
Krochten in een lokaal, regionaal en Noordzee verband 

Aad van der Geest 

De naam Krocht, Krogt, Van der Krocht of Van der Krogt als achternaam is bij de meeste 

inwoners van Sassenheim en de Duin & Bollenstreek wel min of meer bekend. De vraag is nu 

natuurlijk waar deze naam ooit ontstaan is en wat de oorspronkelijke betekenis ervan is. Wat 

verstond men vroeger eigenlijk precies onder een krocht, wat was het en hoe zag het eruit? 

Wat kon men er mee en wat werd er in de loop der eeuwen zoal mee gedaan? Bleef het 

gebruik ervan altijd hetzelfde of is dat met het verstrijken van de tijd mee veranderd? Waar 

bevonden de krochten zich bij uitstek en hoe kwam dat? Zijn de krochten er nog steeds of 

leven ze alleen nog als stille getuigen uit het verleden om ons heen, zonder al te veel op te 

vallen? En zo ja, waar bevinden die stille getuigen zich dan nu? Vragen waarop we u hier 

graag een antwoord willen geven. 

Het begin, de croft 

Krocht werd vroeger geschreven als croft en is een van oorsprong hoger gelegen stukje land 

op de zandgronden langs de kuststrook van Noord- en Zuid-Holland. Niets meer, maar zeker 

niets minder.  

Een mogelijke impressie van een oorspronkelijk krochtenlandschap. Let op het hoogteverschil. 

De naam als aanduiding is mogelijk zo’n vijftienhonderd jaar oud. We moeten ons in 

gedachten verplaatsen naar een periode in onze geschiedenis waarin de natuur nog sterker 

blijkt dan de mens. In de tijd dat de monding van de Oude Rijn bij Katwijk nog niet verzand 

is en de zee bij extreme weersomstandigheden nog vrij spel heeft en zich kan uitleven in de 

strandvlakten van onze regio. Maar juist ook in de periode erná zijn de croften voor de 

bewoners van deze gebieden onontbeerlijk. Als het Rijnwater niet meer weg kan en Rijnland 

bij tijd en wijlen verzuipt, blijken de croften welkome toevluchtsoorden voor mens, dier en 

akkerbouw. Maar ook in natte tijden met veel neerslag brachten ze uitkomst, zonder dat er al 
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te veel menselijke inspanning aan te pas kwam - ze bestonden immers al. De croften zijn de 

natuurlijke terpen van de Duin & Bollenstreek van vóór de grote ontginningen, inpolderingen 

en waterbeheersing. Met dien verstande dat ze altijd kleinschalig waren: nooit zijn er op de 

croften nederzettingen of dorpen ontstaan. Aanvankelijk waren ze in gebruik als teelland, 

hooiland of stalplaats voor het vee in natte perioden. Grotere croften hadden soms wel een 

boerderij, maar dat waren met name in Sassenheim toch uitzonderingen. De croften 

varieerden met het landschap mee, waren ook niet allemaal even hoog en creëerden ook geen 

skyline zoals de Friese terpen. De overgang van het omringende land naar de croften verliep 

meestal geleidelijk. Met de komst van de bollenteelt in de 19
de

 eeuw werden de croften

afgevlakt en vergraven. In de meeste gevallen bleef er niet veel meer van over dan hier en 

daar een veldnaam in de volksmond, maar daar hebben we er gelukkig nog een aantal van 

kunnen documenteren. 

De verspreiding van de Croften vond alleen op de zandgronden langs de kust plaats 

Verspreiding Het oude woord voor krocht is dus croft. Onder deze naam komen in de 

rechterlijke archieven van Sassenheim vele croften voor, die meestal gekoppeld zijn aan 16
de

-,

17
de

- en 18
de

- eeuwse eigenaren of gebruikers. Dit is in feite een gigantisch verlies aan

historische informatie omdat de oorspronkelijke aanduiding hiermee verloren is gegaan. Vóór 

die tijd zullen de aanwezige croften benoemd zijn naar hun situering in het landschap of naar 

hun specifieke gebruik of eigenschap. De grootste concentratie croften bevond zich van 

oorsprong dus op de geestgronden van Noord- en Zuid-Holland, op Texel, Terschelling en het 

voormalige eiland Wieringen. Ze kwamen dus aanvankelijk alleen voor op de zandgronden 

langs de kust van deze provincies. Niet in Friesland of Groningen en niet in Zeeland, op 

hooguit een enkele uitzondering na. Zo is er een Krochtdijk in Vleuten in de provincie 

