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Het is op oudejaarsavond 1935 opmerkelijk druk 
op station Hoofddorp. Hoewel het een trieste dag 
is, is het er niet eens ongezellig. Een verslaggever 
van de Hoofddorpsche Courant schrijft later dat 
hij op het emplacement een halfstok gehesen vlag 
had verwacht, rouwkransen en een treurmuziek 
spelend muziekkorps. Daarvan is niets te vinden. 
Er zijn wel enige honderden Hoofddorpers, die de 
viering van oud en nieuw even hebben gelaten 
voor wat ze is om samen een historisch moment 
te beleven.
De reden van hun samenkomst, een oude stoom-
locomotief met daarachter enkele rammelende 
wagons, rijdt keurig op tijd om zes over elf het 
station binnen. Na een lang fl uitsignaal stopt het 
laatste treintje van de Haarlemmermeerlijnen op 
station Hoofddorp. Passagiers zitten er niet in, al-
leen de conducteur. Er is geen afscheidsrede, geen 
ceremonie, zelfs de stationschef laat zich niet zien. 
Enige jongens steken vuurwerk af als het treintje 
knarsend tot stilstand is gekomen en blazen op 
hun papieren feesttoeters, maar dat is het dan wel. 
Als de stoomlocomotief later als een schim in de 
nacht is verdwenen, gaan talloze Hoofddorpers 
nog snel langs het loket om de aller-, allerlaatste 
treinkaartjes te bemachtigen.

De Haarlemmermeerlijnen zijn eigenlijk een ho-
peloze fi nanciële mislukking geweest. Vrijwel 
vanaf de allereerste rit in 1912 moet de Holland-
sche Electrische Spoorweg-Maatschappij (HESM) 
er geld op toeleggen. De reizigersaantallen blijven 
veel te laag terwijl de kosten de pan uitrijzen. De 
grootste prestatie van de lijnen is misschien wel 
dat ze het nog ruim 23 jaar hebben uitgehouden.
En de behoefte aan een spoorlijn door de Haar-

lemmermeer leek nog wel zo groot. Al in 1844, 
vijf jaar nadat de eerste trein door Nederland reed 
en op een moment dat de polder nog moet wor-
den drooggemalen, komt er een plan op tafel voor 
een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en 
Leiden dwars door Haarlemmermeer. De Schip-
hollijn avant la lettre, op een moment dat Schip-
hol nog een punt was waar schepen vergingen.
Na de droogmaking, als de polder een nagenoeg 
onbereikbaar oord blijkt met veel te drassige en 
veel te smalle wegen, lanceert burgemeester 
Amersfoordt een nieuw en zeer uitgewerkt plan. 
Hij wil een rechtstreekse verbinding tussen Zand-
voort en Hoofddorp en één tussen Amsterdam en 
Leiden langs Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het 
plan lijkt in 1864 veel kans te maken, het krijgt 
zelfs steun van de koning, maar het wordt uitein-
delijk door de minister van binnenlandse zaken 
geblokkeerd. Die vreest grote problemen met de 
aanleg van de lijn in de op dat moment nog veel 
te slappe bodem van de Haarlemmermeer.

Vijfentwintig jaar later, rond 1889, komt de spoor-
lijn door de polder opnieuw om de hoek kijken. 
Spoorwegpionier Theodorus Sanders wil de grote, 
witte vlek op de kaart tussen Amsterdam, Haar-
lem, Leiden en Utrecht opvullen met een wijdver-
takt net. Hoewel dat in de jaren ’90 van de negen-
tiende eeuw al min of meer zijn defi nitieve vorm 
krijgt, kan het door een lange reeks aan bestuur-
lijke en organisatorische strubbelingen pas rond 
1912 worden geopend. Zelfs dan is een belangrijk 
deel van de lijnen nog niet klaar. Drie jaar later, 
in 1915, volgt het oostelijke deel van het net. Pas 
in 1918, als het zijlijntje tussen Nieuwveen en Ter 
Aar open gaat, is het werk echt af.

In het spoor van een 
verdwenen trein

De allereerste trein 

nadert de nieuwe brug 

over de Hoofdvaart in 

Hoofddorp (1912)

ARCHIEF COR WIES
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De naam van dit spinnenweb aan treinverbindin-
gen is Haarlemmermeerlijnen, al is Haarlemmer-
meer maar een betrekkelijk klein onderdeel van 
het net. De lijnen hebben uitlopers naar Leiden, 
Alphen, Amsterdam en zelfs Nieuwersluis. Er rij-
den louter stoomtreinen, hoewel de naam van de 
exploitant, Hollandsche Electrische Spoorweg-
Maatschappij, anders doet vermoeden. De HESM 
heeft echter al heel snel door dat elektrische aan-
drijving te duur is voor de lijnen.
Waar de maatschappij niet op beknibbelt, is de 
kwaliteit van het spoormaterieel. De locomotie-
ven en treinstellen zijn splinternieuw, terwijl veel 
andere spoorbedrijven voor hun lokale lijnen de 
afdankertjes van de hoofdlijnen gebruiken. Het 
materieel is naar de maatstaven van 1912 ook ta-
melijk luxueus, al zal een moderne treinpassagier 
de houten banken van de wagons niet erg comfor-
tabel hebben gevonden.
De HESM steekt ook heel veel geld in haar stations 
en spoorgebouwen. Langs de 110 kilometer van 

de Haarlemmermeerlijnen verrijzen niet minder 
dan 27 stationsgebouwen en 66 spoorhuizen. Bij 
zo ongeveer alle belangrijke overgangen en brug-
gen staan wachterhuizen, van waar uit het perso-
neel de spoorbomen sluit en de brug ophaalt. Na-
bij de stations zijn spoorwoningen neergezet om 
het overige personeel te huisvesten. Die woningen 
zijn een mooi lokkertje voor werknemers, al moet 
erbij worden gezegd dat de HESM in veel geval-
len ook wel verplicht was die woningen te bou-
wen. De woningnood is groot in die tijd, vooral in 
Haarlemmermeer, en gemeenten hebben geen zin 
om hun beperkte woningvoorraad op te offeren 
voor die spoorlui.

