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Drie broers Olsthoorn, Henricus Igna6us, Everardus en Cornelis hebben het boerenbedrijf uiteindelijk
in 1916 verkocht aan Adrianus Buitelaar uit Maassluis. De broers waren inmiddels op leeHijd en hun
oudste broer, Franciscus Jacobus, was in 1910 al overleden. Opvolging was niet aanwezig. De broers
Olsthoorn waren wel zeer gelovig en lieten dat blijken door op de hekpalen langs de laan een spreuk
te zeMen: ‘O grote God, o Hemelkoning, bescherm ons op deze woning’. Opvallend is toch wel dat de
katholieke broers Olsthoorn hun boerderij verkochten aan een gereformeerde boer. Het was in die
6jd niet gebruikelijk dat eigendommen van eigenaar wisselden buiten de eigen geloofsgemeenschap.
Adrianus Buitelaar en Jannetje van Woerden namen in 1916 hun intrek in deze boerderij. De spreuk
op de hekpalen vonden ze niet zo geschikt en vervingen deze al snel door een veel algemenere naam:
‘Hoeve Weltevreden’. Het gezin Buitelaar werd op deze hoeve in 1918 nog uitgebreid met een
negende telg, dochter Johanna.
Pieter Buitelaar (1903) was de oudste zoon die tuinder werd in Naaldwijk en later naar de Burg.
Crezeelaan in De Lier verhuisde. Tweede zoon Jacob (1904) overlijdt op vijYarige leeHijd in Maassluis.
Maarten (1906) en Vincent (1908) zijn in de melk- en zuivelhandel verder gegaan. De dochters Jaapje
(1905), Jannetje (1910) en Antje (1913) trouwden met een tuinder. Dochter Mensje (1915) emigreert
na haar trouwen naar Australië. De jongste dochter Johanna (1918) is de enige die in De Lier is
geboren. Zij heeH lang bij haar ouders gewoond en trouwde in 1954.
Zoon Jacob (1912) heeH het boerenbedrijf van zijn ouders voortgezet en trouwde in 1940 met Sara
Cornelia Keijzer (1916). Zij gingen beiden op de boerderij wonen en Adrianus en Jannetje verhuisden
naar een woning in het dorp, vlak naast de toenmalige drogisterij van Flach en dochter Johanna ging
met hen mee. Al na twee jaar kwam daar verandering in, nadat de Duitsers de woning van de familie
Buitelaar in het dorp vorderden voor de huisves6ng van militairen. Er zat voor de familie niets anders
op dan weer terug te keren naar de boerderij aan de Noordlierweg en bij zoon Jacob en
schoondochter Sara in te trekken. Deze situa6e heeH tot 1949 geduurd. Er werden na de oorlog
woningen gebouw op ‘Het nieuwe terrein’ en Adrianus en Jannetje kregen voorrang bij de toewijzing
van een nieuwe woning aan de Kon. Julianalaan.
Na de oorlog heeH Jacob Buitelaar twee aangrenzende percelen weiland van ongeveer 1,5 ha kunnen
kopen van het Burgerweeshuis uit ’s-Gravenhage. Deze percelen lagen aan de noordwestzijde van de
boerderij, langs de Noordlierweg. In 1959 is de boerderij, die na de brand in 1788 was herbouwd,
afgebroken en vervangen door een moderne woning. Deze nieuwe woning was een stuk kleiner en
werd in het verlengde van de stal gebouwd.

Op deze lucheoto uit 1969 is het boerenbedrijf nog aanwezig. Aan de noordzijde van de boerderij (op
de foto onderaan) zien we dat op een perceel langs de Kanaalweg, het tuinbouwbedrijf van Arie
Buitelaar vorm gaat krijgen. Op het naastliggende perceel is de stal en het woonhuis van Adriaan en
Dit Buitelaar in aanbouw. De boerderij van Oosthoek ligt centraal langs de Noordlierweg en het
daarnaast gelegen smalle laantje, is de toegang tot de boerderij van Buitelaar. Maar niet alleen
toegang toe de boerderij, maar ook onderdeel van een eeuwenoud voet- en kerkpad vanuit Hofzicht
en Groeneveld naar De Lier. Het pad is op de foto aan de rechterzijde nog net zichtbaar als het
afuigt rich6ng de boerderij van Varekamp. Daarna vervolgde het pad zich langs de tuinderij van Van
der Knaap en eindigde bij de Kerklaan. Dit voetpad is, voor veel bewoners ten noorden van De Lier,
eeuwenlang de verbinding geweest naar het centrum van het dorp. Andere verbindingen vanuit het
buitengebied waren niet aanwezig of toegankelijk. Nadat de tuinbouw rond de Pastoor Verburchlaan
en De Blaker zich verder ontwikkelde, moesten de kinderen ook via dit pad naar school en de kerk.