Utrecht bekend en zullen er hier en daar ongetwijfeld nog wel meerdere voorbeelden zijn. Dit 
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zijn dan meestal vernoemingsnamen, gegeven door mensen die van huis uit bekend waren 

met het fenomeen croft en later elders zijn gaan wonen. Met name in de Duin- en 

Bollenstreek kwamen heel veel  croften voor zoals we later nog zullen gaan zien. In 

Engeland is de aanduiding croft eveneens inheems.  Dat is niet verwonderlijk, omdat het 

woord een Noordzeegermaanse achtergrond heeft. Oorspronkelijk zal het woord dus 

voornamelijk bekend zijn geweest bij de Friezen, Angelen, Saksen, Juten en Chaucken. Een 

exacte datering is hierbij moeilijk te geven, maar het is opmerkelijk te noemen dat een grote 

hoeveelheid croften met name in Kent voorkomt. Dit deel van Engeland werd al in de 4
e
 -  5

de

eeuw door de Juten gekoloniseerd. Ondanks dat de naam van de stam der Juten altijd 

geassocieerd wordt met Jutland in Denemarken, leveren archeologische vondsten sterke 

aanwijzingen op, dat zij vóór hun oversteek naar Engeland lange tijd aan de mondingen van 

de Rijn moeten hebben geleefd. Ook in het oud-Engelse epos Beowulf komt naar voren dat de 

Juten ten zuiden van de Friezen woonden, aan wie zij min of meer onderhorig waren. Dat 

neemt overigens niet weg dat er in alle voormalige Angelsaksische vorstendommetjes croften 

waren. Aan welke bevolkingsgroep de naam Croft aan de kust van Noord en Zuid Holland 

exact te danken is, blijft enigszins vaag. Het is wel een opvallende geografische cluster te 

noemen.  Een heel vroeg voorbeeld in Engeland komt uit Leicestershire waar in het jaar 836 

al een nederzetting bestond met de naam Croft. In Engeland bleken de croften dus blijkbaar 

wel groot groot genoeg om er nederzettingen of dorpen op te stichten. In het Angelsaksische 

Engeland van de vroege middeleeuwen bestond al een redelijk geordend belastingstelsel, dat 

later maar al te graag door Willem de Veroveraar werd overgenomen en uitgebreid. De 

opsomming van de door hem te ontvangen belastingen is bekend geworden onder de naam 

Doomsdaybook. Hierin worden aan het eind van de 11
de

 eeuw 36 croften vermeld in Lincoln.

Deze croften waren in het bezit van, of werden geëxploiteerd door burgers, die hiervoor 

werden aangeslagen. Lincoln was sinds de 5
de

 eeuw een settlement van de Angelen. In The

New Forest kwamen van oudsher ook de nodige concentraties croften voor. Een oude naam 

voor The New Forest was Ytene = het land van de Juten. Hoezo toeval? In Engeland komen 

onder andere croftnamen voor als: Green Croft, White Croft, Knights Croft, Punch Croft, 

Bush croft, Tare Croft, Gritt Croft, Hay Croft, By Croft, Bar Croft, Mar Croft, Fox Croft etc.

Kolonisatie van Engeland vanuit Noordwest Europa in de 5
e
 eeuw 
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De naam 

De naam croft is dus van oorsprong Noordzeegermaans en is dankzij de Angelsaksische 

kolonisatie van de Britse eilanden ook in Schotland en Ierland als ‘Croit’terechtgekomen. Het 

woord is in die landen dus niet inheems, maar een zogenaamd leenwoord. In Bretagne zien 

we ook een variant tevoorschijn komen, wat waarschijnlijk weer te danken is aan migraties 

vanuit Cornwall. De etymologie van het woord is niet helemaal duidelijk, op het feit na dat de 

oorsprong in de noordwesthoek van het vasteland van Europa gezocht moet worden. Om het 

woord afdoende te duiden zijn er in de loop der jaren vele taalkundige verklaringen bedacht, 

die niet allemaal even gelukkig zijn geweest. In dit geval is het belangrijk om het 

overeenkomstige inhoudelijk toponymische element aan te houden. De grootste gemene deler 

hierbij, is primair het inhoudelijke gegeven van: akker op de hogere (zand)grond. Secundair 

kan het ook tussenveld in een veen ontginning betekenen. Een strook veen, dat blijft staan 

tussen diverse afgravingen, waarbij het gegeven van hoger gelegen grond gewoon 

gehandhaafd blijft. Zolang als het woord croft in samenhang met een agrarische bestemming 

ter sprake komt, betreft het te allen tijden dus een stuk land dat hoger ligt dan de omgeving. 