Na een stormachtige toeloop in de eerste paar 
weken – iedereen wil een ritje maken in dit won-
der van techniek – zakt de belangstelling snel in. 
De Haarlemmermeerlijnen blijken niet meer dan 
een lokaal boemeltje. Op sommige dagen, als er 
kermis is in Haarlem, of als schaatsliefhebbers uit 

Kort na de opheffi ng van 

de lijnen in 1935 wordt het 

spoor tussen Hoofddorp en 

Haarlem opgebroken.  

ARCHIEF COR WIES

De restanten van 

de spoorbrug over 

de Kagertocht 

in Hoofddorp.   
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Aaibare rails langs de singel

De loswal langs de Herensingel in Leiden was niet 
een van de fraaiste plekjes in de stad. Op foto's 
in het Leidse Gemeentearchief lijkt er een perma-
nente grauwsluier te hangen rond dit stukje spoor. 
In zwart-wit ziet de wereld er natuurlijk sowieso 
al wat minder fl eurig uit, maar hier oogt alles oud, 
versleten en aftands.
Op een plaat uit 1930, gemaakt van een uitge-
storven Herensingel na een regenbui, grijpt het 
industrieel verval je zo ongeveer naar de keel. 
Het wegdek is een aangestampte grindweg vol 
kuilen en blubber. De laadbak van een open goe-
derenwagon wacht achter een hoog hek met prik-
keldraad op vervoer. De hijskraan van de loswal 
hangt werkeloos op half zeven. Wie niet beter 
weet, zou denken dat de boel toen op het punt 
stond onttakeld te worden.
Het zijn bedrieglijke beelden, want de Haarlem-
mermeerlijnen waren toen nog vol in bedrijf. Dit 
stukje spoor zou zelfs nog tot in de jaren '60 druk 
worden gebruikt, onder meer voor het overladen 
van kolen en het lossen van boomstammen voor 
een houtzagerij op Waardeiland. Pas in de jaren 
'70 - 35 jaar nadat het personenvervoer op deze 
lijn de geest had gegeven - kwam er hevig de klad 
in het goederenvervoer en werd de hele boel op-
gebroken.

Nu, weer zo'n 35 jaar later, is de Herensingel he-
vig veranderd en tegelijkertijd opvallend hetzelfde. 
De grond op het wegdek is vervangen door asfalt 
en telt aanzienlijk minder kuilen. De huizen langs 
de singel kijken nu niet meer uit op een hek, maar 
op een rijtje niet onaardige woonboten. Waar de 
loswal lag en de hijskraan stond, is nu een tegel-
pad met een hoop groen erlangs. Kortom, de af-

tands ogende spullen zijn weg. Maar wie langs 
de Herensingel wandelt, blijft de grauwe sfeer van 
toen ervaren. 
Vlak voor het einde van het tegelpad, als de zoek-
tocht naar tastbare overblijfselen tamelijk zinloos 
begint te lijken, duikt er opeens iets op uit het 
uitbundig groeiende groen: een stootblok. Het is 
een roestig ding, vervaardigd uit aan elkaar ge-
schroefde spoorstaven met een grote biels er op 
gemonteerd. Onder het stootblok liggen twee, zo 
mogelijk nóg roestigere rails in het klinkerpad. Ze 
lopen beide aan de voor- en achterkant van de 
buffer een paar meter door, hoewel een van de 
twee al vrij snel verdwijnt in een nogal uit zijn 
krachten gegroeide heester.

Voor iemand die naar restanten van de Haarlem-
mermeerlijnen speurt, is de neiging om de spoor-
staven eventjes aan te raken nauwelijks te onder-
drukken. Maar dan onmiddellijk slaat de twijfel 
toe. Is dit wel origineel spul? Heeft de gemeente, 
om de boel een beetje historisch op te fl euren, 
niet achteraf wat ijzerwerk uit een Belgische ko-
lenmijn laten aanrukken? Staan we hier niet een 
of ander Limburgs smalspoor te koesteren?

Het overgebleven stootblok 

aan de Herensingel.   

