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Scheepsbouw aan de trekvaart 
Kees den Elzen 

 
Op de kadasterkaart van de Boekhorstpolder uit 1832 (zie ook pagina 28) staat in Voorhout 
de scheepmakerij van Arie de Groot aangegeven. De gebouwen en de erbij behorende 
woning staan min of meer op de plek van de voormalige boerderij De Knip. Die lag ter hoogte 
van de huidige kruising Schoonoord-Oranje Nassaulaan. Het is in die tijd logisch om schepen 
te bouwen en te onderhouden aan een trekvaart. Er zijn immers nog geen spoorwegen en 
verbrandingsmotoren. Het is dus ideaal om grotere vrachten over water te vervoeren in 
plaats van met paard en wagen.  

In de twintigste eeuw kennen we in Voorhout de scheepswerf van Willem Heemskerk, 
bijgenaamd Wust de Bok. Deze Noordwijkerhouter van het type ‘ruwe bolster, blanke pit’ 
heeft aan de trekvaart tussen Leiden en Haarlem[1], naast de spoorlijn en kort voor de 
Mallegatvaart, een helling waar voornamelijk gerepareerd wordt. 

In de tijd dat bollenkwekers met een vlet en via de zandsloten hun bollen en porrie 
vervoeren is het hier een drukte van belang. Gelegen aan de oostelijke kant van de trekvaart 
en dicht bij Noordwijkerhout blijft dit natuurlijk grondgebied van Voorhout. De 
scheepshelling van Heemskerk is dus niet de enige ambachtelijke activiteit in ons dorp die 
met de trekvaart verbonden is. 

Scheepswerf van Arie de Groot 

Deel van de kadasterkaart uit 1832. De gele en rode vlekker even voorbij de driesprong vormen de scheepmakerij. Twee 
percelen westerlijker staat de Boekhorstmolen aan de Maandagse Watering, die later Molentogt heet. Aan de andere kant 
van de vaart ligt een boomgaard van Jacob van Eden, koopman te Noordwijk. Rechts onderaan op dit kaartje zien we 
percelen van Gualtherus Soetbrood Piccardt, burgemeester van Voorhout maar ook makelaar te Leiden. 
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Er blijkt nog een scheepmakerij geweest te zijn. Het zou een reparatiehelling kunnen zijn, of 
ook een werf waar nieuwe schepen gebouwd worden. De scheepmakerij ligt kort voorbij de 
driesprong van de Dinsdagse Watering en de Haarlemmertrekvaart. 

In 1832 staan de gronden en gebouwen van de scheepmakerij op naam van Arie de Groot. 
Hij is in Sassenheim gedoopt als Adrianus op 21 mei 1763 en hij is op 16 maart 1847 in 
Noordwijk overleden. Arie trouwt in 1786 met Joanna Cassander (ook wel Anna Kesander 
genoemd). De scheepmakerij heeft voldoende omvang om om een knecht in dienst te 
hebben. 

Bezit van Arie de Groot 

Het weiland direct ten westen en ten noorden van de scheepmakerij, ruim 63 bunder, is van 
de boer Jan Duijnhoven, de voorvader van de boeren Van der Hulst die op Groot Boekhorst 
wonen. De schuur en woning, ingesloten door de eigendommen van Arie de Groot 
kadastraal bekend als A174, is 460 m2 groot en is eigendom van Jan Diemel, tuinier in 
Voorhout. 

 

 

 

Bezit van Arie de Groot: 
kadaster gebruikt als oppervlakte belastbaar 
A176 tuin 1860 m2 f 5,38 
A181 huis, schuur, erf 1950 m2 f 5,63 
A182 tuin 3680 m2 f 10,63 
A183 bosch 2150 m2 f 4,92 

Tekening uit circa 1837 van onbekende tekenaar met als titel ‘landschapsgezicht van een water en werf in Voorhout’  
( Foto Collectie HKV/HKV965040 
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Vooral vervoer via water 

Holland is een laagland en waterland, zeker de streek rond Leiden. Zoals nu heel veel 
mensen een auto hebben, zo heeft in vroeger eeuwen vrijwel iedere plattelandsbewoner 
een roeiboot of ander schuitje. Werkelijk alles wordt per schip vervoerd, niet alleen 
passagiers in trekschuiten, maar ook alle grondstoffen en industriële producten, vee, turf, 
mest, post; niets zo gek of het transport vindt over water plaats. Omdat het maken van een 
scheepje of schip vakwerk en tijdrovend is, kent het hele land talloze scheepswerfjes. Een 
scheepmaker is veelal een gespecialiseerde timmerman. Immers hout is het voornaamste 
bouwmateriaal voor schepen. 

 
In 1842 verkocht 

Op 8 oktober 1842 wordt de scheepmakerij van Arie de Groot met huis en erf en schuren, 
groot 1 bunder 19 roeden en 36 ellen, bij notaris J. Tomas te Leiden geveild en verkocht. 

De kinderen van Arie en Anna de Groot zijn geboren tussen 1787 en 1800 en daarvan zijn vijf 
zoons. Van geen van de kinderen is bekend dat ze het beroep van vader uitoefenen. Een 
kleinzoon van Arie, Adrianus en dus vernoemd naar zijn grootvader, is wel 
scheepstimmerman. Na zijn huwelijk woont en werkt hij echter in Delft, waar hij ook 
overlijdt. 

 
 
 
 

Tekening uit circa 1837 van een onbekende tekenaar getiteld "Landschapsgezicht van een werf in Voorhout"  Collectie 
HKV/HKV04965 

Tekening van J.E. Kikkert van een scheepswerf aan de Warmonder Leede. (Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken) 
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Cornelis Fransen (Langeraar 1809 - Leiden 1858) is in 1835 scheepmakerknecht bij Arie de 
Groot. Het lijkt alsof hij met de noorderzon vertrekt, gezien een exploot van de deurwaarder 
in 1841. Wij weten dat hij naar Leiden is vertrokken, maar dat was bij de deurwaarder 
blijkbaar niet bekend. Hij woont aan de Haven in Leiden. In 1858 geeft hij nog steeds als 
beroep scheepmaker en ook zijn zoon Cornelis Fransen jr. (1835-1889) is 
scheepstimmerman. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bronnen 

Historisch Geografisch Informatiesysteem HisGIS:  https://hisgis.nl/kaartviewer/zuid-
holland/  
André van Noort, Ambachtelijke scheepswerven in Warmond, Jaarboek Dirk van Eck (2009) 
Leydse Courant 

 
Noot 
1. De Trekvaart Haarlem-Leiden meet bijna dertig kilometer. Van Haarlem tot Halfweg 
(bij Lisse) heet hij Leidse Trekvaart, vanaf daar tot in Leiden is de naam 
Haarlemmertrekvaart. Er bestaat overigens nog een Haarlemmertrekvaart, namelijk tussen 
Amsterdam en Haarlem. 
 

Leydse Courant 6 September 1841 
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