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Op de voorzijde is de kaart van Blaeu uit 1649 afgebeeld

Inleiding 

 

Het bestuur van de Historische Vereniging Schoonhoven kijkt terug op een 

jaar met veel bekende activiteiten.  

Er zijn 9 goedbezochte lezingen verzorgd, de cursussen Schoonhovologie 

1 en 2 waren weer ‘uitverkocht’, de werkgroep Historisch Groen organi-

seerde twee excursies en een tentoonstelling en de Open Monumenten-

dag bracht -ondanks de regen- weer veel mensen op de been.  

Bestuurlijk maakte de vereniging een lastig jaar door, er was geen secre-

taris en de voorzitter trok zich in december plotseling terug. Het bestuur 

hoopt dat er met de Algemene Ledenvergadering 2018 weer een voltallig 

bestuur zal zijn die in 2018 weer veel interessante activiteiten zal organi-

seren voor leden en belangstellenden.  

 

februari 2018 
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Verslag van het bestuur 

 

Het bestuur werd in 2017 gevormd door 7 personen.  

Jeroen Patijn (voorzitter, werkgroep tentoonstelling Duitsche Orde), Frank 

Heldoorn, (penningmeester), Odile Jaspar (werkgroep Historisch Groen), 

Ad de Vaal (werkgroep Schoonhovologie, werkgroep tentoonstelling Duit-

sche Orde), Joep van de Haterd (werkgroep lezingen), Ger van de Lange-

maat (werkgroep website), Hans Rat (werkgroep Open Monumentendag) 

en Marco Oudshoorn (werkgroep tentoonstelling Duitsche Orde en Open 

Monumentendag).  

Het bestuur is in 2017 11x bijeengekomen.  

Op de bestuursvergaderingen werd de voortgang van de verschillende 

wekgroepen besproken. In dit verslag staan deze uitgebreid beschreven.  

 

 

Daarnaast is er veelvuldig contact geweest met de gemeente over dos-

siers zoals ‘buiten de veerpoort’, ‘kersenboomgaard de Hem’ en ‘cultuur-

historische inventarisatie Krimpenerwaard’ waarbij vaak ook aanpassin-

gen zijn gedaan ten gunste van het historisch belang. 

Verslag van de penningmeester 

 

Het ledental van de vereniging is stabiel gebleven op 375 leden. Deze 

leden hebben € 4.094.- aan contributies betaald. Naast de contributies 

van de leden zijn er nog wat andere inkomstenbronnen, namelijk enkele 

subsidies en de bijdragen van de deelnemers aan de twee cursussen 

Schoonhovologie.  

 

De uitgaven betroffen vooral twee grote activiteiten van de vereniging, 

namelijk de lezingen en de cursus Schoonhovologie.  

Er is een positief saldo van bijna € 1.700.- dat aan de reserve wordt toe-

gevoegd. De reserves bedragen nu ca. € 10.000.-, het bestuur ziet het als 

een goede start voor de (nieuwe) activiteiten die zij de komende jaren wil 

gaan uitvoeren.  

 

Gezien deze reserve stelt het bestuur voor de contributie ongewijzigd te 

laten.  

 

De kascommissie bestaande uit de heren Van Pelt en Agatz heeft de jaar-

rekening gecontroleerd en in orde bevonden. Het verslag van de kas-

commissie is op blz. 7 opgenomen. 



Balans & Verlies en Winstrekening 2017         

   Balans per 01-01-2017   Mutaties   Verlies en Winst   Balans per 31-12-2017  

 Kapitaal    €         3.735,51             €       5.428,00  

 Voorziening Website     €            358,58             €          359,00  

 Voorziening Schoonhovologie     €                      -             €                   -  

 Voorziening Beeldkwaliteit     €         1.500,00             €       1.500,00  

 Voorziening Wandelfolders     €         1.000,00             €       1.000,00  

 ING zakelijke rekening   €        546,56     €   10.244,50   €         9.775,00       €    1.016,23    

 ING spaarrekening   €     7.849,10     €     1.139,83         €    8.988,93    

 ING spaarrekening rente                   

 Kruisposten       €     3.825,00   €         3.825,00          

 Contributies         €         4.094,00     €        4.094,00      

 Lezingen c.a.       €        850,44     €          850,44        

 Zaalhuur       €                 -            

 Bezorgkosten     €              48,00   €        185,40     €          185,40       €            48,90  