Het is via het Middelnederlands op die manier dan ook alleen als toponymisch element 

overgeleverd. 

Het flauw geaccidenteerde oude duinlandschap met rechts op de strandwal een akker 

Het woord krocht op zichzelf kan namelijk ook het tegenovergestelde van een hoogte in het 

landschap betekenen. Het Latijnse woord voor onderaardse grot, schuilplaats, gewelf of 

spelonk is crypta. Dit zou later tot ons croft en nog later tot krocht geworden zijn, met een 

totaal andere betekenis dan die van hoger gelegen stuk land. Men spreekt soms wel van het 

feit dat iemand kan afdalen tot in de krochten van zijn ziel. Nu komt het voor dat woorden 

tegenovergestelde betekenissen kunnen behelzen. In het Middelnederlands komen beide 

varianten dan ook gebroederlijk naast elkaar voor. Het is daarom niet aannemelijk dat de 

betekenis van diepte via de Germaanse klankverschuiving uit het Latijn kwam. Het zou er dan 

als hryfd uit tevoorschijn gekomen moeten zijn en dat is niet het geval. Wáár het dan ook 

vandaan gekomen is, croft, als toponymisch element lijkt in noord-west Europa van 
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oorsprong puur inheems te zijn. Na de kolonisatie van de Britse eilanden vanuit Europa, is het 

woord dus ook aan die andere kant van de Noordzee ingeburgerd geraakt. In tegenstelling tot 

Nederland gebruiken de Engelsen nog steeds de oorspronkelijke vorm croft. Bij ons 

veranderde er namelijk in de middeleeuwen iets opmerkelijks, waarbij de Noordzee-

germaanse-ft in het Middelnederlands veranderde in -gt of -cht. Zo werd after tot achter, graft 

tot gracht en croft tot krogt of krocht. 

Landschap  De Duin & Bollenstreek was van oorsprong een zeer dynamisch landschap. 

Oude duinruggen of strandwallen liepen van noord naar zuid door het gebied, afgewisseld 

door venige, zompige duinvalleien of strandvlakten, duinbeekjes en veenstroompjes. Dit alles 

moet begroeid geweest zijn met opgaand geboomte en struikgewas op de zandruggen, 

veengroei in de lage natte gedeelten en heel veel riet, zegge, wilgen en berken in de 

overgangsgebieden. Bewoning vond van oudsher plaats op die hoger gelegen zandruggen. De 

ervaring had in de loop der tijd geleerd welke delen bij extreme weersomstandigheden of 

inbraken van de zee in ieder geval droog genoeg bleven om er bewoning te realiseren. Het 

vee werd gehouden in de overgangsgebieden, die beurtelings wel dan niet onder water liepen, 

geheel afhankelijk van wat de natuur toeliet. De akkerbouw zal bij voorkeur plaatsgevonden 

hebben op die delen van het landschap die niet constant met een te hoog grondwaterpeil 

geconfronteerd werden. Vóór de stichting van de polders en een kunstmatige reguliere 

waterstand zal dit voor onze voorouders een hele toer geweest zijn. Natte zomers, afgewisseld 

door droge zomers, zullen de kwaliteit en kwantiteit van de oogsten zwaar beïnvloed hebben. 

Bij een constant te hoge grondwaterstand nam men dan van nature zijn toevlucht tot de iets 

hoger gelegen delen van het omringende landschap om de benodigde gewassen toch met 

succes te kunnen oogsten. Op deze manier ontstonden de krochten, lang voordat er ooit 

sprake was van beheersing van het grondwaterpeil. We moeten hiervoor dan ook echt terug 

naar de vroege middeleeuwen. Op de schrale zandgronden vormde de bemesting van de 

akkers één van de problemen. De boeren gebruikten stalmest, bagger en slap veen om de 

grond enigszins vruchtbaar te houden. Soms liet men de krochten na enkele jaren van 

intensief gebruik een jaar braak liggen, of als de oogst binnen was, liet men koeien, schapen, 

geiten en varkens op de krochten lopen. Deze dieren konden dan op een natuurlijke wijze 

voor een deel extra bemesting zorgen. 

. 

