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Geniet
van ons 
prachtige 
erfgoed!

In deze Open Monumentendagkrant is aandacht voor de monumenten 
én voor het bijzondere landschap van de Krimpenerwaard. Het thema 
van Open Monumentendag is Plekken van Vertier. Regelmatig fiets ik 
door ons prachtige gebied. Ik geniet dan van de vergezichten, de stad-
jes en dorpen met elk hun eigen identiteit. 

Het begrip ‘vertier’ zie je terug in de gebouwen, bij de bewoners en hun 
activiteiten. Ook denk je al snel aan feesten en partijen. Herinnert u zich 
ook nog de dorpsfeesten van vroeger? Dat waren nog eens tijden… 
Tegenwoordig beleven we veel plezier aan de kermissen, wielerwedstrij-
den, feest en muziek in parken en op pleinen en de Nationale Zilver- en 
Molendag. De historische omgeving is dan een fraai en waardevol decor 
dat het allemaal nog feestelijker maakt. Eigenlijk kan je wel zeggen dat de 
hele Krimpenerwaard ‘één plek van vertier’ is. 

Passie voor erfgoed
Ik bewonder de passie van de historische verenigingen. Ook dit jaar zetten 
veel vrijwilligers zich in voor de organisatie van Open Monumentendag. 
Mooi vind ik ook de samenwerking rond de fotowedstrijd. Hebt u een foto 
ingestuurd? Dan zie ik u misschien wel als één van de genomineerden 
voor de hoofdprijs bij de officiële opening van Open Monumentendag bij 
de Zaag in Krimpen aan de Lek op zaterdagochtend. 

Uniek landschap
Erfgoed ervaren vanaf het water is een belevenis op zich. Voor een vaar-
tocht over de Hollandsche IJssel kunt u bijvoorbeeld opstappen in 
Gouderak of Ouderkerk aan den IJssel. Zelf had ik het genoegen in Stol-
wijk een vaartochtje te maken. Het programma voor Open Monumenten-
dag brengt u op veel plezierige plekken van de Krimpenerwaard. Wie 
weet treffen we elkaar dan op 14 of 15 september. In ieder geval wens ik u 
voor nu veel leesplezier.

Leon de Wit, 
wethouder monumenten 

Uitnodiging

Zaterdagochtend 14 september is Zaag 55 in Krimpen a/d Lek the 
place to be. In vermoedelijk de oudste ijzer-skeletbouwloods van 
Nederland vindt om 10.00 uur de opening plaats van Open Monu-
mentendag 2019. Wethouder monumenten Leon de Wit maakt 
bekend wie de fotowedstrijd heeft gewonnen. Er zijn drie fototen-
toonstellingen te zien en er is een mooie wandeling te maken over 
het uitgestrekte natuurgebied van het Zuid-Hollands Landschap.  

Fotogroep Vlist heeft met de grootste zorg de genomineerde foto’s van 
de fotowedstrijd geëtaleerd.  Op het bedrijfsterrein de Zaag - met de tot 
verbeelding sprekende Zeppelinloods - wordt die dag een verbinding 
gemaakt tussen verleden en toekomst. Het eiland kende vroeger en nu 
vele plekken van plezier. Met imposante beelden komen die weer tot 
leven, waaronder het zogeheten witte strandje. De wandeling door het 
natuurgebied voert hierlangs en vanaf de Beverbrug is de bedrijvigheid 
op en langs de rivier goed te zien. 

Pop-up
De plaatselijke historische vereniging Crempene toont in het Cultuurhuis 
dia’s van lokale plekken van plezier. Op de Zaag zelf zijn foto’s van de 
Zaag en de activiteiten daar. Het Streekarchief  Midden-Holland laat met 
een pop-up tentoonstelling de vroe-
gere plekken van plezier in de Krimpe-
nerwaard zien. In haar thuisbasis, de 
Chocoladefabriek in Gouda, vindt de 
verkiezing plaats van de ultieme plek 
van plezier in de regio Midden-Hol-
land. Wordt het oude Waddinxveense 
zwembad, gymnastiekvereniging 
Oefening Staalt Spieren uit Zevenhui-
zen, de schaakvereniging uit Krimpen 
a/d IJssel, de Goudse Kermis óf toch 
De Kleine Betuwe uit Haastrecht ver-
kozen tot de absolute nummer 1?