 Drukwerk       €        535,75     €          535,75        

 Website        €        394,94     €          394,94        

 Bestuurskosten     €            162,00   €     1.362,80     €       1.200,80        

 Boeken etc.       €                 -     €                    -        

 Diversen, KvK, Verzkr. etc.       €        169,16     €          169,16        

 Onvoorzien       €        487,39     €          487,39       

 Open Monumentendag       €        155,54     €          155,54        

 Jan van Beaumontprijs       €                 -     €                    -        

 Schoonhovologie   €        100,00     €     2.720,41   €         3.390,00   €       2.820,41   €        3.390,00      

 Onvoorzien       €   11.788,00   €       10.156,50   €     11.788,00   €      10.156,50      

Giften/Donaties         €            263,00     €           263,00      

 Subsidies         €         2.341,00     €        2.341,00      

 Verkopen div.         €                      -     €                     -      

 Rente         €              14,83     €             14,83      

         

 Totaal   €     8.495,66   €         6.804,09  €   33.859,16   €       33.859,33   €     18.587,83   €      20.259,33   €  10.005,16   €       8.335,90  

 Saldo    €         1.691,80       €       1.670,03       €       1.669,26  

   €     8.495,66   €         8.495,89   €   33.859,16   €       33.859,33   €     20.257,86   €      20.259,33   €  10.005,16   €     10.005,16  
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Exploitatiebegroting uitgaven 2017  begroot  2018 werkelijk 2017 begroot 2017 

1 Lezingen  €    1.000,00   €       850,44   €       988,00  

2 Zaalhuur lezingen en ALV  €       400,00    €       400,00  

3 Bezorgkosten, porto, postbus  €       500,00   €       185,40   €       180,00  

4 Druk-, kantoor- en administratiekosten  €       500,00   €       535,75   €       350,00  

5a Website, -onderhoud en ledenadministratie  €    1.000,00   €       394,94   €       450,00  

5b Communicatie en promotie  €    1.000,00    

6 Bestuurs-, vergader- representatiekosten en donaties  €       750,00   €    1.362,80   €       750,00  

7 Boeken, brochures, documenten etc.   €       500,00    €       550,00  

8 Bankkosten  €       170,00   €       169,16   €       160,00  

8a Onvoorzien  €       230,00   €       487,39   €       100,00  

9a Open monumentendag  €       500,00   €       155,54   €       450,00  

9b Werkgroep Monumenten  €       500,00    

  Jaarthemaboek     €       750,00  

10 Jan van Beaumontprijs  €       600,00    €       600,00  

11 Restauratieplaquette  €       250,00    €       250,00  

12 Tentoonstelling De Duitsche Orde PM   

13 Cursus Schoonhovologie  €    3.000,00   €    2.720,41   €    2.700,00  

13a  Cursussen  €       500,00    

13b Activiteiten kader "Schok"  €       100,00    €       100,00  

13d Donatie plan Veerpoort eenmalig     €       500,00  

14 Hulpmiddelen en onvoorzien  €       250,00   €  11.788,00   €       573,00  

15 Kosten uitbesteden secretariaat      €    1.200,00  

          

  totaal  €     11.750,00   €  18.649,83   €  11.051,00  
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 Exploitatiebegroting inkomsten 2018 begroot 2018 werkelijk 2017 begroot  2017 

1 Contributies  €    4.000,00   €    4.094,00   €    4.200,00  

2 Giften, donaties, diversen  €       200,00   €       263,00   €       200,00  

3 Subsidies  €    2.000,00   €    2.341,00   €    1.016,00  

4 Entree lezingen     €         40,00  

5 Verkoop boeken brochures etc.     

6 Ontvangen rente     €         45,00  

7 Adviezen, werkzaamheden tbv derden     €       150,00  

8 Openmonumentendag      

  Jaarthemaboek     €       750,00  

9 Jan van Beaumontprijs      

10 Restauratieplaquette      

13 Cursus Schoonhovologie  €    3.500,00   €    3.390,00   €    3.450,00  

13a Cursussen      

13b Activiteiten kader "Schok"      

13c Restauratie "Gildebrief"      

13d Jaarboek "bestuur van de stad"    €  10.156,50    

15 Kosten uitbesteden secretariaat      €    1.200,00  

  Tekort   €    2.050,00      

 Totaal  €  11.750,00   €  20.244,50   €  11.051,00  
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Verslag van de werkgroep lezingen 
 

De lezingen zijn gehouden van januari t/m mei, en van september t/m 

december, in de maanden juni/juli/augustus was het zomerreces. Sep-

tember t/m december weer lezingen gehouden. De lezing van februari 

was kort, in combinatie met de ALV, de lezing in december was niet op de 

laatste dinsdag van de maand i.v.m.de feestdagen.  

