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Het begin
De geschiedenis van het landschap rond ’s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk is
gecompliceerd. Om die helder te maken zijn op verschillende jaartallen kaarten gemaakt.

.
Op 1134 is tijdens een stormvloed bij het sterretje een doorbraak geweest door de duinen
tussen Monster en Naaldwijk. Daardoor kon de Gantel weer vrij naar zee uitstromen. In 1200
ligt er een eerste Maasdijk bij wat later Dijckerwaal is gaan heten en ligt er een sluis in de
Gantel.
In 1238 wordt ’s-Gravenzande een aparte parochie en apart ambacht. De grens ligt over de
“Veteri Mosa” oftewel Oude Maas tot aan de sluis die in eigendom is van het klooster van
Monster. Dat is toen goed gezien: de Vlot en de Gantel liggen in een oude Maas-bedding.
De grens komt er overigens net iets naast te liggen, zodat Monster zelfstandig kan blijven
uitwateren. ’s-Gravenzande zal een eigen sluis in de dijk hebben gehad. Helaas is die in
1248 bij een storm uit de dijk geslagen en is er een diep gat overgebleven: Dijker Waal.
In 1242 is buiten de dijk het land zo hoog opgeslibd dat het economisch interessant wordt.
De bisschop geeft al het buitendijkse land aan ’s-Gravenzande (’s-Gravenzande Buiten). De
grens ligt dan dus niet meer over de Gantel maar over de rand van de Hoge Geest van
Naaldwijk. Op de kaart van Delfland uit 1712 van de gebroeders Kruikius zijn de
ambachtsgrenzen goed te zien.
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook onze website delfland.knnv.nl
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder https://delfland.knnv.nl/over-ons/

Onderlegger: Kaart van Delfland, 1712, gebr. Kruikius
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Oude Maas-bedding in de Poelpolder gezien richting de kerk van Monster
’s-Gravenzande zal een bloeiende hennepteelt hebben gehad. Er liggen in 1712 twee
touwslagerijen of lijnbanen om (hennep)touw te winden (Noort Wint en Zuyt Wint) met een
terrein om het materiaal op te slaan (Noort Veet en Zuyt Veet), waarbij “veet” een streng
garen of touw aanduidt.

Wat we tegen komen
De wandeling begint op de parkeerplaats bij de Westlandse Druif waarvan de toekomst op
moment van schrijven nog onduidelijk is. Er is een natuurgebied aangelegd langs de Vlot
waarbij er een brede natuurvriendelijke oever is aangelegd om de waterkwaliteit te
verbeteren. De grond is op dijken gelegd waarin een rijk kruidenmengsel is ingezaaid.
Daarnaast zijn er voorzieningen voor vogels en insecten.

Natuurvriendelijke oever langs de Vlot
Na de Meloenlaan komen we in de Groene Schakel wat meer een recreatieterrein is.

C.J. Nonhof, Natuur aan en historie van de Vlot, Natuurlijk Delfland,

3

De Plas van Alle Winden is geen overblijfsel van de overstroming van 1134, maar het ligt wel
precies op de plek.

Gantel
Figuren: Ton Hissink
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De wandeling

Gebr. Kruikius, Kaart van Delfland, 1712

Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl, Topografische kaart 1:50.000

Start bij parkeerplaats Vlotlaan 535, 2681 TW Monster.
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