Handig om te weten: 
•  Het volledige programma van Open Monumentendag vindt u op   

www.krimpenerwaard.nl/openmonumentendag en op  
www.openmonumentendag.nl. Op zaterdag is een uitgebreider aanbod 
dan op zondag. De meeste bezoektijden zijn tussen 10.00 en 16.00 uur.

•    De genoemde evenementen in deze Open Monumentendagkrant zijn 
gratis te bezoeken. Zo niet, dan staat er �  bij vermeld.

•    Deelname aan Open Monumentendag is geheel voor eigen risico.  
De deelnemende organisaties en eigenaren/gebruikers aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid.

Opening op de Zaag

Open 
Monumentendag
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Kerk, orgel en 
toren centraal

Bergambacht
Gekeken naar enkele hedendaagse plekken van plezier, dan zijn eet-
café ’t Centrum aan de Hoofdstraat en Restaurant Aan de Dijck bij het 
Veer Bergstoep gehuisvest op plaatsen die al meer dan 100 jaar wor-
den bewoond. ’t Centrum is in dezelfde stijl opgetrokken als de vroe-
gere boerderij van de familie Treure. Bij Restaurant Aan de Dijck is het 
fantastische uitzicht op de Lek gebleven. 
In de jaren vijftig was een plek van plezier het - voor die tijd hypermo-
derne - gymnastiekgebouw aan de Schoolstraat. Sinds 2004 staat hier 
het appartementencomplex De Konkelhof.   

Ammerstol
Heerlijk aan de Lek, dat is voor 
menig Ammerstoller dé plek van 
plezier. In eetcafé Het Gebouw 
kun je boten kijken en terecht 
voor koffie, lunch of diner. Van 
oktober t/m mei is hier al sinds 
jaar en dag tweewekelijks op de 
zondagmiddag live muziek te 
horen. En sinds dit jaar kun je 
elke derde donderdag van de maand met bekenden - en nog onbeken-
den - tussen 18.00 en 20.00 uur aan één lange tafel van een tweegan-
gendiner genieten. 
Op zondag vaart tussen Tweede Paasdag en eind september het voet-
veer Af en Toe vanaf het voormalige Waaggebouwtje naar Groot 
Ammers heen en weer. Dit voetveer is inmiddels ook in Schoonhoven 
bekend. Op 13 en 21 september zijn er twee speciale vaarten tussen 
deze vestingstad en het tegenover gelegen Nieuwpoort. 

Berkenwoude 
Op 14 september is in en rond De Zwaan de jaarlijkse bazaar/rommel-
markt. De opbrengst is voor de naastgelegen kerk uit 1512 van de Her-
vormde Gemeente. Deze kerk is die dag te bezoeken. Bijzonder aan  

deze van oorsprong 14e-eeuwse kerk en de 
huidige 18e-eeuwse toren is haar ligging op 
een donk. De overwegend houten kapcon-
structie van de huidige rechthoekige zaal-
kerk is de oudste van de Krimpenerwaard. 
Het kleine en eenvoudige orgel uit 1896 is 
een rijksmonument. Bij het evenement  
Hollandse IJssel in Beweging zijn De Zwaan 
en de locatie van RTV Krimpenerwaard in 
Bergambacht stempelposten. Het voetveer 
Af en Toe heeft nummer 2, mocht u deze 
willen steunen.

Het gebouw van de Hervormde Kerk in Stolwijk is 70 jaar geleden 
gebouwd. Het is in gebruik genomen op 6 juli 1949. Daarmee is ook 
direct duidelijk waarom historische vereniging Oud Stolwijck hier 
een tentoonstelling over maakt. Deze staat op Open Monumentenza-
terdag in de grote consistorie van de kerk opgesteld. Er is informatie 
over het wel en wee tijdens de noodzakelijke afbraak van het vorige 
kerkgebouw in 1947 en de daarop volgende nieuwbouw met 
opening.

In de kleine consistorie van de kerk draait een film over de restauratie van 
het kerkorgel in 1990-1992. In 1878 bouwde de bekende Deventer orgel-
maker Hermanus Gerardus Höltgrave dit kerkorgel voor het vorige kerk-
gebouw (1869). In 1949 is het overgeplaatst in het huidige kerkgebouw.

