
 
 
 

Boerderij Suydervelt 
 
 

 
 
 
Buitenplaats 

De oorspronkelijke hofstede Suydervelt werd tussen 1608 en 1627 gebouwd door de Delftse 
regent Dirck Jacobsz. van der Dussen. Deze hofstede deed dienst als buitenplaats en stond 
op een iets andere locatie dan de huidige boerderij. 
 

 
 

In de rode cirkel de situatie van 1712. De rode stip geeft de huidige locatie aan. 
 
Suydervelt huisvestte een lange lijn Van der Dussens die allen bestuurlijke functies vervulden. 
Een van hen was Nicolaas van der Dussen, die een van de rijkste mannen van de republiek 
was. Als jongeling reisde hij veel en deed zo ideeën op voor de aanleg van zijn siertuinen en 
liet naar buitenlands voorbeeld beelden plaatsen. 
In 1745 verkochten de erven van Catharina Alida Nicolaasdr. van der Dussen de buitenplaats 
aan Gerard van Vredenburch en Jacob Gael die beiden voor de helft eigenaar werden. Het 
was voor beide heren een investering, het ging hen niet om de buitenplaats zelf. Tussen 1762 
en 1780 werd de hofstede afgebroken. De materialen die bij de sloop vrijkwamen leverden de 
heren een aardige duit op. Hun nazaten verkochten stukken land aan verveners en de nazaten 
van Gerard van Vreedenburch verkochten het resterende deel van hun helft aan Willem 
Hendrik Gael, de zoon van Jacob. 
Toen Willem Hendrik Gael in 1803 overleed, kreeg zijn weduwe Anna Martina Gael-van 
Kretschmar bij de boedelscheiding de buitenplaats Het Hof (nu Hofboerderij) en de resterende 
landerijen van Suydervelt. Na de verkoop in 1806 van de verouderde buitenplaats Het Hof 



inclusief een deel van de landerijen, had zij geld om een nieuw herenhuis met boerderij op de 
restkavel te laten bouwen: de huidige boerderij Suydervelt.  
Na het overlijden van Anna Martina van Kretschmar in 1832, kocht veenbaas Martinus van 
Leeuwen uit Wateringen de resterende gronden inclusief de nieuwe bebouwing. 
Na het overlijden van Martinus van Leeuwen kwam de boerderij met landerijen in bezit van 
Anna Maria Meijer, vrouw van Petrus Martinus Hoek, burgemeester van Wateringen. Zij 
woonden hier niet maar bij het overlijden van Petrus in 1857, betrok erfgenaam zoon Harry de 
boerderij wel. 
Harrie Hoek verkocht Suijdervelt in 1898 aan het Burgerweeshuis voor Nederlands 
Hervormden te ‘s-Gravenhage. Op het moment van de koop werd het land al verpacht aan Jan 
van der Wel uit De Lier. Jan kon blijven pachten en ging op Suydervelt wonen. 
De landerijen waren zo groot, dat in 1899 beslist werd deze in tweeën te splitsen en er een 
boerderij bij te bouwen. Aan de Heulweg richting Kwintsheul verrees een nieuwe boerderij met 
de naam Nieuw Suydervelt. Dit is de tegenwoordige zorgboerderij die voor sportpark 
Suydervelt van KMD ligt. 
Willem van der Wel, zoon van Jan, maakte begin twintigste eeuw van een deel van het land 
tuinbouwgrond. In 1931 kocht Willem van der Wel die tuinbouwpercelen van het 
burgerweeshuis voor zijn zoon Willem Cornelis van der Wel. Een andere zoon, Jan, nam begin 
jaren dertig de pacht van het overige land over van zijn vader. In 1960 kocht hij met zijn zoon 
Jan van der Wel jr. boerderij Suydervelt met 5.000 m2 grond van het burgerweeshuis dat op 
11 juni 1969 de status ‘rijksmonument’ verwierf. In 1974 toonde gemeente Wateringen 
belangstelling voor de landerijen van Suydervelt in verband met woningbouwplannen. De 
landerijen werden in overleg met het burgerweeshuis en Jan van der Wel jr. verkocht en in de 
daarop volgende jaren verrees de wijk Suydervelt. 
In 1985 verkocht Jan van der Wel jr. de boerderij met 5.000 m2 aan de familie Selis die de 
boerderij flink renoveerde. 
In 2019 werd het huis verkocht aan de familie Van den Dries die het met zorg restaureerde 
met respect voor de historie van het gebouw. 
 
  

 