 

Er waren bij aanvang van dit jaar al voldoende potentieel sprekers aanwe-

zig en de agenda was iedere keer ruim van te voren ‘vol’. Het neemt soms 

toch behoorlijk wat doorlooptijd in beslag om eea af te stemmen, contact 

te leggen met een potentiële spreker, agenda’s af te stemmen volgens de 

toch vastliggende lezingen agenda, altijd de laatste dinsdagvonden vd 

maand. 

 

Het programma van 2017 

14 februari Verdwenen beschaving in Nederland door Eelco de Boer 

28 februari  Het ontstaan van het Goed van Schoonhoven in de 13e 

eeuw door René Kappers 

28 maart  De Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht door Cees 

Reichard en Tony Hardenberg 

25 april Bon Bon: Schoonhoofse wandtapijtproductie in de ze-

ventiende eeuw door Jos Beerens 

30 mei   Twee kastelen in Gouda door Henkjan Sprokholt  

26 september  Wie was Reinier de Graaf? door Jan Lamoré 

31 oktober   Huizenonderzoek en nog een rivier door de stad? door 

René Kappers  

28 november Waarslieden in het Krimpenerwaardse polderbeheer, 

17e eeuw door Hans Opschoor  

19 december De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen, geschie-

denis van de brandweer door Gerard Koppers 

 

De lezingen inhoudelijk  

Ik denk dat over het algemeen de kwaliteit van de lezingen goed was be-

vonden. Een enkele keer betrof het een onderwerp met weinig relevante 

Schoonhovense geschiedenis, een andere keer valt de sprekers-kwaliteit 

van de spreker ietwat tegen.  

Dit is toch lastig te beheersen; soms heb je een verwachting op basis van 

iemands ‘statuur’ of ervaring, en dat wil niet altijd alles zeggen. De enige 

manier om daar een constante in te vinden, zou zijn louter sprekers uit te 

nodigen op basis van de lezing te horen die ze elders gehouden hebben. 

René Kappers heeft op die manier vaker een spreker aangedragen; door 

lezingen te bezoeken van bijv. andere historische verenigingen.  

Wat betreft onderwerpkeuze, mijn observatie is dat smaken verschillen, 

dat het nooit voor iedereen even interessant zal zijn. 

 

 
Uit de lezing van Henkjan Sprokholt: Zicht op Gouda aan de Hollandse 

IJssel met rechts het kasteel; door Frans Hogenbrug ca. 1573 
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De lezingen werden gemiddeld  bezocht door zo’n 30 to 40 personen met 

een enkele uitschieters van 50+ personen. Waarbij 60 wel echt nagenoeg 

het maximum is voor de locatie bij Springer boven. 

 

Techniek 

Qua techniek bleven we enkele problemen houden op de avond zelf, uit-

vallen van schermen, een haperende microfoon of storende luidsprekers. 

Het vervelende hierbij is dat het toch een behoorlijke vaste opstelling is, 

waarvan je zou denken dat de kwaliteit constant zou moeten zijn. de 

praktijk blijkt anders.  

 

Video 

Mijn verklaring is dat de ene laptop de andere niet is en dat de kwaliteit 

van de videokaart in de laptop wellicht het signaal beïnvloedt, wat weer 

weerslag heeft op één van de schermen. Dat signaal wordt namelijk ver-

deel over 4 schermen, de laptop, het projectie scherm en de 2 TV’s. Een te 

zwak signaal kan de oorzaak zijn.  