Torenbeklimming
De 45 meter hoge, scheefstaande toren uit 1501 is dit jaar weer openge-
steld. Onder begeleiding is bezichtiging tot de transopening op 30 meter 
hoogte mogelijk. Bij helder weer gaat het zicht tot aan Rotterdam en Den 
Haag. Ook het uurwerk en de klokkenstoel zijn op 14 september te bekij-
ken. Op de 900 kg zware luidklok uit 1946 is de mooie inscriptie:  
“d’Oude viel door ’s boozen macht, ik houde stand door Christus’ kracht” 
aangebracht. 
Het bestuur van de histo-
rische vereniging vertelt u 
graag meer over hun acti-
viteiten voor het behoud 
van het Stollukse erfgoed 
en verkoopt er hun  jaar-
lijkse boekje ‘Foto’s van 
toen’. Nieuwe leden of 
begunstigers tijdens 
Open Monumentendag ontvangen het boekje gratis. Verder is hier een 
stempelpost voor de Hollandse IJssel in Beweging. Oud Stolwijck is deel-
nemer 110 bij deze fietstocht.  
Aan de Benedenkerkseweg 68 is de betegelde brandmuur met vier grote, 
paarse 18e-eeuwse tegeltableaus te zien. De familie Breedijk heet u van 
harte welkom in hun boerderijwoonhuis.

Historische vereniging Bergambacht Historische vereniging Oud Stolwijck

Secr. Kastanje 2 • 2861 VZ Bergambacht 
T 0182-352 207

E secretariaat@historischeverenigingbergambacht.nl
www.historischeverenigingbergambacht.nl 

  Historische-Vereniging-Bergambacht

p/a Nijverheidsweg 20b • 2821 AW Stolwijk 
T 06-5189 2940  • E oudstolwijck@gmail.com  

www.oudstolwijck.nl •   stolwijkstolluk 

�
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Natuur als plek 
van plezier 

Golderake speelt in op het thema van Open Monumentendag. In haar 
vaste onderkomen aan Kattendijk 1, rijksmonument Gemaal Ver-
doold, presenteren de vrijwilligers tussen 10.30 en 16.00 uur de 
expositie ‘Plekken van Plezier in Gouderak’.  

Er zijn foto’s van de mooie natuurgebieden in Gouderak en de lokale 
sportverenigingen te zien. En ook deels van de oude bebouwing in het 
dorp van ná de gifaffaire in de Zellingwijk in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Voor de deelnemers aan de Hollandse IJssel in Beweging: 
Golderake is met nummer 30 een van de te ondersteunen verenigin-
gen. Kruiser De Libra legt aan bij de steiger van Gouderak. Dit IJssel-
dorp is een van de zes plaatsen dat op 14 september vaartochten over 
de Hollandsche IJssel organiseert. 
Verder zijn op die dag rondleidingen in de Nederlands Hervormde Kerk 
uit 1658,  op Kerkstraat 3 en is de Graanmaalderij van de voormalige 
coöperatie Ons Voordeel aan het Middelblok 2 te bezoeken. De huidige 
eigenaren, Esther en Karel van Berk, vertellen bezoekers over de res-
tauratie van dit gemeentelijk monument. Ook tonen ze de aanpassin-
gen om het pand uit 1916 zo energieneutraal mogelijk te maken. 

Historische vereniging Golderake

Locatie: Gemaal Verdoold
Kattendijk 1 • 2831 AA Gouderak 

T secr. 0182-374 336  • E golderake@golderake.nl 
www.golderake.nl •   golderake.golderake.nl 

Pelgrimsroute 
en feesten

Ouderkerck op d’ IJssel haakt met de boeiende expositie ‘Feesten in 
Ouderkerk’ aan op het thema van Open Monumentendag. Deze is in 
d’Ouwe Backery aan Dorpsstraat 19 te zien. Bezoekers kunnen in 
deze Oudheidskamer ook starten met een wandeling door het oude 
centrum, stempelen voor de fietstocht Hollandse IJssel in Beweging 
en met nummer 93 hun vereniging steunen. 

In een handzaam boekje staat het nodige beschreven over de monu-
menten in het oude centrum en de bewoners ervan. In hetzelfde 
gebouw kunnen bezoekers het aanbod cursussen en workshops van 
het Senioren Convent bekijken.