Omrijden was geen op6e. Toen er uiteindelijk een ﬁetspad tussen De Blaker en de Laan van Adrichem
werd aangelegd, ging de func6e van dit pad meer en meer verloren.
Rond 1970 kwam de grote verandering voor de boerenbedrijven in dit deel van de Oude Lierpolder.
Het bestuur van groentenveiling Westerlee had plannen om het veilingterrein in de rich6ng van de
Nieuwe Tuinen uit te breiden. Zij wilde De Lee afdammen en de doorvaart naar Oranjesluis deﬁni6ef
afsluiten, om zo een eﬃciënter veilingterrein te kunnen ontwikkelen. Vanwege de afwatering naar
het gemaal bij de Waterweg, moest er wel een alterna6eve verbinding komen tussen De Lee en het
Zwethkanaal. De keuze viel op dit open en onbebouwde deel van de polder, met grote gevolgen voor
de bedrijfsvoering van een drietal boerenbedrijven. Voor het veilingbestuur was dit ongetwijfeld de
goedkoopste oplossing. Het tracé voor dit ‘Nieuwe Kanaal’ of ‘Blakervaart’, ging o.a. dwars door het
land van Jacob Buitelaar en boog vlak voor de boerderij af om daarna recht op het Zwethkanaal aan
te sluiten. De reeds bestaande Vreeburchlaan werd als Veilingweg doorgetrokken tot aan de
Noordlierweg, inclusief een nieuwe brug. De groentenveiling kocht al het aangrenzende weiland op
en verkavelde dit in moderne en goed bereikbare tuinbouwpercelen. Het hierboven genoemde voeten kerkpad werd doorsneden en kwam ook te vervallen. Nu is er slechts een toeris6sch pad naar de
Kanaalweg van over gebleven.

Blakervaart buigt vlak voor boerderij fam. Buitelaar af.
Uit een akte van 1 mei 1974 blijkt dat de Coöpera6eve Veilingvereniging “DelH-Westerlee” een aantal
percelen bouwland opkoopt, ten zuidwesten van de boerderij van de familie Buitelaar. Deze percelen
behoren tot verschillende eigenaren. Direct grenzend aan het perceel van Buitelaar lagen nog twee
kavels bouwland van ruim 5 ha, die toebehoorden aan de heer W.J. van der Knaap. Wilhelmus van
der Knaap, veehouder te Schipluiden was getrouwd met Gerarda Clasina van Adrichem, de jongste
dochter van Machiel van Adrichem. Machiel had in 1912 deze twee percelen weiland gekocht van de
adellijke familie Quarles van Uﬀord uit Den Haag.
Deze verkoop vond enkele jaren plaats voor de komst van Adrianus Buitelaar in 1916. De vrijgezelle
broers Olsthoorn waren toen nog eigenaar. Zij waren al op leeHijd en zullen geen interesse gehad
hebben om hun grondgebied verder uit te breiden, ondanks dat het direct aan hun boerderij grensde.
Uit dezelfde koopakte van 1 mei 1974 blijkt dat Van Adrichem bij de aankoop in 1912 ook eigenaar
van het eeuwenoude voet- en kerkpad was geworden, dat aansloot op de Noordlierweg. Dit pad
wordt tezamen met de percelen weiland aan de Veilingvereniging verkocht.
De aanleg van de Blakervaart had ook gevolgen voor de waterhuishouding in de Oude Lierpolder.
vanuit westelijke rich6ng liepen er twee grote molensloten naar het gemaal. Via een speciaal syphon
is er een verbinding gemaakt tussen de molensloten onder de Blakervaart door van west naar oost.
Voor de familie Buitelaar betekende deze ontwikkeling het einde van het ac6eve boerenbedrijf op de
loca6e aan de Noordlierweg.