Amsterdam de dichtgevroren meren opzoeken, 
puilen de treinen uit, maar meestal is het aantal 
reizigers niet om over naar huis te schrijven. Als 
in de jaren ’30 de crisis uitbreekt en bovendien de 
autobus opkomt, die veel frequenter rijdt, goed-
koper is en een veel uitgebreider netwerk onder-
houdt, is het snel gedaan met de trein.
In enkele gemeenten duiken er actiecomités op 
om de lijnen te redden. In Roelofarendsveen, waar 
tuinders veel belang hebben bij het spoor voor het 
vervoer van hun producten, wordt er zelfs voor 
gepleit om de buslijnen te schrappen zodat de 
trein weer wat rendabeler wordt.
Het is allemaal tevergeefs. Op 1 januari 1936 
worden grote delen van de Haarlemmermeerlij-
nen opgeheven, waaronder de tracés tussen Haar-
lem en Hoofddorp en tussen Hoofddorp en Lei-
den. Op sommige stukken houdt de trein nog een 
aantal jaren stand – rond Aalsmeer, Amstelveen en 

Uithoorn zelfs tot 1950, terwijl het goederenver-
voer tussen Uithoorn en Nieuwersluis pas in 1986 
stopt – maar voor het overgrote deel van de lijnen 
valt in 1936 het doek.

De trein verdwijnt als een schim in de nacht, zoals 
de verslaggever van de Hoofddorpsche Courant het 
op die oudejaarsavond in Hoofddorp beschrijft. 
Toch zijn de resten van de lijnen ruim zeventig 
jaar na de opheffi ng nog altijd terug te vinden in 
de polders tussen Leiden, Haarlem, Aalsmeer en 
Amsterdam. Soms nauwelijks herkenbaar, soms 
minuscuul of in een totaal onverwachte vorm, 
maar ze zijn er wel. In de hoofdstukken hierna 
worden ze stap voor stap in kaart gebracht.

Wim Wegman
Leiden, 8 april 2010

Feestboog in Aalsmeer ter 

gelegenheid van de eerste 

rit van de 

Haarlemmermeerlijnen op 2 

augustus 1912.  
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De inscripties op de rails in het stootblok zien er 
bemoedigend uit. Op een van de staven is het 
jaartal 1898 te zien, op een ander zelfs 1897. De 
rails zijn dus in elk geval van voor 1912, het jaar 
dat de lijnen werden aangelegd. Maar toch...
In het archief van het Leidsch Dagblad zit welge-
teld één bericht over het stootblok: een artikeltje 
uit 1996 waarin wordt gemeld dat het tijdens een 
opknapbeurt van de Herensingel in een tuin is ge-
vonden en dat het nu als aandenken aan het spoor 
bij de Zijlpoort is gezet. Later komt er nog een in-
formatiebord bij waarop de historische betekenis 
van het spoor wordt uitgelegd, belooft de krant. Of 
het de originele spullen zijn, meldt het bericht niet 
en over de rails wordt al helemaal niets gezegd. 
Hans Verlint, kenner van het Herensingelspoor, 
kan zich echter niet anders herinneren dan dat op 
deze plek altijd een stootblok heeft gestaan. ,,Dit 
is toch ook niet iets wat je in je tuin zet, toch?'', 

zegt hij later, terwijl hij met zijn hand op het lood-
zware ding slaat. Of het stootblok uit zijn herin-
nering dít stootblok was, vervaardigd uit en staand 
op de authentieke rails, kan ook hij niet met ze-
kerheid zeggen. ,,Ik neem bijna aan van wel. Het 
zijn oude spoorstaven, dat is wel duidelijk. Maar 
een garantie kan ik niet geven.''
Bert van den Ham, woordvoerder van de gemeente 
Leiden, kan die zekerheid na een kleine rondgang 
langs deskundigen wél verschaffen. ,,Het zijn de 
originele rails van de Haarlemmermeerspoorlij-
nen en het is het originele stootblok.''
Het feit dat ze een van de weinige overgebleven 
delen van het spoor in de regio tussen Haarlem, 
Haarlemmermeer en Leiden in ere houden, han-
gen ze echter niet aan de grote klok. Van den Ham 
weet namelijk niets van het tien jaar geleden toe-
gezegde informatiebord. ,,Er zijn geen plannen 
om daar iets neer te zetten.''

Het goederenspoor langs de 

Herensingel in Leiden (rond 

1930).  

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN 

Welkom op emplacement 
Leiden-Herensingel
Veel oplettendheid is er niet voor nodig om te zien 
dat er in het buurtje tussen de Kooilaan en het 
Noorderkwartier in Leiden iets bijzonders aan de 
hand is. De rode jaren '70-huizen wijken nogal af 
van de laat-negentiende/vroeg twintigste-eeuwse 
woningen van het Noorderkwartier. De bebou-
wing strekt zich bovendien uit over een smalle 
strook grond van enkele honderden meters lang en 
slechts enkele tientallen meters breed. Dit buurtje 
is er duidelijk heel veel later tussen gepropt.
Wat daarvoor op die strook grond werd uitge-
voerd, is ook vrij eenvoudig te achterhalen. Een 
blik op enkele straatnaamborden is eigenlijk ge-
noeg. Bielsenstraat heet het hier, en Bufferkade 
en Seinpaalstraat. En laten we de Spoorlaan niet 
vergeten. Tastbare aanwijzingen zijn er ook, al be-
perken die zich tot een trapje vervaardigd uit biel-
zen en enkele in een gevel gemetselde tegels met 
geglazuurde kindertekeningen van stoomtreinen.
Hoe dan ook: welkom op het voormalige empla-
cement van Leiden-Herensingel.