Dorpskerk
In de eeuwenoude Dorpskerk is een expositie, zijn doorlopend rondlei-
dingen, het orgel wordt bespeeld en de toren kan beklommen worden. 
De oudste delen van de kerk dateren uit begin 12e eeuw. In de middel-
eeuwen lag deze oorspronkelijke RK St. Vincentiuskerk aan een van de 
pelgrimsroutes naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compos-
tella. De kerk is vooral bekend vanwege het Kam-orgel uit 1854, de 
herenbanken, de eeuwenoude grafzerken en het praalgraf met prach-
tig marmerwerk van het geslacht Nassau-Lalecq, waarin een bastaard-
zoon van prins Maurits met nazaten zijn bijgezet. 

In en buiten het centrum 
De Oude Algemene Begraafplaats tegenover IJsseldijk Noord 67 is toe-
gankelijk. Hier zijn het baarhuisje en een 19e-eeuws grafmonument te 
bezoeken. Traditiegetrouw besteden enkele winkeliers aandacht aan 
Open Monumentendag. Zo viert Choco-Kado De Berekuil gelijktijdig het 
25-jarig bestaan en zijn in het 17e-eeuwse rijksmonument van Bloe-
men & Wonen Bij Liza nog een bedstee, schouw, plavuizen, houten 
vloeren en wandtegels uit die tijd te zien. Verderop in de Dorpsstraat 
houden kunstenares Hanneke van Vliet - Keramiek en Oud Nieuws 
Wonen open huis.  

Hist. ver. Ouderkerck op d’IJssel 

Locatie: d’Ouwe Backery
Dorpsstraat 19 • 2935 AB Ouderkerk a/d IJssel 
T secr. 0182-372325 • E jgdebruin@planet.nl  

www.hvouderkerck.nl
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Opening van een 
nieuwe HOP 

Op 14 september is in de bibliotheek in het Cultuurhuis van Krimpen 
a/d Lek om 10.00 uur de publieksopening van het Historisch Ontmoe-
tingsPunt (HOP). Op deze vaste plek aan De Markt 201 is alle informa-
tie te vinden over de geschiedenis van Krimpen a/d Lek en omgeving. 

Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn ook kinderen van harte welkom. Er zijn 
spelletjes en een speurtocht over de historie van Krimpen a/d Lek. De 
antwoorden staan in de boeken in de HOP-kast.
Met een powerpointpresentatie en een fotowand presenteert Crempene 
vier groepen met ‘Plekken van Plezier’ van vroeger en nu in Krimpen a/d 
Lek. Het zijn de podiumkunsten (met onder andere het sociëteitsgebouw 
en zaal Van Namen), sport en spel (ijsbaan Thialf, speeltuinen en zwem-
bad Schuagt), horeca (herbergen en cafés) en recreatie (eiland de Zaag, 
Surfplas en Weteringbos).

Toosten op Bolnes
Op Zaag 55 zijn in de fabriekshal oude gerestaureerde Bolnes-scheeps-
motoren te bekijken en is de voormalige kantine van Bolnes Motorenfa-
briek uit 1960 te bezoeken. Behalve functie van ‘kantine’, is er ook veel 
plezier gemaakt. Wekelijks kwam de kaart- en biljartclub bijeen en ook 
de bedrijfsband oefende hier elke week. Er werd getrouwd, Sinterklaas 
gevierd en een toost gebracht bij de verkoop van weer een Bolnes. Ook 
nu heeft de Kantine diverse culturele en sociale functies.
Met foto’s wordt teruggeblikt op 
deze activiteiten en op het 
eiland de Zaag van weleer. De 
Kantine en de Fabriek gaan een 
prominente rol spelen in de 
nabije toekomstplannen.  
Bedoeling is om het bedrijfster-
rein te transformeren naar een 
plaats met beleving, een plaats 
van plezier en ontspanning.

Historische vereniging Crempene

Secr. Buitenweg 8 • 2931 AC Krimpen a/d Lek 
T 0180-522 465 • E crempene@telfort.nl 
www.historischeverenigingcrempene.nl

 historischeverenigingcrempene

Gebrandschilderde 
glazen en meer 

De historische vereniging Lekkerkerk door de tijd haakt ook in op het 
jaarthema van Open Monumentendag: Plekken van Plezier. In de 
oudheidkamer aan de Poolmanweg 11 is in de vitrines een fototen-
toonstelling te zien. Verder kunt u daar rondsnuffelen in de bijna 150 
uitgegeven boeken en ander historisch materiaal. 