Als mogelijke oplossing hebben we daarvoor een iPad aangeschaft, wat 

het voordeel geeft dat het constant is, presentatie gaat via een PDF do-

cument. Dat heeft tot voordeel dat er niets veranderd wordt in de presen-

tatie door verschillen in powerpointversies. Een presentatie gemaakt in 

de nieuwste versie kan veranderen bij het presenteren op en oudere ver-

sie, wat soms het geval is met onze oude laptop die aanwezig is bij sprin-

ger. Wat nu dan nog een uitdaging blijft, is dat de spreker in staat is zijn 

presentatie om te zetten naar PDF en die van te voren te mailen naar mij, 

zodat ik e.e.a. kan controleren. Daarvoor is het mede heel fijn als de spre-

ker ruim van te voren bekend is, zodat we dit soort zaken kunnen tacke-

len.  

 

Audio 

Aan het einde van het jaar is er bij springer een nieuwe handsfree micro-

foon aangeschaft, wat beter zou moeten zijn. Die hebben we zelf nog niet 

gebruikt. Een enkele spreker geeft de voorkeur aan eigen stemgeluid. Dit 

heeft ook mijn voorkeur, uiteraard ligt dit volledig aan het stemvolume 

van de spreker. De ervaring met microfoon is toch dat het voor de ene 

bezoeker veel te hard geluid is, en voor een andere onverstaanbaar is. Als 

een spreker genoeg eigen volume heeft hebben we dit probleem niet.  

Een ander probleem is dat soms een enkele luidspreker kan kraken of 

piepen. Dat gaat mij technisch te ver om te begrijpen laat staan oplossen 

als het van het ene op andere moment voorvalt. Tijdens het testen vooraf 

gebeurt dit natuurlijk nooit.  

 

Eten met de spreker 

Dit jaar hebben we het idee doorgevoerd om voorafgaand aan de lezing 

met de spreker te eten. Over het algemeen is hier goed op gereageerd en 

gebruik van gemaakt door de sprekers. Een aantal keer is er een enkele 

bezoeker aangeschoven. Het idee was om dan ten minste 1 of liefst 

meerdere bestuursleden aan te schuiven.  

 

Joep van de Haterd 
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Verslag van de werkgroep Schoonhovologie 
 

In 2017 zijn twee cursussen Schoonhovologie georganiseerd door een 

projectgroep. Deze bestaat uit drie personen: Leen Ouweneel, Simon 

Veenman en Ad de Vaal, incidentele steun wordt verleend door Hans 

Fokker. In 2017 kwam de projectgroep vijfmaal bijeen. 

 

Schoonhovologie 1, de basiscursus 

De basiscursus bestaat uit 8 lesavonden, een excursie naar het Streek 

Archief Midden Holland in Gouda en een stadswandeling. De cursus wordt 

afgesloten met een examen.  Als de cursist is geslaagd voor het examen 

en niet meer dan 1 onderdeel van de cursus heeft gemist, ontvangt de 

cursist een certificaat en mag hij (zij) de titel ‘Schoonhovoloog’ dragen. 

In 2017 ging op 19 januari de 7e reguliere cursus Schoonhovologie van 

start. Er waren 20 deelnemers, waarvan er 19 aan het examen hebben 

deelgenomen. Alle 19 zijn geslaagd. Niet alle geslaagden hadden voldaan 

aan de eis dat niet meer dan 1 les gemist mocht worden om het certifi-

caat te ontvangen en de titel Schoonhovoloog te voeren.  Drie kandidaten 

moeten nog lessen inhalen en ontvangen dan alsnog hun certificaat. Eén 

cursist van een vorig jaar heeft alsnog voldaan door een les in te halen 

Waardoor op 13 april 17 gelukkigen hun certificaat mochten ontvangen 

uit handen van Dik de Cloe, de oud burgemeester en nu ambassadeur van 

de stad Schoonhoven.   

De 7 reguliere cursussen zijn in de loop van de jaren gevolgd door 132 

cursisten. De pilotcursus is gevolgd door 14 cursisten. Niet alle cursisten 

hebben het examen afgelegd. In totaal lopen er nu 114  

‘Schoonhovologen’ rond ,want 114 cursisten hebben voldaan aan alle 

eisen en hebben het certificaat ontvangen.  

 

Schoonhovologie 2, de vervolgcursus 

Als aanvulling op de cursussen Schoonhovologie organiseerde de project-

groep voor de tweede keer een vervolgcursus van 11 lessen en een afslui-

tende avond. De cursus ging van start in september 2017 met 20 deelne-

mers. De cursus werd in november afgesloten met een quiz.  

