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Geschreven portret van de oudste polders van Midden-Delfland
Schipluiden De argeloze wandelaar of fietser beseft het niet, maar het gebied rond de Vlietlanden
tussen Schipluiden, Maasland en Vlaardingen behoort tot het langst bewoonde gebieden van
Nederland. Daar zijn ook de oudste polders van Nederland te vinden.
De Aalkeet-Binnen en de Aalkeet-Buiten polders is het gebied waar straks de Blankenburgtunnel zal
worden aangelegd. De Vlietlanden, de Foppen- en Broekpolder liggen wat noordelijker, maar sluiten
op dat gebied aan.
De genoemde gebieden zijn al bewoond vanaf de nieuwe steentijd, het derde en tweede millennium
voor Christus. Sinds de opgravingen in Vlaardingen spreekt men van de Vlaardingercultuur. De
mensen die in deze polders hebben gewoond waren landbouwers, maar voor een deel ook nog
jagers.
Over die oeroude gebieden is onlangs een boekje verschenen met veel studiemateriaal en
beschrijvingen van historie en landschap. Het is gemaakt door de stichting Midden-Delfland is
Mensenwerk. Diverse regionale onderzoekers zoals de historicius Jacques Moerman en de
archeoloog Epko Bult hebben bijdragen geleverd aan het boekje.
Vele opgravingen, verklaringen van namen en historische gebeurtenissen staan beschreven in dit
portret van het oude poldergebied. De huidige Vlietlanden tussen Maasland en Vlaardingen, dat nu
beschermd natuurgebied is, geven nog het beste weer hoe de situatie indertijd geweest moest zijn.
Veenvorming was toen overal aan de orde van de dag. Kreken doorsneden het gebied. Na afgraving
van het veen zakte de bodem en kwamen de zandruggen in de kreken als het ware omhoog. De
Vlietlanden liggen nog steeds een halve tot een meter hoger dan het omringende polderland.
Midden-Delfland is Mensenwerkheeft al verscheidene polders in Midden-Delfland en Westland
beschreven. Dat gebeurt met steun van de EU, de provincie Zuid-Holland en de gemeente MiddenDelfland. Het huidige boekje is aangeboden aan de wethouders van Midden-Delfland, Vlaardingen en
Maassluis. Het is te downloaden via de website http://middendelflandismensenwerk.nl.

