Historische

vereniging

GOLDERAKE
Bruggentocht

Extra uitgave
juni 2009.

Bulletin van de Historische Vereniging

≈Golderake∆
Redactieadres: Dorpsstraat 52,
2831 AR Gouderak
telefoon 0182-373368
E-mailadres: dirkvandam@planet.nl
Het bestuur:
voorzitter:
Dirk van Dam, Dorpsstraat 52,
2831 AR Gouderak
tel.0182-373368

secretaris:

Tini Twigt, Weegbree 23,
2831 VR Gouderak
tel. : 0182-374506

penningmeester: Corrie Loendersloot – de Leede,
Dorpsstraat 65,
2831 AM Gouderak
tel.: 0182-375743
bestuursleden:

Bram Baas, Fresia 38,
2925 EL Krimpen a/d IJssel
tel. 0180-580120
Han Boevé, Middelblok 152,
2831 BR Gouderak
tel. 0182- 374147
Ria den Hertog-Trouwborst, Smitsstraat 30,
2831 AG Gouderak
tel.: 0182-374843

Frans van den Heuvel, Goudseweg 106,
2821 NB Stolwijk.
tel. 0182-340083
bankrek. van de vereniging: 32-25-00-494
bij de Rabobank, t.n.v. H.V. Golderake.
2

-1-

Op reis naar de “Gietijzeren”monumenten.
met Han Boevé

De brug over de Stolwijkse Vaart naar de Gouderakse
Tiendweg.
Gezien vanaf de Tiendweg.
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De brug van pagina 1, maar dan gezien vanaf de
Goudseweg.
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Bruggentocht langs de Hollandsche IJssel
en Stolwijkse Vaart.

Samenstelling Han Boevé.
De tocht gaat naar en langs de oude gietijzeren
ophaalbruggen (basculebrug) in het noorden van de
Krimpenerwaard. We beginnen onze tocht in Haastrecht, de
brug over de Hollandsche IJssel aan de Veerstraat.
Er is een vermelding uit 1467 van een tolbrug over de IJssel.
Een akte waarbij Hertog Philips de Goede vergunning geeft
om het Haastrechtse veer te vervangen door een brug. De
herkomst van de naam Haastrechtsche brug is ontstaan in
1471. Haastrecht was toen een florerende plaats met een
snelle groei, waar de heren van Gouda en Dordrecht jaloers
op waren.
Zij staken de koppen bij elkaar met het plan om daar een
stokje voor te steken. Haastrecht had een vrije vaart vanuit
de binnenwateren naar de Hollandsche IJssel, en een houten
brug over de IJssel. Dordrecht zorgde ervoor dat de
doorvaart werd afgedamd, en Gouda haalde de brug weg.
De brug werd toen gelegd in Stolwijkersluis, zodat nu Gouda
een vaste oeververbinding had.(zie pag. 6)
De brug kwam uit Haastrecht dus Haastrechtsche brug. De
huidige brug is van 1883 en is gemaakt door “IJzergieterij
Prins van Oranje”uit Den Haag. Tot december 1965 is dit een
tolbrug geweest, de laatste van Nederland. De Haastrechtse
bevolking was vrijgesteld van betaling.
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De brug in Haastrecht richting centrum.

Gezien richting Steinse dijk.
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De brug anno 2008, richting centrum Haastrecht.
Op de achtergrond het raadhuis (stadhuis) van Haastrecht.
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Stolwijkersluis
We vervolgen onze tocht langs de IJssel en komen uit bij de
oude Haastrechtse brug die voor de verbinding zorgt tussen
Gouda en Stolwijkersluis.

Tekening uit 1585 van de uit Haastrecht geroofde brug rechts
op het plaatje.
Aan de overkant Gouda met het Kasteel en molen het Slot.
De drie mensen staan op wat later Stolwijkersluis is geworden.

In 1880 is de gietijzeren ophaalbrug gekomen aan de
Brugweg in Stolwijkersluis.
Zie bovenste foto op de volgende pagina.
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Stolwijkersluis.

Op de achtergrond de stoomtram Gouda-Oudewater met het tolen stationsgebouw anno 1900. Toen is deze brug ook vervangen
door een nieuwe, brédere ophaalbrug.
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-8Op de onderste foto op de vorige pagina, met paard en wagen,
zien we de brug met op de achtergrond de gebouwen van het
kaaspakhuis van Gebr. de Vreugd en de huizen die er nu nog
staan.
De brug is altijd een tolbrug geweest. Er waren drie plaatsen
waar tol moest worden betaald om aan de andere zijde van de
rivier te komen n.l. Haastrecht, Hekendorp en
Stolwijkersluis. De man rechts, in uniform, is de brugwachter en incasseerder (chef) de Bruijn.