In de vitrines staat natuurlijk Amicitia opgenomen. Veel mensen gingen 
hier op zondagavond dansen. Ook ’t Gebouw met de vele feestelijke 
activiteiten, café De Grote Broer en Het Bonte Paard  ontbreken niet. 
De zweef- en draaimolen van Janus Neven roept herinneringen op aan 
de kermis van weleer. Vroeger werden veel feesten gehouden op het 
grote plein voor de Koningin Wilhelminaschool. 
Aan de Opperduit 14 toont familie Ooms hun oorlogs- en landbouw-
museum De Vrijheid. De verzameling gereedschappen uit lang vervlo-
gen tijden is verder uitgebreid. 

Basis voor Wet Bodemsanering 
Aan Kerkplein 4 staat de Grote of Johanneskerk, een zaalkerk met toren 
die in de afgelopen eeuwen de nodige verwoestingen en verbouwingen 
heeft ondergaan. Hier zijn onder andere de doopboeken vanaf 1792 in 
te zien en het oude torenuurwerk, de gevangeniscel en vijf prachtig 
gebrandschilderde ramen te bezichtigen. Eén maakte Wim Zwiers. 
Dat raam stelt de bestrijding van de gifgroene duivel 
in de bodem voor en verwijst daarmee naar de gifaf-
faire uit 1980. De Wet Bodemsanering in 1994 is hier 
een gevolg van. Boeken van de kerk en de historische 
vereniging zijn hier en in de oudheidkamer te koop. 
Het programma staat ook op de website van de 
vereniging.  
Op 14 september zijn ook de fiets- en wandeltochten 
Hollandse IJssel in Beweging. Lekkerkerk door de tijd 
- met deelnemersnummer 74 - is een van de histori-
sche verenigingen, die u financieel kunt steunen. 

Hist. ver. Lekkerkerk door de tijd

Secr. Fazantstraat 30 • 2941 RB Lekkerkerk
T 0182-662 721 • E adrivanvliet@planet.nl 

www.lekkerkerkdoordetijd.nl
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Een stadspaleis 
als woonhuis 

“Het lijkt net alsof mevrouw even uit is met de koets. Ze zou zo weer 
binnen kunnen komen…” Dat is de sfeer in dit Haastrechtse 
19e-eeuwse woonhuismuseum. De eigenaresse, Paulina Maria le 
Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet, overleed op 1 juni 1923. Bij testa-
ment bepaalde ze dat haar woonhuis een museum zou worden. 

Als laatste telg van het burgemeestersgeslacht Bisdom van Vliet 
bewoonde de zeer welgestelde Paulina decennialang dit huis vol rijk-
dommen. Haar familie speelde een grote rol in het openbaar- en kerkelijk 
bestuur van Haastrecht en omgeving. Ook Paulina was sociaal en betrok-
ken. Zo stichtte ze een meisjesschool, het theatergebouw Concordia en 
steunde ze de plaatselijke muziekvereniging, de gym- en de ijsclub. 

Haagse School  
 In de achtertuin staat een rode beuk uit 1692, de oudste van Nederland. 

Vader Marcellus hield rekening met deze boom toen hij rond 1875 het 
huis liet bouwen op de plek van het voormalige familiehuis. Het interieur 
bestaat uit 300 jaar familiebezit en een grote collectie kunst- en 
gebruiksvoorwerpen. Familieportretten en schilderijen van kunstenaars 
van de Haagse School sieren de wanden. Er is ook oog voor detail. De 
patronen in de originele 19e-eeuwse Deventer tapijten zijn vaak afge-
stemd op de versieringen in het plafond. Sinds 1923 is niets veranderd. 
Zelfs de aantekeningenboekjes liggen nog in dezelfde lades. 

Fonkelend 
Vanwege belangrijke onderhoudswerkzaamheden gaat het museum 
eind december tot medio 2021 dicht. Maar tot dat moment zijn bezoe-
kers van harte welkom. Onder andere in het weekend van Open Monu-
mentendag. Dan zijn er om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur rondleidin-
gen, steeds voor maximaal 20 personen tegelijk.
In de donkere dagen voor Kerstmis wordt de dinertafel sfeervol en 
in oude stijl gedekt. Met het damasten tafelkleed, de antieke bor-
den, het tafelzilver, de kristallen glazen en de kroonluchters met 
kaarsen waant men zich terug in de tijd.   

