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INLEIDING

Woubmgge ligt in het noorden van de provincie Zuid-Holland en grenst (N.O.Z.W.) aan
de gemeenten Alkemade, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Alphen aan den Rijn, Koudekerk aan
den Rijn en Leiderdorp. De grens met de gemeente Rijnsaterwoude loopt voor een
belangrijk deel door het Braassemermeer.
De begrenzing heeft een in hoofdzaak historisch-juridische grondslag, maar de lijn die door
de Wijde Aa werd getrokken en feitelijk functioneel-landschappelijk is, dateert van 1959
toen de Veenderpolder, die tot Woubrugge hoorde, aan Alkemade werd toegevoegd.
De oppervlakte van Woubrugge bedroeg op 1 januari 1988 2.230 ha en de bevolking telde
toen 5.142 zielen; de bevolkingsdichtheid was 246 inwoners/km2 landoppervlak.
De gemeente telt een viertal kernen: de dorpen Woubrugge en Hoogmade en de gehuchten
Ofwegen en Woudse Dijk.
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FYSISCHE GESTELDHEID

In het oostelijk deel van de gemeente liggen thans mariene kleisedimenten aan de
oppervlakte, terwijl ten westen van de kem Ofwegen bos- en broekvenen de bodem
bepalen. Plaatselijk, en met name in het overgangsgebied tussen beide, ligt op de zeeklei
een moerige laag bestaande uit restveen (=ten dele vergraven veen). De oude zeeklei kwam
aan het daglicht na de droogmaling van plassen (18e eeuw), ontstaan als gevolg van droge
en later natte vervening (veenbaggeren of slagturven) op die plaatsen waar zich de voor
brandstof geschikte veenmosvenen bevonden (15e-18e eeuw). In het uiterst zuidwesten van
de gemeente ligt nog een dunne laag rivierklei op veen; deze laag werd afgezet bij
overstromingen vanuit het gebied van de Oude Rijn in de Duinkerke lila fase (+
850-1000).
Het reliëf binnen de gemeente Woubrugge werd hierdoor mede bepaald: in het oosten ligt
het oppervlak thans op ongeveer 4,5 meter -NAP, in het overgangsgebied op +. 3,7 meter
-NAP, terwijl het westelijk veen op slechts 1,5 meter -NAP ligt. Dit veen, dat aanvankelijk
een aanzienlijk grotere dikte bezat, is geklonken en geoxideerd als gevolg van voortgaande
ontwatering sedert de ontginning in de Middeleeuwen.
De afwatering geschiedt geheel kunstmatig door middel van gemalen. In +. 1910 waren
nog vrijwel uitsluitend molens actief; alleen de Vierambachtspolder werd sedert 1879 door
middel van stoomkracht ontwaterd (met tot 1888, respectievelijk 1893 ondersteuning van
molens), waarna de Oudendijkspolder vanaf 1914 elektrisch bemalen werd. De Veenderpolder kreeg opnieuw molenbemaling in 1934 nadat 8 jaar eerder een dieselmotor was
geïnstalleerd.
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GRONDGEBRUIK EN LANDSCHAPSSTRUCTUUR

3.1.

Agrarisch grondgebuik

Het veen onder het huidige Woubrugge werd sedert +. 1200 ontgonnen door haaks op de
Woudwetering ontwateringssloten te graven. De strokenverkaveling die hierbij ontstond,
is in het westelijk deel van de gemeente nog herkenbaar. Akkerbouw en veeteelt
domineerden het grondgebruik, maar door klink en vervening degradeerde het akkerland
en toen sedert de 16e eeuw ook het slagturven in gebruik kwam, ging een belangrijk deel
van het landoppervlak verloren.
Na de droogmaking van de ontstane plassen kwam in het laatst van de 18e eeuw de
akkerbouw op op de rationeel verkavelde kleigronden van de Vierambachtspolder. In het
westen van de gemeente had de veeteelt inmiddels voortdurend veruit de overhand gehad
en tijdens de Europese landbouwcrisis van de jaren tachtig van de vorige eeuw nam de
betekenis van de akkerbouw in het oostelijk deel af ten gunste van de veeteelt, ondanks de
verbetering van de afwatering. Alleen in het centrale deel van de Vierambachtspolder was
rond 1875 nog akkerbouw; verder lag de gehele gemeente in gras; de verhouding wijzigde
zich tot de Tweede Wereldoorlog weer licht in het voordeel van de akkerbouw.
Na de oorlog werd een deel van de Vierambachtspolder heringericht en werd een deel van
de kavels samengebundeld en bestemd voor bouwland. Ten westen en zuidwesten van de
kern Woubrugge komen thans zelfs wat bollenteelt en kastuinbouw voor; anderzijds ging
cultuurgrond verloren door dorpsuitbreidingen.