In totaal hebben 40 cursisten de vervolgcursussen gevolgd. 

 

Er is nog steeds belangstelling voor een cursus Schoonhovologie. De acht-

ste leergang is daarom gepland om van start te gaan op 19 januari 2018. 

En voor het najaar van 2018 staat de derde vervolgcursus Schoonhovolo-

gie op de rol.  

 
Burgemeester Roel Cazemier reikt een certificaat uit aan een geslaagde Schooho-
vologen. (2016)  
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De docenten 

De twee cursussen kunnen verzorgd worden dankzij de inzet van 12 do-

centen.  

De basiscursus werd verzorgd door René Kappers, Ben Peltenburg, Pieter 

Neven, Cristel Stolk,  Onno Trim, Leen Ouweneel, Ad de Vaal en Rob van 

den Berg. Voor de vervolgcursus werden de lessen verzorgd door Paul 

Beetsma, Hans Fokker, Dick Menting, Micha Magnee en - wederom- door 

Onno Trim, Leen Ouweneel, Ad de Vaal en Rob van den Berg.  

 

De deelnemers, maar zeker ook het bestuur van de HVS bedankt de orga-

nisatoren en de docenten voor hun inzet.  

 

Ad de Vaal 

 

Verslag van de werkgroep Open Monumentendag 

Open Monumentendag Schoonhoven op 16 september 2017 is door de 

belangstellenden prima ontvangen . 

Het thema was dit jaar ‘Boeren Burgers en Buitenlui’. De organisatie had 

de handen ineengeslagen met de Gemeente Krimpenerwaard die op de-

zelfde dag de ‘Dag van de Democratie’ had georganiseerd. Ook op 16 sep-

tember was er een activiteit georganiseerd om de positie van Schoonho-

ven in de Hollandse Waterlinie te herdenken. Dat bracht - ondanks het 

slechte weer - samen de nodig Burgers in beweging. Alle deelnemende 

relaties trokken verrassend veel bezoekers, met name de trouw deelne-

mende kerken: de Grote of Bartholomeus kerk op de Haven, de Oudka-

tholieke en de Rooms Katholieke kerk op de Wal. Het Stadhuis was open 

 
Onthulling van het monument van Generaal Van Heutsz (1953) 
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en bezoekers van de dag van de Democratie konden genieten van een 

vakkundige rondleiding door de Stadsgidsen van Schoonhoven. Het Mu-

seum in het Edelambachtshuis had niet te klagen over de belangstelling . 

Ook het aantal bezoekers aan de oudste zilversmidse (Rijksmonument) 

van Marianne Klarenbeek overtrof de belangstelling. Klapstuk was onge-

twijfeld de activiteit in de Turfkelder/Hooge Vierschaar, onder het Stad-

huis.  

 

Boeren, burgers en buitenlui 

Het thema ‘Buitenlui’ werd daar inhoud gegeven met een fototentoon-

stelling over het regiment van Heutz . Deze militairen, de Buitenlui, zijn 

lange tijd gelegerd geweest in Schoonhoven en de foto’s en zeer informa-

tieve teksten, bereidwillig ter beschikking gesteld door Cock van Holten, 

waren voor veel bezoekers een eye-opener voor de impact van deze Bui-

tenlui, ook economisch, op het dagelijks leven in Schoonhoven.  

De Burgers van Schoonhoven in alle rangen en standen kwamen uitvoerig 

aan bod via de unieke fotocollectie die door Jeroen Patijn verzorgd werd. 

Foto’s van deftige notabelen. Maar - sprekender nog - van stadstypetjes. 

Hartverwarmend om te zien hoe ter plekke opgegroeide kleinkinderen 

van de Scharenslijper en Stadsomroeper zichzelf als kind terugvonden op 

oude foto’s. Ook het feest der herkenning van oude panden, vaak inmid-

dels verdwenen en romantische doorkijkjes in het oude Schoonhoven. 

Alleen de ‘Boeren’ ontbraken. Tsja, de stadsboerderijen die we hebben in 

Schoonhoven hebben een woon- of winkelbestemming gekregen en kon-

den niet logisch opgenomen worden in het programma. 