Museum Paulina Bisdom van Vliet

Hoogstraat 166 • 2851 BE Haastrecht
T 0182-501 354 • E info@bisdomvanvliet.nl  
www.bisdomvanvliet.nl •  bisdomvanvliet 

Landschapstuin 
in oude luister  

Tegenover museum Paulina Bisdom van Vliet worden sinds dit jaar in 
de Overtuin ook bruiloften gevierd. Een betere aansluiting bij het 
thema Plekken van Plezier kan men niet wensen. Tijdens de Open 
Monumentendagen vertellen vrijwilligers in een kraampje bij het aan-
grenzende verzorgingshuis De Liezeborgh over hoe ze de tuin in 2023, 
het honderdste sterfjaar van Paulina, weer in oude luister hersteld wil-
len hebben. 

Om 11.00 en 14.00 uur geven zij een rondleiding voor belangstellenden. 
Natuurlijk kan men ook op eigen houtje of een ander moment door dit 
historische park in Engelse landschapsstijl rondlopen. De Overtuin, in de 
volksmond bekend als het Haastrechtse bos, is openbaar en vrij toegan-
kelijk. Ook honden zijn welkom, mits aangelijnd. 

Grote foto’s 
Zowel de tuin als de objecten erin zijn rijksmonumenten: de twee 
18e-eeuwse tuinbeelden van Jan van Logteren - Hercules en Neptunus - 
en het praalgraf van Paulina en haar echtgenoot Johan. Hier tegenover is 
het graf van hond Nora. Naar Engels voorbeeld staan verspreid bankjes, 
voorzien van het wapen van Bisdom van Vliet en een tekstplaatje. 
Bij de grot op het eiland in de Overtuin exposeert de jubilerende Vereni-
ging Krimpener Kunstwaard in september enkele weken met groot for-
maat foto’s onder de titel ‘Op afstand’. 

Eigendom
Sinds 2015 is de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet - met legio vrijwilli-
gers - wekelijks actief. Er is een inrichtingsplan gemaakt met als basis de 
situatie uit eind 19e, begin 20e eeuw en indeling tuin, park en bos. Zoveel 
mogelijk historische elementen worden hersteld of teruggebracht. 

De Lijnbaan en Middenlaan krijgen eveneens weer hun oorspronke-
lijke uitstraling. Later dit jaar, op 19 november,  draagt  de 

gemeente - precies vijftig jaar na dato - de Overtuin in eigendom 
over aan het museum. Wie weet, wordt dan weer een feestje 

gevierd.

Stichting Overtuin Bisdom van Vliet

Secr. Zwenkgras 2 • 2851 ZV Haastrecht 
T 0182-501 195 • E info@overtuinbisdomvanvliet.nl 

www.overtuinbisdomvanvliet.nl

      B i s d o m  v a n  V l i e t

    
     

S t i c h t i n g
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Historische vereniging Schoonhoven en het Nederlands Zilvermuseum

Secr.  Tussenlanen 53A • 2861 CC Bergambacht 
T 06-2847 3994 • E info@historischeverenigingschoonhoven.nl 

www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Kazerneplein 4 • 2871 CZ Schoonhoven 
T 0182-385 612 • E info@zilvermuseum.nl

www.zilvermuseum.com •   zilvermuseum 

Het Open Monumentendagcomité heeft nu al zin in de  wandeling Tour 
van Plezier, want er valt zoveel te vertellen. Deelnemers gaan met twee 
gidsen langs monumentale plekken in de binnenstad waar mensen 
vroeger en nu plezier beleven. Onderweg geeft vocaal ensemble Cap-
pella Constancis in het Artotheater een korte voorstelling. 

De gratis wandeling in Schoonhoven gaat onder andere langs het Springer-
park en Brasserie Springer, vroeger de Stadsherberg en Leprozenhuis. Bij de 
Bartholomeuskerk worden dopen, trouwen, communie, avondmaal geme-
moreerd en bij De Eenhoorn op de Dam kroeg, herberg en bordeel. Na zo’n 
vijf kwartier eindigt de wandeling met een rondleiding in het Zilvermuseum. 
De start is om 11.00 uur vanaf de infostand op de Dam. Er is plaats voor maxi-
maal 20 personen. Aanmelden kan via E openmonumentendag@historische 
verenigingschoonhoven.nl. 