3.2.

Niet-agrarisch grondgebruik

De turfproduktie, die tot ver in de 18e eeuw dominant was, werd na het droogmaken van
de uitgeveende plassen marginaal. Overigens had de droogmaking van de huidige
Vierambachtspolder nogal wat voeten in de aarde: een eerste poging rond 1740 ging teniet
door overstroming. Een tweede (+. 1768) en een derde (1788) waren nodig om de
definitieve landaanwinst te verrekenen. (Het octrooi werd in 1734 verleend door de staten
van Holland en West-Friesland aan de vier betrokken ambachtsheren, waaronder die van
Esselij kermonde.)
De Veenderpolder was nog gedeeltelijk uitgebaggerd in de jaren 1792-1834; de iets
westelijker gelegen Frederikspolder bleek hiervoor ongeschikt en werd al in 1816
drooggemaakt. De Plaspolder werd verveend tussen _+ 1790 en 1827 maar pas
drooggemaakt in 1890 en toegevoegd aan de Oudendijkspolder.
Tegenwoordig is in het noordelijkst deel van de gemeente ruimte gereserveerd voor oeveren waterrecreatie langs de Wijde Aa en het Braasemermeer.
3.3.

Visuele karakteristiek

De gemeente Woubrugge wordt gekenmerkt door een open en ruimtelijke structuur met
slechts weinig opgaand groen waarin de kernen zich duidelijk aftekenen. Het westelijk deel
van de gemeente bestaat in hoofdzaak uit grasland; ten oosten van de Woud wetering is
daarnaast veel akkerland. Het verschil in verkaveling van de beide delen is markant.

-5Dominant aanwezig zijn wateren als de Wijde Aa en de Braassemermeer, alsmede de
Woudwetering.
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INFRASTRUCTUUR

De wegen binnen de gemeente hebben vanouds een niet meer dan lokale en interlokale
betekenis; slechts de Amsterdamse Rijweg, later Heerenweg, had een functie in het
regionale en zelfs het nationale postverkeer, totdat de verkeersstroom werd afgeleid langs
het Aarkanaal (2e kwart 19e eeuw).
Rond 1850 waren slechts de Heerenweg en de Kerkweg/Kruisweg, die van Ofwegen
richting Ter Aar loopt, geheel of gedeeltelijk verhard; in de jaren 1863-1872 werd de weg
langs Hoogmade en de Boschpolder naar Leiderdorp verhard met grind, later met klinkers.
De wegen in het westen van de gemeente liggen vrijwel alle op polderdijken; in de diepe
polders ten oosten van Ofwegen ongeveer op maaiveldniveau. Tot 1869 moest de
Woudwetering, die Kruisweg en Kerkweg scheidde, worden overgestoken door middel van
een veerpont. De al in 1927 geplande Rijksweg 4a (nu A4, AIO) werd pas in de jaren
1953-1960 gerealiseerd; de weg doorsnijdt de gemeente Woubrugge in het noordwesten,
waardoor een deel van het landschap bij Hoogmade werd versnipperd.
De gemeente telt een opvallend aantal wateren van importantie: de Wijde Aa en het
Braasemermeer zijn hiervan de meest uitgestrekte en ze zijn beide van natuurlijke
oorsprong. De gegraven waterlopen dateren uit de Middeleeuwen (de Woudwetering/Heimanswetering mogelijk zelfs van rond 1200) en ze maakten deel uit van het ontwateringssysteem van de venen. De betekenis voor de scheepvaart nam mede als gevolg van de
turfproduktie in dit gebied enorm toe en met name de verbinding Oude Rijn-Braassemermeer werd van voortdurend belang als onderdeel van de noord-zuidwaterweg door Holland.
Het meer lokale oost-westverkeer maakte gebruik van de Does en de Wijde Aa en voorts
van de Leidsche Vaart (eertijds Molenwetering, +. 1365). Deze (en nog andere) wateren
hebben thans behalve een functie voor de afwatering en de scheepvaart ook betekenis voor
de waterrecreatie.
De meeste dijken en kaden binnen Woubrugge hebben een waterkerende functie, maar
enkele in de Oudendijkspolder en de Hoogmadese Polder zijn slechts rudimenten van
vroegere bedijkingen en verkavelingen. Hiernaast zijn ze meestal basis voor wegen.
Het patroon van wegen, wateren en dijken vertoont vaak congruentie; het verloop is grillig
bij natuurlijke wateren, maar zoveel mogelijk rechtlijnig waar sprake is van gegraven
waterlopen.
Woubrugge krijgt sedert 1913 elektriciteit geleverd vanuit de Leidse centrale, water sinds
1922 uit Alphen aan den Rijn (1966: Boskoop), maar plaatselijk werd ook water betrokken
uit Alphen aan den Rijn (1903), Leiderdorp (1915) en Alkemade (1931).
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NEDERZETTINGEN

5.1.