Dank aan alle medewerking die we gehad hebben bij de samenstelling en 

promotie van het programma. 

 

Marco Oudshoorn, Hans Rat 

Verslag van de werkgroep De Ridderlijke Duitsche 
Orde in Schoonhoven 

 

Gedurende een periode van bijna 200 jaar aan het eind van de Middel-

eeuwen was de pastoor van de parochiekerk van Schoonhoven een pries-

terbroeder van de Ridderlijke Duitse Orde en was er in de stad een Com-

manderij van die orde gevestigd. Nu is het een protestantse orde gewor-

den en nog steeds is er een Commandeur van Schoonhoven, die welis-

waar niet in meer in het Duitse huis in Schoonhoven woont. De meeste 

inwoners van de stad weten niet wat de Ridderlijke Duitse Orde is. Een 

reden voor de Historische Vereniging  om daar aandacht aan te besteden.  

 

Voor dat doel is samen met de Archeologische Werkgroep Schoonhoven 

  
Zegels van de Ridderlijke Duitsche Orde 
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een werkgroep opgericht met als doel belangstelling te wekken en levend 

te houden voor de geschiedenis en de aanwezigheid van de Ridderlijke 

Duitse Orde in Schoonhoven. Drie bestuursleden van de vereniging heb-

ben zitting genomen in deze werkgroep. Er is het afgelopen jaar hard ge-

werkt om voor het tweede halfjaar van 2018 een tentoonstelling te orga-

niseren en om een brochure samen te stellen. Aan de tentoonstelling 

worden educatieve evenementen voor de scholen verbonden, eventueel 

een symposium over de betekenis van de aanwezigheid in de stad en bij 

voldoende belangstelling een excursie naar het Duitse Huis in Utrecht. 

 

Verslag van de werkgroep Historisch Groen 
 

Tijdens dit jaar heeft de werkgroep zich bezig gehouden met de volgende 

onderwerpen:  

 Lezing en wandeling langs Historisch Groen van Schoonhoven,  

 Onderhoud van het Springerpark en  

 Bomenbestand en kapvergunningen in de woonkern Schoonhoven, 

met name in het Springerpark. 

 

De werkgroep bestaat uit 5 personen: Gita Straver, Marieke Boetes, Til 

van Tilburg, Sjaak van Esschoten en Odile Jaspar (voorzitter). De werk-

groep is in 2017 drie keer bij elkaar geweest . 

 

Lezing en wandeling door het Springerpark en langs Historisch Groen  

Op dinsdag 13 juni vond er vanuit het Historisch Ontmoetings Punt (HOP) 

een inleiding en wandeling plaats door het Springerpark verzorgd door de 

leden van de werkgroep Historisch Groen. 

De avond werd begonnen met een korte inleiding over de activiteiten van 

de werkgroep, tevens werd er teruggekeken op de renovatie van het 

Springerpark. Sjaak van Esschoten, hovenier en ontwerper, vertelde over 

het schilderij dat hij heeft gemaakt van de ’Kadastrale kaarten uit 1828’ 

en wees daarop de plaatsen aan waar er historische bomen en struiken 

groeien. Aansluitend hebben wij een wandeling onder zijn leiding ge-

maakt door het Springerpark. Mede dankzij het prachtige weer was het 

een geslaagde avond. 

 

Naar aanleiding van de avond op 13 juni, werd besloten om op 5 septem-

ber nog een avond vanuit de HOP te organiseren over Historisch Groen. 

Ook deze avond begon met het toelichten van de activiteiten van de 
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werkgroep Historisch Groen. De wandeling, deze keer onder de bezielen-

de leiding van Til van Tilburg, begon bij de Koningin Wilhelminaboom aan-

sluitend liepen wij langs plaatsen in Schoonhoven waar Historisch Groen 

is te zien; zoals de 4 kroningsbomen, de oude beplantingsstructuren langs 

Oude Haven en Haven, de platanen, de begraafplaatsen en het Springer-

park. Er waren op deze bijeenkomst 30 belangstellenden. De avond werd 

goed geëvalueerd. 