De brug met tolhuis in 1953.
Op de achtergrond is de nieuwe brug reeds in aanbouw.
Bovenaan op de volgende pagina zien we deze situatie vanaf
de andere zijde, vanuit de lucht.
De oude brug nog in functie en op de voorgrond de nieuwe
brug in aanbouw. Rechts op de foto is Gouda en linksboven
de bebouwing van Stolwijkersluis. De brug is geopend in 1954
met weer de naam “Haastrechtse Brug”
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Op de achtergrond de Haastrechtse Brug en rechts
Stolwijkersluis. De populieren zijn ook te zien op de foto met
de stoomtram. Pag. 7.
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Over de Schutsluis op Stolwijkersluis

We maken nu een korte oversteek naar rechts richting
Gouderak.
Begin 1800 is hier de sluis gebouwd, die zorgde voor de
verbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Stolwijkse
Vaart. De sluis heeft dienst gedaan tot 1982.
Over de sluis de volgende brug uit onze bruggentocht.
De brug is in 1888 gebouwd en heeft hier dienst gedaan tot
1947. Toen is de ophaalbrug vervangen door de huidige
betonnen brug.

De brug over
de sluis gezien
vanuit
Gouderak

De ophaalbrug is niet gesloopt maar hij doet nog steeds dienst
waarvoor hij is gemaakt. Hij ligt over de s’Gravenlandse
Vaart bij het fort Uitermeer in Weesp.
(zie pagina 12)
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De brug gezien vanuit Gouda

De huidige betonnen brug in Stolwijkersluis
over de oude sluis.
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De brug in oude glorie bij Weesp.
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Tiendweg.

We vervolgen onze tocht ongeveer 300 meter langs de
Stolwijkse Vaart en komen bij de volgende ophaalbrug. De
Tiendwegbrug, dit is de laatste brug die nóg op Gouderaks
grondgebied ligt.

De brug naar de Gouderakse Tiendweg.
zie ook pagina 1 en 2.
Deze brug staat op de Rijksmonumentenlijst.

Deze brug is ook uit 1888 evenals de brug over de sluis, de
Beijersche brug en de twee bruggen bij Benedenkerk in
Stolwijk. (Hierover later). De Tiendwegbrug heeft eigenlijk
alleen dienst gedaan voor landbouwverkeer en toerisme.
Links de houten boerderij waar vroeger van der Neut zijn
bedoening had.
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De Tiendwegbrug anno 2008

Brug 5.

De Beijersche Brug.
De vijfde brug op onze tocht komen we ± één kilometer
verder langs de StolwijkseVaart tegen.
De Beijersche brug is wel een verkeersbrug.
Het Beijersche was vroeger een woonkern dat zelfs op de
kaart was te vinden met een school, winkels en een café.
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De brug met links nog de halte van de stoomtrein GoudaSchoonhoven 1914-1942.

In 1993 is deze brug beschadigd door een te hoge
vrachtwagen waardoor de bovenbouw er finaal werd
afgereden. De onderdelen hebben meer dan tien jaar in de
berm gelegen vanwege een onderlinge strijd tussen bewoners,
die een bredere brug wilden, en de provincie die de oude brug
wilde handhaven, wat uiteindelijk ook is gerealiseerd.
In 2006 is de brug in zijn oude glorie hersteld.
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Uit de Goudsche Courant van 1-8-2003.
Beijersche Brug bij Stolwijk.
De restauratie van deze op de monumentenlijst staande brug kan
nog steeds niet beginnen. Ondanks dat het Hoogheemraadschap
Krimpenerwaard een subsidie van € 111.000 van de provincie heeft
gekregen komen ze nog tonnen te kort voor een volledige
restauratie.
Nu ligt er nog steeds een betonnen noodbrug op de plaats waar de
karakteristieke ijzeren ophaalbrug tien jaar geleden werd geramd
door een vrachtwagen.
De onderdelen van de brug liggen op een terrein van het
Hoogheemraadschap. Buurtschap Beijersch Belang vindt de
noodbrug gevaarlijk, onpraktisch, te glad en te smal. De nabij
wonende heer Blonk maakte echter bezwaar tegen het herstel van de
oude brug, omdat hij liever een bredere betonnen brug ziet
verschijnen. Ofschoon hij in het ongelijk werd gesteld, gaat hij in
hoger beroep tegen de herstelplannen.
Projectleider de Haan van het Hoogheemraadschap deelt mede dat
met de gemeente, de provincie en de Stichting Beijersch Belang is
afgesproken dat de oude brug wordt hersteld.
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De brug na de restauratie in 2006
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Stolwijk
We reizen verder op onze bruggentocht en komen aan in
Stolwijk. Hier vinden we twee bruggen naast elkaar, omdat
Benedenkerk op dit eind uit twee wegen bestaat.
Dit in tegenstelling tot het Beijersche, waar de twee wegen een
eind voor de brug zijn samengevoegd.