Algemeen

De gemeente omvat thans een viertal kernen, namelijk de dorpen Woubrugge en Hoogmade
en de gehuchten Ofwegen en Woudse Dijk.
Tot halverwege de 17e eeuw lag binnen de huidige Vierambachtspolder nog het dorp
Jacobswoude dat bij de vervening in dat gebied ten onder ging en werd verlaten om slechts
grondsporen na te laten.
Hier en daar is verspreide bebouwing zichtbaar langs wegen, dijken en vaarten.
Hoogmade was tot 1855 een zelfstandige gemeente met in 1828 247 en in 1847 282
inwoners.
Woubrugge (inclusief Hoogmade) telde in de loop van de laatste 165 jaar de volgende
inwonertallen:
jaartal
1822
1840
1860
1876
1890
1894
1900

aantal inwoners
1.431
1.671
1.739
2.007
2.069
1.964
2.014

jaartal
1910
1924
1934
1941
1962
1971
1988

aantal inwoners
2.149
2.481
2.595
2.640
2.875
3.660
5.142

Merkwaardig is de plotselinge afname van het inwonertal rond 1895, waarschijnlijk als
gevolg van 'trek naar de stad'.

5.2.

Kernen

5.2.1. Woubrugge
Het dorp Woubrugge ontwikkelde zich langs weerszijden van de waarschijnlijk rond 1200
gereedgekomen waterverbinding tussen de Oude Rijn en het Braassemermeer, de
Woudwetering, gedeeltelijk ook Heimanswetering genaamd. Deze vaart werd ontginningsbasis voor de venen ter weerszijden, die in lange regelmatige stroken haaks op het water
werden verkaveld. Woubrugge kreeg hierdoor een sterk lineaire structuur, die nog meer
zou worden geaccentueerd door het verkeersdorpkarakter als gevolg van de binding aan
de scheepvaart en de visserij. (Tot 1656 voeren alle schippers op de noord-zuidroute door
Holland via de Woudwetering, daarna kozen velen de Aar, later het Aarkanaal.)
Het dorp ontleende een aanzienlijke welvaart aan dit verkeer en behalve de Nederlands
Hervormde kerk (uit 1655) werden ook andere bouwsels in deze periode verduurzaamd.
Door de turfwinning en de turfvaart en de instelling van een beurtveer op Leiden in 1726
bleef Woubrugge tamelijk welvarend. Er waren in de 18e eeuw twee scheepswerven; één
ervan werd in 1831 opgeheven, maar aan het zuid-oosteind van het dorp - juist over de
gemeentegrens met Alphen a/d Rijn - functioneert de andere nog steeds (De Dageraad).

