Verkoop land aan Ammerlaan (2)

Deel 27

Naast het stalletje van Arie van den Berg stond op A 2002 de schuur met het woonhuis van Cor
Duijvestein, a=oms>g uit Loosduinen, maar zijn tuinderij lag een stuk van de woning af. Zie kaartje
vorig deel. Via een smalle doorgang kon hij z’n kassen bereiken die op het onderste deel van A 253
lagen en een stukje van A 254. Eigenlijk had Duijvestein een zeer onprak>sche tuinbouwkavel met
aan alle zijden schuine grenzen. Zijn kavel was wel ruim 1,4 ha groot, maar er waren weinig tuinders
te vinden die met hem zouden wilden ruilen.
Een uitsnede van de kavel tuinland
van Cor Duijvestein dat zeker vijMig
meter vanaf de Kerklaan lag. Op dit
kaartje uit 1978 zijn er al een paar
stukjes grond aan par>culieren
overgedragen. Dit waren met name
bewoners van het eerste deel van
de Oosterlee die vlak achter hun
woning een moestuin aanlegden.
Duijvestein is op dit moment al met
zijn bedrijf gestopt. Op het
gedeelte waar de kassen van Duijvestein stonden, is eind vorige eeuw de tweede fase van de
Oosterlee ontwikkeld.

Het onderste deel van het land van Ammerlaan, A 1961 is al>jd weiland gebleven tot eind jaren ’60
de woningen langs de Kerklaan en Oosterlee daar zijn ontwikkeld. De landmeter heeM deze situa>e in
1941 opgemeten.

Dan bleef er nog een deel over. Het restant van A 253 werd in een rechte lijn samengevoegd met een
deel van A 262. Zo ontstond er een mooie rechthoekige tuinbouwkavel die tot aan de Vreeburchlaan
doorliep. Arie Dukker kocht dit perceel A 1962 vlak voor de oorlog.
Wat is er uiteindelijk van al deze tuinbouwbedrijven overgebleven? Vanaf 1968 heeM de gemeente De
Lier de woningbouw vanaf de Tuinstraat geleidelijk uitgebreid in noordelijke en oostelijke rich>ng.
De bedrijven op het land van Ammerlaan zijn voor 2000 allemaal met hun bedrijfsvoering gestopt, de
woningen en kassen zijn gesloopt en niets herinnert nu meer aan deze tuinbouwperiode. Sommige
families zijn in De Lier blijven wonen, anderen hebben hun heil elders in het land gezocht.

De rode lijn op dit kaartje is het traject van de Vreeburchlaan voor 1961. Daarna is deze tuinderslaan
in rechte lijn op de Kerklaan aangesloten.

