
Verkoop land aan Jacob van den Berg sr. (3)      Deel 30 

 

In de oorlogsjaren hee. boerderij Blijvenburg, hier met opkamer vanaf de noordzijde gezien, ook een 
bijzondere rol gespeeld. Meerdere keren zijn er Duitsers met paarden ingekwar?erd geweest. Op de 
dorsvloer is ook nog school gehouden, omdat de school in het dorp gevorderd was. Regelma?g 
hebben onderduikers in de boerderij verborgen gezeten.  
Rechts is hier nog een deel van de aangebouwde garage te zien en links aan de overzijde van de Lee 
de nieuwe WAC garage van de gebr. Van der Meer. 

Mijn vader vertelde ons het verhaal dat hij in 1944 vaak rond boerderij Blijvenburg bezig was met het 
verbouwen van voedsel. Op een dag werd hij door Duitse soldaten in de polder betrapt en vluchKe hij 
naar de stal. Daar speelde een kleine jongen, Hans van der Meer, de zoon van de eigenaar van de 
boerderij Joh. van der Meer. Hij drukte de jongen op het hart om z’n mond te houden. Er stond een 
ladder om op de hooizolder te klimmen. Hij klom naar boven en trok de ladder op de zolder en 
verstopte zich in het hooi. Enkele minuten later kwamen de soldaten de stal in en vroegen aan kleine 
Hans of hij iemand gezien had. Zo klein als hij was, hij begreep heel goed de ernst van de situa?e en 
zei zonder blikken of blozen dat hij niemand had gezien. M’n vader is Hans daar al?jd dankbaar voor 
geweest.  



 

In de jaren tach,g wordt boerderij Blijvenburg defini,ef afgebroken. Aan de bewoningsgeschiedenis 
die teruggaat tot 1543 is een einde gekomen.  

Het vrijkomende perceel wordt ingevuld met een klein wijkje van 28 woningen binnen het bestaande 
bouwplan Hohorst, op dit kaartje met rode lijnen gemarkeerd. 

 
De 20 ha gras- en bouwland die Jacob van den Berg sr. in 1924 kocht van Cornelis Kapteijn, kreeg in 
de loop van de jaren allemaal een tuinbouwbestemming. Maar uiteindelijk moest de tuinbouw hier 
ook weer plaatsmaken voor de uitbreidingsplannen van de gemeente De Lier. De wijk Molensloot is 
voor een groot deel op dit land gerealiseerd. Op dit moment is de nieuwbouwwijk Liermolen volop in 
aanbouw en ook delen van deze wijk staan op het oorspronkelijk bij boerderij Blijenburg behorende 
gras- en bouwland. 



 

Op dit kadasterkaartje uit begin jaren ’70 zien we links de Kerklaan met de woningen tot en met 
nummer 194. De Heimond is binnen de molensloot al volledig bebouwd en ook het eerste deel van 
de Oosterlee staat er al. De gekromde lijn aan de onderzijde is de Lee. 

Langs de Bleijenburg zijn de woningen met de even nummering ook aanwezig, de villa’s aan de 
oneven kant zijn later gebouwd. Het tracé van de straat Bleijenburg kunnen we aan de hand van dit 
kaartje intekenen.  

Het tuinland ten oosten van deze woningen, hier te zien rechts op het kaartje, is bijna allemaal land 
dat eigendom was van Joh. van der Meer. Daar zijn uiteindelijk een flink aantal tuinbouwbedrijven 
ontstaan. 

Ten noorden van de grote molensloot waren dat de broers Piet en Hans van der Meer (twee zonen 
van eigenaar Joh. van der Meer), Pier Prins, Arie Koornneef en Dirk van der Meer.  
Later kochten de gebroeders Wim, Bram en Peter Hanemaaijer een resterend perceel weiland van 
Joh. van der Meer. 

Het tuinland ten zuiden van de molensloot tot aan de Lee was al voor de oorlog door Jacob van den 
Berg sr. aan zijn kinderen verkocht: Frans van Staalduinen, Pieter Jacob van der Wel en Jacob van den 
Berg jr.  



Piet Hanemaaijer Pzn ves,gde zich daar later ook en zijn tuinbouwbedrijf lag precies langs de 
molensloot. 

 

Hier zien we een uitsnede van een luch]oto uit 1969 waarbij is ingezoomd op dit deel van de 
Lierpolder. Ter oriënta,e links de Vreeburghlaan en rechts de Swaandria met de eerste bedrijven. 
Rechtsboven de restanten van boerderij Blijvenburg. De eerste twee rijtjes woningen van de Hohorst 
staan nog vrij geïsoleerd in de wijk, maar dat zal niet lang meer duren. In feite staat alleen de 
vrijstaande bungalow in het midden van deze foto nog steeds langs de Swaandria. 


