De Blaker 50 jaar, een bijzondere tuinderslaan in De Lier (2)

Geschiedenis
De familie Van Adrichem hee0 vanaf begin 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld in dit gedeelte van
de Oude Lierpolder, waartoe ook de eerder genoemde kavel grasland behoorde. Hierbij in het kort de
geschiedenis van deze familie vanaf 1831 en de gestage uitbreiding van hun landerijen.
Op 27 oktober 1831 kocht Machiel van Adrichem (1785-1871) de eerste stukken grond in de Oude
Lierpolder voor zijn oudste zoon Petrus (Pieter) van Adrichem. Hij was zelf boer in de nabijgelegen
Groeneveldse polder en huurde daar een groot perceel bouwland met een boerderij, die bekend
stond als “Groeneveld”. Naast boer was Machiel ook wethouder van de gemeente Groeneveld. Hij
nam van Teunis van den Bos bijna 20 ha land over, omvaUende weilanden, bossen, boomgaarden,
huis, schuur en erf. Het ging hier dus om de boerderij, waar het gezin van Thomas Kester en Maria
van Adrichem als laatste hee0 gewoond. Op bijgaand kaartje is deze in 1831 aangekochte kavel in
groen aangegeven. Opvallend is het apart gelegen perceel weiland in de noordoosthoek van de Oude
Lierpolder, dat tot op de dag van vandaag nog door nazaten van deze Machiel wordt bewoond.
Pieter van Adrichem (1813-1888) breidde in 1873 zijn grondgebied in westelijke richWng uit door van
boer Jan Olsthoorn ruim 6 ha aangrenzend weiland met een klein stukje vlietland aan te kopen. (in
rood aangegeven)
Pieter was getrouwd met Gerritje van Ruijven (1817-1898) en samen kregen ze negen kinderen:

zeven dochters en twee zonen. Voor zijn oudste zoon Nicolaas van Adrichem (1846-1917) liet hij, vlak
naast zijn oude 17e eeuwse boerderij, een nieuwe boerenwoning met stallen bouwen (6). Deze
woning, vroeger ‘Landzicht’ geheten, staat er nog steeds en wordt nu door nazaten van Nicolaas
bewoond. De naam van de woning is later gewijzigd in ‘De Oude Hoeve’. Na de bouw in 1877
verhuurde vader Pieter de hel0 van zijn land aan zijn zoon Nicolaas, het andere land bleef bij de
boerderij en was later voor zijn zoon Machiel, die elf jaar jonger was. Na het overlijden van moeder
Gerritje werden de twee broers eigenaar van de boerderijen. In dit overzicht blijven de nakomelingen
van Nicolaas van Adrichem verder buiten beschouwing.

De 17e eeuwse boerderij langs de Noordlierweg, waar de familie Kester tot aan de sloop in 1963
woonde.

De jongste zoon van Pieter was Machiel van Adrichem (1857-1921). Hij bleef op de oude historische
boerderij wonen en trouwde met Margaretha Olsthoorn (1859-1897), a`omsWg uit Kethel en
Spaland. In die Wjd was het gebruikelijk dat de ouders bij de kinderen bleven inwonen en
waarschijnlijk zijn ook Pieter en Gerritje tot aan hun dood op deze boerderij blijven wonen. Machiel
kocht in 1893 van Johanna Pijnacker Hordijk vier perceeltjes bouwland en vlietland van ruim 4 ha.
Deze polderpercelen lagen ten westen van de Lierpoldermolen en grensden aan de Lee. (in geel
aangegeven). Tegenwoordig is dit perceel nog te herkennen aan het stukje open weiland voor het
gemaal en het stuk land waarop het bedrijfsgebouw van Holstein Flowers in 2012 is gebouwd. In
1894 werd het bezit van de familie door de broers Nicolaas en Machiel verder uitgebreid met de
aankoop op eigen naam van 6 ha en 5 ha weiland en kades van de adellijke weduwe Jonkvrouwe
Cornelia Paulina van den Santheuvel uit Leiden (in oranje aangegeven). Niet helemaal duidelijk is of
de twee broers deze percelen gezamenlijk gebruikten of toch ieder voor zich. Het betrof hier enkele
kavels ten westen van de brug over de Lee (7), vanaf de Lee tot aan de grote molensloot in het
noorden (8). In oude archieven werd deze brug in 1608 al ‘Malle Heul’ genoemd, maar later kregen
de brug en de laan de naam van de familie Van Adrichem. Nu kunnen we op deze percelen de straten
Heemwerf en Parklaan als onderdeel van de wijk ‘Molensloot’ terugvinden.
Vanaf 1894 stond de uitbreiding van het boerenbedrijf een Wjd sWl en werden geen nieuwe gronden
aangekocht. In 1912 kochten de broers Nicolaas en Machiel opnieuw op eigen naam een aantal
percelen van ruim 5 ha en bijna 9 ha van Wilhelmina Johanna Quarles van Uﬀord uit Den Haag (in

paars aangegeven). Het aangekochte perceel van bijna 9 ha lag vlak achter de twee eigen boerderijen
langs de Noordlierweg en sloot perfect aan bij de andere reeds in bezit zijnde percelen. Het kleinere
stuk weiland van ruim 5 ha lag een stuk verder ten westen van de boerderij die in 1916 door Adrianus
Buitelaar werd gekocht (9).

