
Ontstaansgeschiedenis van het gebied rondom De Grutto 

Op de plek van Natuurkampeerterrein “De Grutto” heeft vanaf de middeleeuwen een 

boerderij gestaan. Eén van de beheerders heeft de bewoningsgeschiedenis van het gebied 

rond De Grutto verder uitgeplozen. 

Omstreeks het jaar 1000 moet volgens archeologisch onderzoek de eerste boerderij op de 

plek van De Grutto gesticht zijn. Vanaf die tijd is in dit weidegebied altijd melk, vlees, boter 

en kaas geproduceerd. Via de Schie werd dit per boot naar de markten in Delft en Schiedam 

vervoerd. Maar de opeenvolgende bewoners hebben ook heel wat te verduren gekregen, 

want tot in de vorige eeuw heeft het gebied wel vijf maal onder water gestaan. 

Misschien is de boerderij wel een paar keer herbouwd. Soms waren natuurrampen de 

oorzaak, maar een enkele keer was het opzet. Zo besloten de Staten van Holland in 1574 

om het hele gebied onder water te zetten om de Spanjaarden te weren. De watergeuzen 

voeren toen met hun scheepjes van Schiedam naar Leiden, dat op 3 oktober door hen werd 

ontzet. De oudst bekende bewoner van de boerderij was Dirk Janszoon Tijssen; dat staat 

vermeld op een oude kaart uit 1578. 

Tenslotte werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voorjaar van 1944 de polders 

tussen Vlaardingervaart en Schie opzettelijk door de bezetters onder water gezet. Direct na 

de bevrijding werd begonnen met de droogmaking van de polders. Maar de fundering van de 

boerderij was erg verzwakt en alle bomen op het erf waren dood gegaan. De huidige grote 

bomen op De Grutto heeft de boer allemaal zelf geplant in de zomer van 1945. In 1960 is de 

oude boerderij gesloopt, omdat hij te bouwvallig was geworden. 

In 1966 kon het NIVON het voormalige boerenerf in huur krijgen. Vrijwilligers gingen aan de 

slag om het terrein geschikt te maken als kampeerterrein. En op 4 mei 1968 is De Grutto 

officieel geopend. 