-8De veenbodem ter weerszijden van de wetering werd in de jaren tot.+ 1740 (oostzijde)
respectievelijk +. 1765 (westzijde) weggebaggerd. De wegen (achter de huizen) werden
poldergrens, waardoor het dorp scherp werd afgescheiden van het veel dieper liggend
achterland dat ontstond na de droogmaking van de plassen.
Op die plassen en in de andere wateren werd eertijds ook de visserij uitgeoefend; later in het midden van de vorige eeuw - kwam de sportvisserij op en ontwikkelde Woubrugge
zich tot een centrum van watertoerisme. Als gevolg hiervan ontstonden verscheidene
adressen voor de verhuur van bootjes en jacht- en reparatiewerven (6) en andere op de
oever- en waterrecreatie gerichte bedrijven; dit leidde tot de groei van het dorp naar het
noorden. In de drooggevallen polders werd inmiddels door vele dorpsbewoners het
agrarisch bedrijf uitgeoefend (zowel akkerbouw als veeteelt).
Het belang van de Woudwetering voor de dorpseconomie laat zich misschien aflezen uit
het feit, dat de in 1505 ten behoeve van de scheepvaart afgebroken brug (Woubrugge!) pas
in 1869 werd vervangen.
Nabij deze nieuwe oeververbinding ter hoogte van de Nederlands Hervormde kerk
(vernieuwd in 1894 en 1920 en geheel vervangen door de huidige, iets zuidelijker gelegen,
brug in de Provinciale Weg) waren de eerste sporen van komvorming al zichtbaar geworden
rond 1850, toen enkele huisjes langs de noordzijde van de Kerkweg voorkwamen.
Langs de lineaire assen van het dorp trad tot het einde van de Tweede Wereldoorlog zowel
enige verdichting als uitbreiding op; het meest opmerkelijk was evenwel de voortgaande
komvorming nabij de Kerkweg en de uitbreiding naar het westen.
In de eerste oorlogsjaren ontwierp het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok in
dezelfde omgeving een tuinwijkachtig (straten)plan met omleidingsweg ten behoeve van
het doorgaand verkeer. (Het plan werd niet gerealiseerd.)
Na de oorlog werd het dorp toch naar de westzijde vergroot, terwijl hier bovendien een
kassencomplex verrees. De ontsluiting werd verbeterd door de opening van de Rijksweg
en de aanpassing van de verbinding met deze slagader aan de eisen van de moderne tijd.
Hierdoor kreeg het dorp een woonforensenkarakter.
De Woudwetering/Heimanswetering werd eveneens opgewaardeerd: was het belang van
deze vaarweg sedert +. 1825 tanend vanwege de opening van het Aarkanaal, na 1922 nam
het belang weer toe. In 1932 werd hij tot eerste klas vaarweg bestempeld en na de oorlog
(in 1952/53) werd de brug in het dorp vervangen en de diepte van het kanaal vergroot.
De oorspronkelijke structuur van het dorp werd niet gewijzigd; wel waren er de nodige
aanpassingen, infrastructurele voorzieningen en uitbreidingen in de naoorlogse jaren.
5.2.2. Hoogmade
Hoogmade was sedert 1252 een zelfstandige heerlijkheid, die pas ruim 600 jaar later bij
de gemeente Woubrugge werd gevoegd.
Blijkens de naam bestond het dorpsgebied toen uit relatief hoog gelegen land met een open
karakter dat als grasland werd benut. Bij de ontginning wist men zich beperkt door
voorschriften maar het verkavelingspatroon vertoont desalniettemin enkele merkwaardige
onregelmatigheden en aangenomen mag worden dat het ontginningsproces broksgewijze
heeft plaatsgevonden.

-9De "eilandjes" tussen de Does (die voor 1200 werd gegraven) en de Scheisloot (nu
Voorwatering), die samen de Piestpolder vormen, werden niet tegelijk ontgonnen met de
aangrenzende venen en hoorden ook niet tot de heerlijkheid Hoogmade.
De weg door het dorp volgde de noordoever van Does en Scheisloot op korte afstand en
fungeerde als ontginningsbasis en as van het lineaire dorp. Rond 1850 lagen de meeste
huizen en boerderijen langs de noordzijde van de weg en was er sprake van lichte
komvorming in de nabijheid van de Nederlands Hervormde kerk. Hoogmade heeft
overigens steeds een overwegend Rooms-Katholieke bevolking gehad; dit werd veroorzaakt
door de vanouds tamelijk geïsoleerde ligging van het dorp, maar was vooral een gevolg
van het feit dat de ambachtsheren katholiek waren.
Hieraan kwam in 1872 een einde toen het veer over de Does in de rijweg van Ter Aar naar
Leiden (Provinciale Weg) over Woubrugge en Hoogmade (aangelegd in 1862) werd
vervangen door een brug. De R.K. kerk van het dorp stortte in de vorige eeuw in en werd
vervangen door de huidig, naar ontwerp van J. van der Laan (1932). Voortgaande
komvorming trad op in de nabijheid van kerk en brug, terwijl ook de zuidzijde van de weg
dichter bebouwd raakte. Zelfs het kleinste van de eilandjes was bij het dorpsgebied
gekomen toen de bebouwde kom in de jaren dertig werd geschetst. Tot 1940 was er wel
enige verdichting van de bebouwing, maar amper uitbreiding.
Vanouds was Hoogmade voornamelijk op de veeteelt georiënteerd geweest maar hiernaast
waren er twee scheepmakerijen en een veerdienst op Amsterdam en Leiden. Na de
ontsluiting nam het woonforensisme toe en in het begin van de Tweede Wereldoorlog werd
zelfs een uitbreidingsplan gemaakt door het bureau Verhagen, Kuiper en Gouwetor. Het
plan voorzag in de aanleg van enkele woonstraten ten noorden van de bestaande kom maar
het werd niet uitgevoerd. Een later ontwikkeld uitbreidingsplan werd wel gerealiseerd; dit
ontwerp sluit enigszins aan bij het bestaand verkavelingspatroon maar overigens werd het
dorp door dit plan sterk gewijzigd.
Recent werd het tracé van de Provinciale Weg zuidwaarts verlegd en daarmee om
Hoogmade geleid. Tevens kreeg het dorp een aandeel in de watersportvoorzieningen binnen
de gemeente Woubrugge en breidde het zich uit over de Does en de Oude Aa (waar
woonschepen liggen).
5.2.3. Ofwegen
Het gehucht Ofwegen ontstond als lineaire nederzetting langs de Of wegenerwetering. Deze
bestond oorspronkelijk uit twee evenwijdige vaarten met daartussen de al in 1252 genoemde
Hoefdijk; de westelijke vaart werd kort na 1800 gedempt. Ofwegen telde rond 1650 25
woningen (13 aan de westzijde, 8 aan de oostzijde van de dijk en 4 wat verder oostelijk)
doch rond 1900 nog maar 11, voornamelijk aan de westkant in de Vlietpolder; in +_ 1850
waren er 80 inwoners. Het gehucht was door middel van de Kerkweg verbonden met
Woubrugge, terwijl de dorpsas richting het veer naar Hoogmade leidde. Toen in 1862 de
Kerkweg en de Hoefdijk deel gingen uitmaken van de grindweg Leiden-Ter Aar betekende
dit voor Ofwegen een belangrijke ontsluiting; ruimtelijke gevolgen bleven echter uit.
De bevolking was en bleef tot ± 1940 georiënteerd op akkerbouw en vooral veeteelt. Na
de oorlog kwam het zwaartepunt geheel te liggen op het veebedrijf.