Toppers
In het nazomer erfgoedweekend 
van Schoonhoven is veel te bele-
ven. Bij helder weer heeft u een 
schitterend uitzicht over de Krim-
pener-, Alblasser- en Lopiker-
waard. Althans als u tussen 11.00 
en 16.00 uur de toren van de 
Grote of Bartholomeuskerk 
beklimt. Van 14.00 tot 16.00 uur 
zijn er rondleidingen in het eeuwenoude Stadhuis. Ook leuk is om tussen 
10.00 en 12.00 uur in het Springerpark een repetitie te volgen van het toneel-
stuk ‘De Kleine Kapitein’ dat Arto Post Laboro hier op de planken gaat 
brengen.  

Veelzijdig
En of dat nog niet genoeg is. Op de Dam staat een stand met boeken en uit-
gaven over de historie van Schoonhoven. De Archeologische Werkgroep laat 
hun bodemvondsten zien. De monumenten met een wapperende Open 
Monumentendagvlag zijn te bezoeken, zoals de Veerpoort met zilvergalerie, 
de beide Bartholomeuskerken, de voormalige synagoge die nu als Edelam-
bachtshuis/Rikkoert met Joods bad bekend staat. Op de parkeerplaats achter 
het Cultuur Station is tussen 16.00 en 22.00 uur het Speciaal Bier-festival 
Skûm met onder andere het Schoonhovense Stadsbier Argentum, muziek en 
optredens van enkele stand-upcomedians.

Veel muziek
Om 20.00 uur geeft Jaap den Besten in De Hoeksteen een orgelconcert. Wie 
meer van kampvuurclassics houdt, is welkom bij het kampvuur sing-a-long 
aan de C.G. Roosweg 26. Op zondag 15 september speelt van 15.00 tot 16.00 
uur het ensemble Camerata Capelle schitterende hobo- en fluitwerken van 

onder meer Bach, Teleman 
en Cimarosa. Stichting 
Oude Hollandse Waterlinie 
biedt dit concert aan in het 
Zilvermuseum. 
Ook is er die middag om 
14.00 uur een zogeheten 
Storytrail stadswandeling. 
Vanaf het stadhuis brengt 
verteller Johannes Schoon-
hovense helden en schur-
ken tot leven. Tot slot is ver-
meldenswaard dat de hele maand september in de bibliotheek een fototen-
toonstelling ‘Plekken van Plezier in Schoonhoven in alle tijden’ te zien is.

Tour van Plezier in Schoonhoven

�

Dynasty Glinster & Glamour in het Zilvermuseum
Als u echt iets unieks wilt meemaken, bezoek dan de bijzondere  
tentoonstelling ‘Dynasty Glinster & Glamour’, die tot 8 maart 2020 is 
te zien in het Zilvermuseum. De titel van de tentoonstelling verwijst 
met een knipoog naar twee steenrijke families uit de razend popu-
laire Amerikaanse soapserie Dynasty in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw. 
 
Dynasty Glinster & Glamour 
blijft echter dichter bij huis. Deze 
expositie vertelt het verhaal van 
de zilverfabrieken van de 
bekende families Van Kempen 
en Begeer; de opkomst, ontwik-
kelingen maar ook de strubbe-
lingen van elke generatie. Het is 
een kroniek vol verhalen van de 
mensen voor en achter de scher-
men van méér dan het bedrijf Koninklijke Van Kempen en Begeer. Want 
wie waren deze majestueuze invloedrijke families? Welke relaties hadden 
zij onderling, tot elkaar en met de mensen in de fabrieken? Boeiende ver-
halen worden samen met het zilver op een interactieve manier samenge-
bracht in het Nederlands Zilvermuseum.  
 