De jonge of nieuwe duinen aan de kust, waren hoger en steiler dan de oude duinen landinwaarts 
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 Vanaf het einde van de 10
de 

eeuw kreeg men te maken met overstuivingen, die te danken 

waren aan veranderde klimatologische omstandigheden. Deze veroorzaakten het ontstaan van 

de jonge of nieuwe duinen die zich deels over de oude strandwallen en strandvlakten heen 

zouden gaan vormen. Dit fenomeen zou zo'n slordige 250 tot 300 jaar aanhouden, of mogelijk 

nog langer. De nieuwe duinen die zich voornamelijk meer aan de kust zelf ontwikkelden, 

overdekten het toenmalige cultuurland voor een groot deel. Wel is het zo dat de kust toen 

meer westwaarts lag en de meer oostelijk gelegen strandwallen hier minder last van hadden. 

Met harde zuidwestenwinden kon het stuifzand echter met gemak de dorpen Hillegom, Lisse, 

Sassenheim en Warmond bereiken. Om de krochten heen werden daarom houtwallen 

aangelegd om die overstuiving te breken of geheel tegen te gaan. Het hout diende dan tevens 

als boerengeriefhout voor allerhande doeleinden op de boerderij. Een ander probleem vormde 

het wild zoals konijnen, muizen, ratten, bunzingen en zaadetende vogels. Vaak werden er om 

de krochten sloten gegraven om wildvraat tegen te gaan, wat echter niet altijd geholpen heeft. 

En de vogels kwamen tóch wel. Juist in de winter waren de droogblijvende krochten een 

geliefd toevluchtsoord voor vele wilde dieren. 

De oude krocht en de nieuwe krocht 

De vorming van die nieuwe of  jonge duinen in de tweede helft van de middeleeuwen heeft 

gezorgd voor een 

tweedeling in de betekenis 

en eigenschap van de 

oorspronkelijke krochten. 

In feite komt het erop neer 

dat er tegenwoordig 

sprake is van twee soorten 

krochten. De krochten die 

in de duinen en vlak aan 

de kust voorkomen en de 

krochten meer oostwaarts. 

De laatste categorie is 

natuurlijk eigenlijk al 

besproken en is de oude 
Nieuwe verdiepte Krocht in de jonge duinen. 

krocht in gebruik, betekenis en opzet. Dit is het hoger gelegen stukje land op de zandgronden 

van Noord- en Zuid-Holland, bedoeld om het soms te hoge grondwaterpeil te ontlopen en de 

boel droog te houden. Deze krochten, die met name vóór de komst van de bollenteelt juist in 

de bollendorpen voorkwamen, zijn zo goed als verdwenen. Ze werden afgevlakt voor die 

bollenteelt en later soms hergebruikt voor huizenbouw. Een compleet ander fenomeen 

ontwikkelde zich na de laat-middeleeuwse overstuivingen in de duingebieden aan de kust. 

Het landschap van vóór die tijd moet in het hele gebied van de huidige Duin- en Bollenstreek 

ongeveer overal gelijk geweest zijn en daarmee ook het gebruik en de betekenis van de 

krochten. Dat dit vlak aan de kust daarna drastisch veranderde behoeft geen betoog. De 

gehele infrastructuur van de kustgebieden ging drastisch op de schop. Een meters dikke laag 

stuifzand overdekte het oude cultuurlandschap en veel van de oude akkers en weilanden 

werden onbruikbaar. Veel bewoners trokken met have en goed weg uit de oude geteisterde 

gebieden om elders opnieuw te beginnen. Reeds in 985 verleende de Duitse koning Otto II de 

rechten op de veenwildernis aan de Hollandse graaf Dirk II. De mensen trokken het veen in 
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om dit te ontginnen en er zich te vestigen, omdat de natuur aan de kust dit voorlopig nog niet 

toe zou laten. We zien dan ook pas in de 13
de 

eeuw het vissersdorp Katwijk ontstaan en 

Noordwijk aan Zee zelfs pas een paar eeuwen later. Noorwijk-Binnen wist zich wel te 

handhaven. De kustlijn lag toen zoals reeds eerder aangehaald ook veel verder westwaarts en 

zou nog gevoelig veel terrein moeten prijsgeven. Nadat de natuur aan de kust weer tot rust 

gekomen was, deed vanaf de 13
de

 en 14
de

 eeuw ook de mens hier zijn herintrede in vaste 

woonplaatsen, maar het landschap was intussen natuurlijk wel overal drastisch veranderd.