-10De bevolkingsdichtheid is inmiddels zo laag geworden, dat rond 1970 werd besloten het
gehucht om economische redenen niet aan te sluiten op het aardgasnet; wel werd de rijweg
verder verbeterd en gebracht op het peil van een moderne provinciale weg.
5.2.4. Woudse Dijk
Het nauwelijks als gehucht aan te merken Woudse Dijk bij de brug over de Leidse Vaart
te Rijnsaterwoude ontstond mede dankzij de herverkaveling in de Polder Vierambacht.
Vanouds was hier slechts de brug in de rijweg van Amsterdam naar Alphen aan den Rijn
en een sluis in het kanaal, dat rond 1910 werd verbreed.
Tot 1940 was er nauwelijks bebouwing; thans zijn er wat agrarische bedrijven aan de voet
van de dijk.
Met de aanleg van een nieuw tracé voor de Provinciale Weg nr. 7 tussen Leimuiden en
Alphen werd ook een tweede brug over de Leidse Vaart geconstrueerd maar een en ander
heeft verder (nog) geen opvallende ruimtelijke gevolgen gehad.

5.3.

Verspreide bebouwing

Op een drietal plaatsen in de gemeente is nog wat verspreide bebouwing. Ten westen van
de autoweg A4/E10 ligt een cluster huizen, boerderijen en (kas)tuinbouwcomplexen in de
Rode Polder. Het gebied is redelijk tot goed ontsloten, maar lijkt meer op Leiderdorp dan
op Woubrugge georiënteerd.
Een tweede cluster ligt nabij Rijpwetering in de Blauwe Polder en de Frederikspolder. Ook
hier zijn enkele kassen en akkerbouwlanden; voorts liggen hier enige woonschepen. De
ontsluiting richting Rijpwetering is redelijk maar het contact met het dorp Woubrugge voert
via omwegen.
De derde (kleine) zwerm ligt op het kruispunt van de Kruisweg en de Heerenweg ongeveer
op de plaats van het verdwenen dorp Jacobswoude in een uitgesproken akkerbouw- en
veeteeltgebied in de Vierambachtspolder. Deze verspreide bebouwing is zeer goed ontsloten
naar alle windstreken.
De beide eerste clusters komen reeds voor op kaarten uit de vorige eeuw, de laatste
ternauwernood op die van +. 1940.
De molens binnen de gemeente zijn niet alle bewaard gebleven: er resten nog vier
exemplaren, waarvan één uit 1897 (de Hoogmadese molen) en één uit 1913 (de
Vlietmolen), beide nabij Hoogmade.
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Figuur 2.
J. Kuyper, Gemeente-atlas van de provincie Zuid-Holland 1869.
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Figuur 3.
Chromotopografische kaart; 1:25.000; no. 403/423; circa 1880.
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