 

Door de leden van de werkgroep Historisch Groen werd er in het kader 

van de lezing en wandeling een tentoonstelling in de bibliotheek uitgezet 

met vele foto’s over Historisch Groen in Schoonhoven, met dank aan de 

fotograaf Rob Glastra. Ook lag een blok van een ca. 3000 jaar oude stam 

van een eik en een meer dan 100.000 jaar oud stuk versteend hout. Zo 

goed behouden gebleven omdat in die tijd; dit bodemstructuur van dit 

gebied bestond uit veenmoeras. 

 

Kastanjes kademuren Oude Haven 

De renovatie van de kademuren is afgerond. De zieke kastanjebomen zijn 

gekapt en de gezonde bomen zijn behouden gebleven.  

Met de gezondheid van deze bomen lijkt het goed te gaan.  

De verwijderde kastanjebomen zijn in het afgelopen plantseizoen vervan-

gen door nieuwe kastanje bomen. De beschermde tongvaren die in de 

kademuren groeide, is tijdens de renovatie met de muur waarin hij groei-

de uitgenomen en weer met de oorspronkelijke muur resten terug ge-

plaatst in de nieuwe kademuren, niet op alle plaatsen heeft deze varen 

zich goed ontwikkeld.  

 

Tuin voormalig Weeshuis aan de Koestraat 

In 2016 is gestart met het voormalig weeshuis te verbouwen naar een 

nieuwe bestemming tot een Herbergier; een 24-uursvoorziening voor 

mensen met dementie. De tuin zal hier ook op worden aangepast en 

nieuw ingericht worden. De werkgroep Historisch Groen is door de ge-

meente gevraagd mee te denken in het ontwerp voor de tuin, zodat de 

historische symmetrie van de tuin van het gebouw behouden blijft.  

De kastanjebomen aan de voorzijde van het weeshuis waren in slechte 

staat en zijn gekapt. Deze worden in het komende plantseizoen, vervan-

gen door twee identieke bomen de ”Davidia involucrata” of wel de vaan-

tjes- of zakdoekenboom. 

De openbare tuin aan de achterzijde is opnieuw aangelegd; waarbij in het 

ontwerp van de tuin de oorspronkelijke elementen uit de 18e en 19e 

eeuw zichtbaar zijn en de symmetrische opzet hierbij gehandhaafd is. 

 

 
Het weeshuis (foto Michiel1972 - wikipedia)  
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Bomeninspectie gemeente Krimpenerwaard 2017 

In de gehele gemeente Krimpenerwaard zijn er 20.072 bomen waarvan de 

gemeente eigenaar is geïnspecteerd. De inspectie naar gezondheid en 

veiligheid is uitgevoerd door een gecertificeerd bureau. Naar aanleiding 

van deze inspectie heeft er en gesprek plaatsgevonden met de heren 

H.Ruesink en C. van Hoff (groenbeheer gemeente) met leden van de 

werkgroep Historisch Groen.  

Uit de inspectie blijkt dat er in de kern Schoonhoven 46 bomen gekapt 

moeten worden, waarvan 10 in het Springerpark. Deze bomen zijn ziek 

en/of zijn een veiligheidsrisico. Voor de kap van de bomen dient een kap-

vergunning te worden aangevraagd. De bomen worden in principe her-

plant met bomen van dezelfde soort. 

Leden van de werkgroep hebben met beide heren een visuele inspectie 

uitgevoerd in het Springerpark. Tijdens de inspectie werd geconstateerd 

dat zij ziek zijn en een risico vormen voor de veiligheid. De leden van de 

werkgroep zijn dan ook akkoord gegaan met het voornemen tot de kap 

van deze bomen. 

Er is veel achterstallig onderhoud in het park, dit komt o.a. omdat de ge-

meente ervoor heeft gekozen alle groen in de gemeente te onderhouden 

op niveau B; hierbij wordt geen uitzondering gemaakt voor parken. De 

heer Ruesink gaf aan dat het belangrijk is het onderhoud weer naar ni-

veau A te tillen. De leden van de werkgroep zullen dit tijdens een overleg 

met de wethouder bespreekbaar maken. 

 

Planvorming 

Met betrekking tot het Groen beheer van de gemeente moet er nog een 

aantal plannen ontwikkeld worden, namelijk het beleidsplan Openbare 

ruimte 2018, de structuurnota 2018 en het bomenstructuurplan.  

 

Odile Jaspar 

 

 