 

Dienden de krochten voorheen juist om droge voeten te houden, was nu het zaak om de 

akkertjes en weilanden in de duingebieden te verdiepen om dichter bij het grondwater te 

kunnen geraken. Hier zien we dus een omgekeerde handelswijze tevoorschijn komen met één 

en dezelfde aanduiding, ‘de krocht’. Later werden er in deze verdiepte akkertjes vaak 

aardappelen geteeld vandaar dat men vaak spreekt van aardappelveldjes. In Kennemerland 

waren er bijvoorbeeld De Breesaep en De Kaegkrocht als verlaagde en omwalde krochten. 

Krochten in de regio 

Krochten zijn er in overvloed geweest in de Duin & Bollenstreek en er zijn er nog wel enige 

aanwijsbaar in de diverse dorpen om ons heen. Sommige zijn in veldnamen bewaard 

gebleven, andere in straatnamen en weer andere alleen via mondelinge overlevering. 

            
De Krocht in Haarlem                                                    De Krogt in Voorhout 

7



 

We noemen er enkele in de dorpen om ons heen. In Noordwijk heette de huidige 

Wilhelminastraat voorheen Kroftweg, later Krochtweg. Tijdens de oorlog De Krocht, omdat 

de Duitse bezetter geen namen van ons koningshuis in straatnamen toestond. Langs deze weg 

liep van oudsher de bovenloop van de Dinsdagse Wetering die daarom ook wel Kroftwetering 

werd genoemd. De Houtkrocht is een straatnaam ontleend aan een voormalig teellandje van 

die naam aan de Sint Jeroensweg. Van deze weg naar het landgoed Calorama liep vele 

eeuwen een paadje dat uitkwam op de Sint Jeroenskroft. Dit was voorheen een bos op de plek 

van het latere landgoed, waar volgens de overlevering in 856 de Noordwijkse priester Jeroen 

door de Noormannen op een open plek in dit bos zou zijn gemarteld en onthoofd. Het paadje 

moet de huidige Lijdtweg zijn, vroeger ook Jeroenskroft genoemd. Vreemd genoeg is hier 

ooit de veldnaam overgegaan op dat voormalige paadje, nu dus Lijdtweg genoemd. De 

doorgaande weg van het bedrijventerrein Klei-Oost heet De Hooge Krocht. In 

Noordwijkerhout herinneren straatnamen als Spanjaardskrocht en Sperwerkroft aan deze 

voormalige landschapsverhogingen. In Rijnsburg bij de voormalige kloosterschuur van de 

abdij aldaar, heette het hele gebied vroeger De Krochten. In Voorhout lagen langs de 

Rijnsburgerweg, de Armenkrocht en de Joppe Krocht (krocht van Job). Aan de Jacoba van 

Beierenweg staat een huis de Krogt genoemd. In de 17
de

 eeuw lagen er drie croften ten 

noordwesten van de Vaartlaan. In Oegstgeest is er een tennispark De Krogt en een woonhuis 

dat The Little Croft heet. 

 

In Hillegom is er een Krocht en een Krochtstraat, net ten oosten van het oude centrum. In 

Lisse waren er namen als Schermerscroft, Wouterscroft, Tromperscroft, Truyencroft en 

Hugenscroft. Deze laatste lag in Overduin aan de Loosters. In Warmond was er onder andere 

een croft aan de Warmonderdam, 12 hond geest- en weiland gelegen in twee croften elders. 

Er is een B&B aan de Herenweg met de naam De Krocht en achter de kerk van de 

protestantse gemeente ligt bij het Trefpunt ook nog steeds De Krocht. In Katwijk vinden we 

in 1564 ‘Thuynen ende Crochten leggende binnen den dorpe van Catwijck opten Rijn en 

Kroeften, leggende rondtomme die kerck’. In 1598 heeft ene Willem Pieterszoon een 

Scrijnerskrocht achter andt huys; Willem was blijkbaar timmerman. Verder zien we een 

weydtkrocht een mandemaickerskrocht en een hennepkrocht. Wat met name in Katwijk en 

Noordwijk opvalt is het ontstellend grote aantal henneptuinen in combinatie met lijnbanen. 

Dit had ongetwijfeld te maken met de visserij, de tuigage en de netten die daarbij nodig 

waren. 