Dit station en alles wat er omheen stond, getuigde 
ooit van de grote ambities van de Hollandsche 
Electrische Spoorweg Maatschappij. Kosten noch 
moeite werden gespaard door de HESM Ze bouw-
de bijvoorbeeld bij de Zijlpoort een nieuwe, be-
weegbare brug. De vaste brug - die er nota bene 
nog maar net tien jaar lag - blokkeerde het scheep-
vaartverkeer naar de loswal bij het station.
Het rangeerterrein was groot. Het was voorzien 
van een forse goederenloods en deed wat omvang 
en voorzieningen betrof niet heel veel onder voor 
de grote knooppunten Hoofddorp en Aalsmeer. En 
het stationsgebouw was werkelijk een van de sie-
raden van de Haarlemmermeerlijnen. Het was een 

van de drie grote stations die langs de lijnen ver-
schenen en had wat uiterlijk betreft wel iets weg 
van het - iets grotere - Haarlemmermeerstation in 
Amsterdam. Het door architect K.P.C. de Bazel 
ontworpen gebouw was ruim en fraai en van alle 
in die tijd gewenste gemakken voorzien. 
Desondanks, ondanks alle investeringen, was het 
personenvervoer uiteindelijk om te huilen.
In de topjaren vertrokken er uit Leiden zo'n 
40.000 reizigers per jaar, waarmee het al een van 
de stillere stations was. In Uithoorn bijvoorbeeld 
stapten er toen al 50 procent meer reizigers op de 
trein en in Amsterdam zeker zes keer zo veel. In 
het dramatische laatste jaar 1935, toen het perso-
nenvervoer op een groot deel van de lijnen werd 
opgeheven, namen in Leiden Herensingel slechts 
4800 mensen per jaar de trein - gemiddeld iets 

Het emplacement Leiden-

Herensingel in 1961, toen 

het goederenspoor nog 

volop in gebruik was. 
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Personeel van station Leiden 

Herensingel (1919)  
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meer dan 13 per dag - terwijl Aalsmeer toen nog 
zeker 60.000 reizigers per jaar telde.
De Haarlemmermeerlijnen waren voor de Leide-
naars kennelijk geen aantrekkelijk vervoermid-
del. Als ze naar een van de buurtdorpen wilden, 
waren de bussen - die in de jaren '30 sterk op-
kwamen - veel voor de hand liggender. Die reden 
vaker op een veel uitgebreider net. En steden als 
Haarlem en Amsterdam konden Leidenaars mak-
kelijker met het hoofdspoor bereiken dan met het 
door de polder slingerende boemeltje. Alleen naar 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep was het een aan-
trekkelijke verbinding, maar die dorpen stelden in 
die tijd nog nauwelijks iets voor.
Na de opheffi ng van het personenvervoer bleef 
het emplacement Herensingel in gebruik voor 
de overslag van goederen. Het station was echter 
overbodig geworden.

Als het aan de Engelsen had gelegen, was het ge-
bouw negen jaar later, in december 1944, uit zijn 
lijden verlost. De Duitsers gebruikten het empla-
cement om V2-raketten te lossen, die vanaf station 
Leiden per spoor waren aangevoerd. In een poging 
om dit gevaar uit te schakelen probeerden Engel-
sen zowel station Leiden als station Herensingel 
plat te gooien. De aanvallen mislukten volkomen. 
Bij station Leiden troffen de vliegers vooral de 
Stationsbuurt en de bommen voor station Heren-
singel kwamen in de Sophiastraat terecht. Volgens 
overlevering zagen de vliegers de toren van de St. 
Josephkerk aan voor het karakteristieke torentje 
dat boven station Herensingel stond.
Het stationnetje hield zich vervolgens 
nog twintig jaar lang redelijk over-
eind. Het kreeg andere bewoners 
en andere gebruikers. Onder 
meer nam de 'elektro-appara-
tenfabriek' Helaf er zijn intrek 
in. Maar het noodlot bleek 
geduldig. Toen de fabriek 

in 1965 verhuisde naar de Noord-Oostpolder, be-
sloot de gemeente het gebouw te slopen. Station 
Herensingel stond volgens Leiden namelijk lelijk 
in de weg. Als het was opgeruimd, kon het ver-
keer langs de Herensingel en de Kooilaan beter 
doorstromen. 
Het zou nog vijf jaar duren voordat Leiden zijn 
besluit uitvoerde. Station Herensingel was toen 
al hevig vervallen. Waar bij station Aalsmeer een 
burgemeester een paar jaar later persoonlijk de 
slopers tegenhield, werden ze in Leiden geen stro-
breed in de weg gelegd. Tamelijk droog beschrijft 
het Leidsch Dagblad op 12 maart 1970 hoe het 
torentje van het gebouw met touwen omverge-
trokken wordt. 'Krakend kwam het naar beneden, 
waarna het als een raket met de punt naar bene-
den landde', meldde de verslaggever.
Op de plek van wat nu hoogstwaarschijnlijk een 
rijksmonument zou zijn geweest, werd in 1970 
tijdelijk een parkeerplaats aangelegd. Twee jaar 
later sloot ook het emplacement, en was de weg 
vrij voor het kleine buurtje.

