioren 
hockey. We begonnen dit seizoen 
zo goed, zaten in de lift en hadden 
ons gevestigd op een vaste plek in 
de top ' met uitzicht op meer. De 
periode van corona heeft ook ogen 

doen openen. Zo proberen we de 
jeugd in te passen bij de senioren. 
Mooi om te zien dat de aanwas van 
onder zorgt bij scherpte boven, dat 
is competitie en druk voelen. De 
doorstroom van de jongens A!, die 
dit jaar SuperA zouden spelen, gaat 
gepaard met acceptatie en plezier. 
We kunnen de Heren ! dus 
aanvullen op kwaliteit.’
Hockeyclub Ypenburg (HCY) is erg 
tevreden met de samenwerking en 
kijkt uit naar een volledig seizoen 
met deze sterke selectie.

Droge voeten op Ypenburg 

HVBY
Deze rubriek komt tot stand in 
nauwe samenwerking met de 
Historische Vereniging 
Buitenplaats Ypenburg (HVBY).

Deel van een kaart van Cruquius uit $&$' van de polders in het Hoog-
heemraadschap Delfland.

Het motorgemaal van Vliegbasis Ypenburg ($(!)-'""") watert uit op de 
Kansjesmolensloot, vernoemd naar molenaar Kans.