Krochten in Sassenheim  

In Sassenheim waren er ook van oudsher Croften of Krochten. De schattingslijst van 1826 

zegt er het volgende over: ‘De bouwlanden zijn van een lichte zandgrond en van weinig 

beduidenis. Zij bestaan alleen uit enkele percelen, welke bij de woning gelegen zijn en 

waarvan de opbrengst uit eigen consumptie en beestenvoeder bestaat of uit zoodanige 
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perceelen als de ingezetenen KROFTEN noemen en met houtgewas omgeven zijn, welke tot 

verversching en conservatie van hout, van tijd tot tijd bebouwd worden, men heeft dezelve 

slechts onder één klasse kunnen rangschikken, en den opkomst daarvan bepaald op FL 30,- 

de bunder’. De toenmalige burgemeester van Sassenheim W.B. Huygens zegt er tijdens de 

Kantonnale vergadering van 4 september 1826 in Den Haag het volgende van: ‘De 

bouwlanden in de gemeente Sassenheijm zijn de teelkrochten, dewelke dan beteeld worden en 

dan in wei (braak) blijven liggen naar gelang het hout (die) langs deze krochten staan, gehakt 

worden’. Op deze bouwlanden teelde men groenten, rogge, haver en paardenbonen, terwijl de 

opbrengst afhing van de opgebrachte hoeveelheid mest. Dat gold ook voor de weilanden, de 

grond was hier schraal. Volgens Huygens moesten de bouwlanden ten minste in twee klassen 

onderscheiden worden. Eén: goed bemeste zandige grond die bij afwisseling ook geschikt 

was om bloembollen (toen al !) en groente te telen. Twee: dezelfde zandige grond, maar 

waarop alleen groente voor de huishouding geteeld werd en eigenlijk bij het erf hoorde. De 

klassen werden respectievelijk op ƒ 60,- en ƒ 30,- per bunder geschat.  

Waar lagen nu in Sassenheim van oudsher deze krochten? Bij de boerderij De Bontekoe  

hoorde nog geen zeventig jaar geleden een krocht op de plek waar nu Van Zijverden BV aan 

de Rijksstraatweg 50a is gevestigd. Dat stukje land werd ook daadwerkelijk zo genoemd. 

Eind 16
de

 eeuw is er sprake van een croft bij de Hoeghe Wey. Op de grens met Lisse lag in 

1572 een hangcroft, deels in Lisse, deels in Sassenheim aan de Heerweg, met daar tegenover 

de Gijsencroft aan de westkant van de Heerweg. Er was rond 1766 een croft van 800 roe aan 

de Kerklaan. In 1595 is er sprake van een croft met huys en getimmerte, gelegen aan de 

Heerweg omtrent de Pastorie. In 1621 een croftge achter Herberg de Valck. In 1639 horen 

we van een voorcroft als onderdeel van een boerenbedrijf dat gelegen was tussen de Heerweg 

en de Schouwsloot (grens met Voorhout) ergens aan de westkant van het centrum van het 

dorp. In 1751 verkoopt Jozua L'ange een hofstede (Het Oude Koningshuys) aan ds. Jan 

Balthasar Bennet, predikant alhier, met tuinen, mantelingen en cingels. Met twee croften 

gelegen naast elkander vóór de hofstede en nog een croft gelegen naast de hofstede, aan het 

westeinde van het dorp. Er was een croft aan de Zandsloot bij de Postbrug, aan de westkant 

van de Heerweg en vier Croften in de Geelhoorn. Tussen 1858 en 1885 vinden we stukken in 

het archief van oud Alkemade, over het verhuren van de ‘Goudkrocht’ onder Sassenheim 

door Mr. Abraham van Eyk Bijleveld aan Cornelis Johannes Speelman. Verder waren er te 

veel croften om op te noemen. Vaak is er dan sprake van: croften, teelcroften, houtcroften, 

hooicroften, het kleine
.
 croftje of croftge, wilscroft, oostcroft etc. In Sassenheim herinnert in 

ieder geval het Kroftwegje nog aan dit voorouderlijke fenomeen. 

 

 Het bollenland aan de noordwestkant van het dorp heette van oudsher ‘de krocht’ en het huis 

Hoofdstraat 347 dat daaraan lag heette De Krogt. De oudste vermelding van de familienaam 

Croft dateert, voor zover dat na te gaan is, van 1316, als ene Hughe uten Crofte enig land 

huurt in het Haagambacht. Daar de veldnaam Croft of Krocht bij het grote publiek, zo goed 

als in de vergetelheid was geraakt, hebben we hem toch nog weer even willen noemen . 
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