Station Herensingel, kort na 

de opening. 
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Een volhouder rust bij de 
Stinksloot
Lang nadat de lijnen waren opgeheven, tufte er in 
Leiden nog een trein over een stukje Haarlemmer-
meerspoor. Veel stelde het op het eind niet meer 
voor: 's ochtends en 's middags een ritje heen en 
terug naar het een paar kilometer verderop gele-
gen Leidse hoofdstation. Maar het spoortje was 
wel een van de laatsten der Mohikanen. Het bleef 
tot 1 februari 1972 in bedrijf. Slechts enkele goe-
derenlijntjes rond Aalsmeer en een spoor tussen 
Uithoorn en Nieuwersluis hielden het langer vol. 
Dat het stukje spoor er lag, is te danken - of zo 
men wil te wijten - aan de tegenwerking van de 
grote spoorwegmaatschappijen bij de aanleg van 
de Haarlemmermeerlijnen. De Hollandsche Elec-
trische Spoorweg-Maatschappij (HESM) wilde 
aanvankelijk een tamelijk compleet net aanleg-
gen tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam door 
de Haarlemmermeer. In het begin dacht de maat-
schappij er zelfs over om - zoals de naam al doet 
vermoeden - met op elektrisch materieel te rijden, 
wat op dat moment werkelijk hypermodern was.
De Hollandsche (IJzeren) Spoorweg-Maatschappij 
(HSM) vreesde grote concurrentie van de nieuwko-
mer en schakelde de HESM op hardhandige wijze 
uit. Rond 1903 pleegde de HSM, zoals spoorhis-
toricus G.A. Russer het noemt, een 'staatsgreep' 
door de aandelen van de HESM stilletjes op te ko-
pen. De lijnen die er vervolgens kwamen, waren 
duidelijk geen hoofdnet, maar een lokaalspoor. 
Om de concurrentie voor de hoofdlijn helemaal 
de nek om te draaien, stopten de Haarlemmer-
meerlijnen in Amsterdam en Leiden niet op de 
hoofdstations, maar kregen ze aan de rand van de 
steden hun eigen stations. In Amsterdam verrees 
zo het Haarlemmermeerstation en in Leiden sta-
tion Herensingel. 

Voor het goederenvervoer bleek het echter han-
dig om toch een verbinding te maken tussen het 
hoofdstation, Leiden HSM, en het station van de 
Haarlemmermeerlijnen. Vanaf het emplacement 
Herensingel werd daarom een spoor aangelegd 
dat aansloot bij een al langer bestaand goederen-
spoor naar de gasfabriek in Leiden-Noord.

Het begin van het lijntje, vanaf emplacement 
Herensingel gezien, is bijna 35 jaar na de slui-
ting nog altijd goed terug te vinden, hoewel de 
lijn vrijwel volledig onder moderne bebouwing is 
verdwenen. 't Spoortje staat er met grote letters 
op het buurthuis aan de Bernhardkade. En dit is 
inderdaad de plek waar de trein destijds langzaam 
afboog richting station Leiden HSM.
De eenvoudige, maar gevaarlijke spoorwegover-
gang op de Willem de Zwijgerlaan – er zijn hier 
bij aanrijdingen enkele dodelijke slachtoffers ge-
vallen - heeft decennia geleden plaats gemaakt 
voor een fi etstunnel. Op het stuk spoor daarachter 
is het verpleeghuis Overrhyn verrezen.
Voorbij dit tehuis, in het Noorderpark, is de oude 
spoorlijn een paar honderd meter lang goed te vol-
gen. Weliswaar is de spoordijk er zelf niet meer, 
maar het tracé is desondanks goed gemarkeerd. 
De trein maakte ooit een bocht precies langs de 
kopse kant van de portiekfl at aan de Albertina Ag-
nesstraat en reed daarna met een fl auwe slinger-
beweging naar het noord-westen. De zuidelijkste 
van de twee wandelpaden in het Noorderpark 
volgt ongeveer de route van de trein. 
Een klein stukje van de spoordijk duikt aan de 
rand van het park weer op, pal langs de oude Van 
Voorthuijsenschool. Er ligt nu een fi etspad op, 
richting Gooimeerlaan. Dat het spoor hier ook in-

derdaad heeft gelopen, en dat het pad geen gril is 
van een moderne stedenbouwer, is goed te zien 
aan het einde ervan. Precies in het verlengde van 
het fi etspad, op een paar honderd meter afstand, 
ligt een betonnen brug. Het is het oude spoorbrug-
getje over de Slaagh- of Stinksloot, dat nu op het 
oog tamelijk nutteloos zijn dagen slijt aan de rand 
van een paardenweitje.
 
Destijds, nadat het spoor de sloot was gepasseerd, 
maakte de lijn een korte, halve draai om vervol-
gens aan te sluiten op de spoordijk naar het 'grote' 
station Leiden. In die halve cirkel werd later, ter-
wijl het goederenspoor nog reed, een rioolwater-
zuivering aangelegd. Na de volledige opheffi ng 
van het lijntje, en na de bouw van de Merenwijk, 
is die zuivering fors uitgebreid. Van de halve cirkel 
is noch op kaarten, noch op luchtfoto's iets terug 
te vinden. 
Toch zijn er nog wel een paar restjes, zij het erg 
goed verstopt. Achter het spoorbruggetje over de 
Slaaghsloot ligt zo'n onverwacht overblijfsel. Van-
uit de verte lijkt de brug slechts te eindigen in on-
doordringbaar, compleet verwilderd groen. Maar 
na een tochtje langs de rand van het bedrijventer-
rein Flevoweg, blijkt dat wel mee te vallen. 
Vlakbij de waterzuivering duiken tussen de strui-