Zij werden de “Spookjes bruggen”genoemd. Beide bruggen
deden in het verleden dienst voor het landbouwverkeer maar
later is daar ook het snelverkeer bijgekomen.
Maar waar zij eigenlijk voor zijn gemaakt, het
scheepvaartverkeer doorlaten, dat is naar het verleden
verhuisd. Scheepvaart vindt in de Stolwijkse Vaart niet meer
plaats en daarom zouden alle bruggen vast kunnen zijn.
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De tweelingbrug met, er voor, nog de oude spoorbrug
van de stoomtrein naar Schoonhoven.

Het jaartal 1888
komt voor op alle
bruggen langs de
Stolwijkse Vaart.
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De twee bruggen omgeven door verkeersborden.

De fabricage van al deze bruggen vond plaats
bij de toen bekende ijzergieterij
“Prins van Oranje” in Den Haag.
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Koolwijk
We verlaten Stolwijk richting Bergambacht en komen aan bij
de Koolwijkse weg.
Ook hier heeft een gietijzeren ophaalbrug gelegen.

Omstreeks 1970 is deze meest zuidelijke brug verwijderd en
is er een betonnen brug voor in de plaats gekomen. Dit tot
ongenoegen van de Historische Vereniging uit Stolwijk omdat
de oude brug cultureel erfgoed was en had moeten blijven.
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Tot slot het ontstaan en het waarom van de sluis en
de ophaalbruggen.
Eind 1700 ging het met de landbouw en veeteelt niet best, men
had amper een bestaan om van te leven. In 1788 werden er
plannen gemaakt om een deel van de Krimpenerwaard uit te
venen. Pas op 23 juni 1797 werd er vergunning verleend op
voorwaarde, dat de ontstane plassen weer zouden worden
droog gemaakt. Voor de afvoer van de turf werd de
“Vaart der Veenderijen”(nu Stolwijkse Vaart) gegraven
tussen Gouda (de IJssel) en Stolwijk met de aanleg en bouw
van de sluis. Om diverse redenen is de vervening een flop
geworden, de turf was van slechte kwaliteit, ze brandde slecht
vanwege kleisubstanties in het veen. In 1853 werd de
vergunning ingetrokken, dit naar de zin van de boeren want
het was nu hoogtij geworden in deze bedrijfssector met goede
prijzen voor voedsel en vee. De sluis raakte in verval en werd
al in 1832 afgedamd. De voor de turf gegraven veen- en
kleiputten zijn wel belangrijke historische elementen
gebleven.
Pas in 1888 werd de sluis weer hersteld door toedoen van de
Coöperatie “Ons Belang”in Stolwijk. Ook werden in dat jaar
de gietijzeren ophaalbruggen geplaatst. Men kon er op
rekenen in die tijd (tussen 1920 tot 1960) dat er acht á tien
schepen per dag de sluis passeerden. De scheepjes voeren tot
in Berkenwoude. (Het verzet in de W.O.2 maakte ook gebruik
van deze vaarroute).
Ook na 1945 was er nog regelmatig scheepvaartverkeer de
polder in. Veel van die scheepjes vervoerden toen
bedrijfsafval en andere niet toegestane materialen en dit werd
gedumpt in sloten en op laag gelegen land.
>>>
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-23Toen dit werd verboden gebruikte alleen de Coöperatie nog
de vaarroute, met ± acht schepen per week.
Na de verhuizing van dit bedrijf naar Oudewater is in 1982
de sluis weer afgedamd en zal nu dus nooit meer open gaan
i.v.m. de voorgenomen sloop.

Gezicht van de betonnen brug over de sluis.
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Bronnen:
Historische Vereniging Golderake
Dirk Brandhorst
Streekarchief Midden Holland
Stichting Buurtschap Stolwijkersluis
Wikipedia
Eigen onderzoek en fotografie.
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