ken opeens de vage contouren van het spoorbrug-
getje op. Midden in die groene woestenij ligt een 
tamelijk gave spoordijk, enkele tientallen meters 
lang goed begaanbaar. Het doet kennelijk dienst 
als een toegangsroute tot het weitje. Een stevig 
hek, midden op de brug, voorkomt dat de paar-
den op het bedrijventerrein verderop een omme-
tje maken. 
Het laatste stukje van de lijn is ook nog steeds aan 
te wijzen. Het is tamelijk vaag, maar het is er nog 
wel. Op de Broekweg gaat de weg ter hoogte van 
de waterzuivering vrij steil omhoog. Dit is de hel-
ling die de trein destijds moest nemen om aan te 
sluiten op de hoofdlijn naar station Leiden.
De precieze plek van samenkomst - enkele tien-
tallen meters ten noorden van de Slaaghsloot - is 
niet meer te vinden. Die ligt diep in de spoordijk 
nadat het tracé van de lijn Leiden-Haarlem fors is 
uitgebreid. Het stukje spoor dáárvoor is nog wel te 
zien: een brede strook grond die de sloot langs het 
hoofdspoor opeens afdamt.
Bij zien zal het trouwens ook blijven, want een 
allerlaatste stap op dit allerlaatste stukje Haarlem-
mermeerlijn blijkt niet mogelijk. Een meters hoog 
hek maakt de wandeling onmogelijk, die vanwege 
de enorme bramenstruiken op het stukje grond 
toch al niet echt aangenaam zou zijn geweest.

Het voormalige 

spoorbruggetje bij de 

Slaagh- of Stinksloot in 

Leiden.  
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Afzien en genieten van niets 
langs nergens
In Leiderdorp weten ze hoe ze de Haarlemmer-
meerlijnen moeten eren. Het appartementencom-
plex vlak na de brug over de Zijl – de vervanger 
van de oude stalen spoorbrug op die plek – heet de 
Locomotief. Zelfs in het ontwerp komt het spoor-
verleden terug, beweerde de projectontwikkelaar 
ooit in het Leidsch Dagblad. Volgens hem is het 
net alsof de Locomotief een stel wagonnetjes de 
brug over trekt. Er is wat fantasie voor nodig om 
in een rij blokkendozen een trein te herkennen, 
maar vooruit, het is een leuke verwijzing naar het 
spoor.
De weg die langs de Locomotief loopt is even-
eens een mooi eerbetoon. Sinds 2005 heet het 
Leiderdorpse deel van de provinciale weg N445 
‘de Oude Spoorbaan’. Enkele straatnaamborden 
maken mensen die niet zo thuis zijn in de spoor-
weggeschiedenis duidelijk naar welke baan wordt 
verwezen: ‘Spoorlijn Leiden – Haarlemmermeer 
1912-1935’. Het is een prima naam, want de weg 
is inderdaad boven op de oude spoordijk aange-
legd.

De provincie Zuid-Holland greep na de opheffi ng 
van de Haarlemmermeerlijnen snel haar kans. Het 
tracé was, hoe men het ook wendde of keerde, 
een uitstekende verbinding tussen Haarlemmer-
meer en Leiden. Al in 1938/1939 maakten de rails 
plaats voor een gewoon wegdek.
Ruimte voor wandelaars en fi etsers was er echter 
niet op de voormalige spoordijk, en geld om daar 
verandering in aan te brengen evenmin. De N445 
is daarom een tamelijk kale bedoening. Er is een 
autoweg met twee rijbanen, en verder niets. Nou 
goed, er ligt nog een berm langs. Maar het is al-
leszins af te raden daarin te voet op zoek te gaan 

naar resten van het spoor. De berm is steil, vaak 
glibberig en soms belachelijk smal. Het drukke 
verkeer op de N445 scheurt bovendien akelig 
dichtbij langs. Verder kan het hoge gras verrader-
lijk vochtig zijn. Een beetje ochtenddauw of een 
klein miezerbuitje, en een wandelaar is al na twee 
stappen tot over de knie doorweekt en kan, nog 
drie stappen verder, zijn schoenen waarschijnlijk 
voorgoed afschrijven.
De meest comfortabele manier om een speurtocht 
uit te voeren op deze provinciale weg, is toch per 
auto. Niet uit een rijdende wagen, wel te verstaan 
– een chauffeur moet wel erg koelbloedig zijn wil 
hij met 80 kilometer per uur op deze van vracht-
wagens vergeven weg rustig enkele details kun-
nen bestuderen - maar netjes aan de kant. De pro-
vincie heeft namelijk om de paar honderd meter 
parkeerplaatsen aangelegd, waar een automobilist 
even kan stilhouden.
Het loont op zichzelf de moeite om daar rond te 
kijken, want dit stukje provinciale weg loopt door 
een fantastisch landschap. De A4 zorgt in de verte 
weliswaar voor wat horizonvervuiling, maar voor 
de rest zien de polders eruit zoals Hollandse pol-
ders er al eeuwenlang uitgezien moeten hebben. 
Groen en weids, met talloze kleine houtwallen en 
zwermen watermolens. Enkele kerktorens prikken 
als punaises kleine dorpjes aan de horizon vast. 
In de oude spoorsloot bloeien prachtige water-
planten en de geluiden van de weidevogels laten 
zich zelfs door het passerende verkeer niet ver-
dringen. 
Daar in de berm van de Haarlemmermeerlijn 
wordt echter ook wel duidelijk waarom de lijn 
tussen Leiden en Hoofddorp ooit tot de meest ver-
liesgevende van Europa behoorde. Rijpwetering 

Kerktorens 
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punaises kleine 

dorpjes aan de 

horizon vast
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mag de geboorteplaats zijn van Joop Zoetemelk, 
het was en het is een klein dorp. Net als alle an-
dere dorpjes in de buurt. De lijn ging van niets 
langs nergens.

Hoewel de spoordijk vrijwel onaangetast is, is er 
van de oude spoorbruggen niets meer terug te vin-
den. De typische bruggenhoofden, meters brede 
blokken, zijn allemaal vervangen door massieve 
verkeersbruggen. Misschien dat de bruggenhoof-
den er nog zijn, verzwolgen door vele tonnen be-
ton, maar er is in elk geval niets van te zien. 
Toch zijn ook in de verlaten polder nog altijd sub-

tiele resten van het spoor terug te vinden. Tussen 
Leiden en Rijpwetering, ergens bij hectometerpaal 
4,4, staat een stevig hek langs een toegangspaad-
je. De staanders van dat hek zijn gemaakt van, 
inderdaad, spoorbielzen. Ze zijn na 70 jaar in de 
regen hevig verweerd. De gaten voor de spoor-
spijkers en de inkeping voor de rails zijn echter 
nog duidelijk te zien.
Deze bielzen zijn niet de enige die behouden zijn 
gebleven. Ook op andere plekken, verderop langs 
de route en verder in het veld, blijken er een paar 
een nieuw bestaan als hek te hebben gevonden.
Het blijft ook maar voortleven, dat spoor.

Flitsen boven de rails van het 
oude boemeltje
Rijpwetering, een lintje huizen in de polder waar 
ternauwernood een bus stopt, had ooit zijn eigen 
station. Het stond aan de rand van het dorp, on-
der aan wat nu de zuidelijke afrit ‘Rijpwetering’ 
in de N445 is. Nog steeds kunnen mensen op die 
plek instappen, al beperkt zich dat tegenwoordig 
tot elkaars auto. Waar het station stond, is nu een 
provinciale carpoolplek. Druk is het er trouwens 
nog steeds niet. Slechts zelden laat een carpooler 
er zijn wagen achter.
Station Rijpwetering – of Rijp-Wetering zoals de 
HESM met haar voorliefde voor tussenstreepjes op 
de gevel liet zetten – was een mooi gebouw. Het 
had stijlvolle, hoge ramen, een fraai afgewerkte 
gevel en grappige, springerige uitbouwtjes. Ook 
de HESM was kennelijk wel tevreden over het 
ontwerp, want exacte kopieën verrezen in Nieuw-
Vennep, Oude Wetering, Leimuiden en Roelofa-
rendsveen. Toch rustte er geen zegen op dit stati-
onstype. Vrijwel allemaal zijn ze betrekkelijk snel 
na de opheffi ng van de lijnen verdwenen.
In Rijpwetering gebeurde dat op een tamelijk ge-
welddadige wijze, kan overbuurman Henk Caste-
lijn zich nog herinneren. Het gebouw werd in een 
paar stappen met springstof opgeblazen. ,,Ik was 
een jochie van vier, vijf jaar. Het moet dus 67, 68 
jaar geleden zijn, maar ik weet het nog goed. Bij 
ons op het erf lagen van die grote brokken steen, 
door de ontploffi ng tientallen meters weggeslin-
gerd.'' Het spoorhuis dat bij het station stond, 
heeft het iets langer volgehouden. Inmiddels is het 
ook verdwenen, legt zoon Leon Castelijn uit. ,,Het 
is een jaar of vijftien geleden gesloopt om plaats 
te maken voor een nieuw huis. Het was ook niet 
veel meer, toen.'' 
Ondanks alles zijn er ook in Rijpwetering nog tast-

bare herinneringen aan het spoor te vinden. Leon 
Castelijn vist ze met enige regelmaat uit de sloot 
tussen de provinciale weg en zijn boerderij annex 
Groene Hart Landwinkel. ,,Als we de sloot uitbag-
geren, komen er vaak grote briketten steenkool 
naar boven. Soms tien, twintig centimeter groot. 
Kennelijk verloren bij het bijvullen. We vinden ze 
steeds minder, maar er zullen er ongetwijfeld nog 
wel een paar liggen.''
Even verderop is de route van de Haarlemmer-
meerlijnen, die tussen Oude Wetering en Leiden 
zo goed bewaard is gebleven onder de provinci-
ale weg N445, eventjes niet meer met de auto te 
volgen. Het spoor leeft er nog wel voort, maar wie 
het wil narijden moet de Thalys pakken. Het ligt 
namelijk over een lengte van een kleine kilome-
ter – tussen de ‘Zoutkeet’ bij Rijpwetering en de 
voormalig Halteplaats ‘Fransche Brug’ bij Roelo-
farendsveen - precies onder de spoordijk van de 
HSL. Dat maakt dit stukje Zuid-Holland op zich-
zelf wel tot een bijzondere plek. Het is het enige 
deel van het Haarlemmermeerlijnen-tracé dat nog 
in gebruik is voor een reguliere treindienst, al zijn 
de kale rails waar de stoomtrein destijds over reed 
niet te vergelijken met het hightech-spoor van de 
HSL. De huidige reizigers zullen trouwens goed 
moeten opletten, willen ze het stukje spoor zien. 
Waar de oude stoomlocomotief vroeger minuten-
lang moest trekken en sleuren om zijn wagons de 
helling naar de hoge spoordijk bij Fransche Brug 
op te krijgen, raast de Thalys nu in een paar secon-
den voorbij. Maar goed, de plek is uitstekend ge-
markeerd. Daar waar de A4 zich voor de tweede 
keer tegen de HSL aanschurkt, even ten zuiden 
van de tunnel onder de Ringvaart… Flits, dat was 
de Haarlemmermeerlijn.

De Haarlemmermeerlijn 

passeert de spoorbrug over 

de Zijl bij Leiderdorp. 
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Station Rijpwetering 

in 1919.  
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De Fransche Brug. 
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Op weg naar de 
volgende Fransche Brug

De halte tussen Nieuwe Wetering en Roelofa-
rendsveen had een mooie, ietwat idyllisch klin-
kende naam: Fransche Brug. Maar veel stelde het 
niet voor. Fransche Brug was slechts een eenvou-
dige stopplaats. Reizigers die er wilden uitstap-
pen, moesten dat van tevoren aan de conducteur 
melden, anders reed de trein gewoon door.
De voorzieningen voor de reizigers hielden er niet 
over. De spoorwegmaatschappij had langs het 
spoor – dat hier op een paar meter hoge spoordijk 
lag - slechts een abri neergezet: een stenen hokje 
waar een enkele treinpassagier kon schuilen.
Een groter gebouw was waarschijnlijk ook vol-
strekt overdreven geweest. Oude foto’s van het 
spoor laten hier een leeg en zelfs wat armoedig 
landschap zien. De weg tussen Roelofarendsveen 
en Nieuwe Wetering is bijvoorbeeld weinig meer 
dan een zandweggetje. 
Het spoorwegviaduct dat de HESM er over heen 

heeft aangelegd, lijkt bijna te veel eer. Van de 
Fransche Brug van toen, is nu weinig meer over. 
De abri en het viaduct zijn allang verdwenen. Er is 
nog wel een weggetje tussen Nieuwe Wetering en 
Roelofarendsveen: een smal en recentelijk geas-
falteerd fi etspad. Het zou echter een klein wonder 
zijn als dat nog steeds op dezelfde plek ligt. De 
omgeving is namelijk bedolven onder de HSL, de 
rijksweg A4 met al zijn uitbreidingen, en onder 
een kluwen van rotondes, bermen en ventwegen.
Niet alleen de resten van het spoor zijn wegge-
vaagd, ook de plek waarnaar de naam van de halte 
verwees, de brug over de vaart langs het Westein-
de, is totaal verdwenen. Sterker nog: de vaart zelf 
ligt er niet eens meer. Zo'n honderd meter voor de 
A4 is het water afgedamd en gedempt.
 
De naam Fransche Brug leeft nog wel voort. Ze 
staat, met authentieke 'sche', op de gevel van een 
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Station Roelof-Arendsveen.  
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trouwens goed te merken dat zulke hoeveelheden 
auto’s nog meer auto’s aantrekken. In een straal 
van vijftig meter zitten vier grote autobedrijven. 
Een klein stukje verderop, aan de andere kant van 
de A4, is er trouwens nog een te vinden.

Het spoor kan hier eindelijk weer eens te voet 
worden gevolgd, en op een prettige manier bo-
vendien. De provinciale weg heeft hier gezel-
schap gekregen van de Narcisstraat, een kalm en 
vredig ogend laantje waar een dubbele rij bomen 
voor wat beschutting zorgt.
De woningen hebben zo’n typische uitstraling van 
huizen uit het midden van de vorige eeuw. Niet te 
klein, niet te groot, niet te luxueus, niet te arme-
tierig. Het zijn degelijke woningen met van die 
typische seniorenvoortuintjes: veel zwarte aarde, 
grondig gewied en geschoffeld, waarin hen en der 
bloeiende planten en een enkele buxus staan.
Het is een bedaarde straat kortom, als het even 
lukt om de herrie achter de bomen te negeren.

voormalig café. Nog wel, tenminste. Het oude 
café oogt verwaarloosd en bouwvallig. Ernaast 
staat een groot bord van een projectontwikkelaar 
dat voorbijgangers oproept zich nú in te schrijven 
voor het project 'Fransche Brug' waar straks acht 
'verrassende' woningen verrijzen. Een getekende 
impressie op het bord laat zien hoe het buurtje 
eruit komt te zien. Eigentijds en niet onaardig. 
Maar het café is op het bord nergens te bekennen. 
Ook die Fransche Brug heeft zijn langste dus wel 
gehad.

Verderop, waar de Haarlemmermeerlijn ooit af-
boog richting Roelofarendsveen, is de spoorbaan 
wel weer te zien. Hier splijt ze als de N445/Alk-
emadelaan Roelofarendsveen doormidden. Auto-
mobilisten zijn er kennelijk blij mee, want het is 
ongeloofl ijk druk op de weg. Vanaf de A4, maar 
ook vanuit bedrijventerrein De Lasso scheuren 
wagens de provinciale weg op.
Rond de kruising met het Pastoor Onelplein is 

De ‘spooroplos’, het 

laad- en losspoor in 

Roelofarendsveen. 
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