Familiestamboom 
Ook de kleinere bezoekers hoeven zich niet te vervelen! Want hoe leuk is 
het om je eigen familiestamboom te maken? Tijdens de ‘Allemaal Familie’ 
Speurtocht ontdekken de kinderen in het Zilvermuseum spelenderwijs 
meer over andermans én hun eigen familie.
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Gouderak

Berkenwoude

Loetbos

Lekkerkerk

Ouderkerk a/d IJssel

Nieuwerkerk a/d IJssel

Capelle a/d IJssel

Moordrecht

Krimpen a/d IJssel

1

2

3

5

4
6

Deze monumenten openen voor u 
hun deuren op 14 en/of 15 september

Plezier op Hollandsche IJssel 
Historische schepen en de bestaande voet- en fietsve-
ren verbinden op 14 september zes plaatsen aan 
weerszijden van de Hollandsche IJssel met elkaar. 
Passagiers, in groepjes van 12-20 passagiers en 
afhankelijk van het formaat boot, kunnen aan en van 
boord bij de steigers in Gouderak, Ouderkerk -, Krim-
pen -, Capelle -, Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht. 
Met een speciale dagkaart van Arriva zijn deze plaat-
sen ook via de buslijnen 190, 194, 195, 196 en 497 
bereikbaar, www.kortenoord.nl. 

Krimpen a/d Lek

1

Ammerstol: varen met voet-
veer Af en Toe. 
Berkenwoude: bazaar/
rommelmarkt in en rond
De Zwaan; kerk van de 
Hervormde Gemeente. 
 

2

Gouderak: expo Plekken van 
Plezier in Gemaal Verdoold; 
Hervormde Kerk; Graanmaal-
derij; halte voor noordelijk 
vaarprogramma Hollandsche 
IJssel, gereduceerd tarief.

�
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Haastrecht

Bergambacht

VlistStolwijk

Ammerstol

Schoonhoven

9

8

1

7

Deze monumenten openen voor u 
hun deuren op 14 en/of 15 september

5

Krimpen aan de Lek: Histo-
risch OntmoetingsPunt in Cul-
tuurhuis; natuurwandeling; 
diverse fototentoonstellingen 
en oude scheepsdieselmoto-
ren in de Zaag.

4

Krimpen aan den IJssel: 
Streekmuseum Krimpener-
waard; IJsseldijkkerk; gemaal 
Reinier Blok; Algerabrug met 
Hollandsche IJsselkering; 
molenrestaurant Ross Lovell 
(vh De Schelvenaer) is opstap-
punt voor driehoeksvaart met 
historische schepen en 
huifkar.

7

Schoonhoven: Tour van Plezier 
en storytrail, expo Dynasty 
Glinster & Glamour; foto’s Plek-
ken van Plezier in HOP; optre-
dens in Artotheater, Springer-
park, Zilvermuseum, De Hoek-
steen en bij sing-a-long; rond-
leidingen stadhuis; torenbe-
klimming, Bartholomeusker-
ken; Edelambachtshuis/Rik-
koert; Veerpoort; Speciaal 
Bier-festival; bodemvondsten.

Haastrecht: met o.a. films en 
foto’s in Raadhuis; kerken en 
Passionistenklooster; dahliaten-
toonstelling; Haastrechtse - en 
Boezemmolen; Overtuin; 
Museum Paulina Bisdom van 
Vliet; Gemaal De Hooge Boe-
zem; Haastrechtse Kring; toren-
beklimming; NK Kaasrollen.

8

Stolwijk: expo vanwege 70 jaar 
gebouw Hervormde Kerk; 
torenbeklimming; film restau-
ratie kerkorgel; Foto’s van Toen; 
18e-eeuwse tegels.
Vlist: Koeneschans, wipmolens 
Bon Repas en De Bachtenaar.

6

Lekkerkerk: expo van Lekker-
kerk door de tijd; gebrandschil-
derde ramen in Grote of Johan-
neskerk; oorlogs- en land-
bouwmuseum De Vrijheid; 
boekenverkoop.

3

Ouderkerk aan den IJssel: 
Dorpskerk, orgelspel en toren-
beklimming; expo en open 
huis in d’Ouwe Backery; dorps-
wandeling; baarhuisje en graf-
monument; steiger Dorps-
straat 14-16 is opstappunt voor 
de driehoeksvaart.

Hollandse IJssel in Beweging 

Speciaal voor verenigingen, stichtingen en scholen 
in haar werkgebied organiseert de regionale Rabo-
bank op 14 september een sportieve dag: Hollandse 
IJssel in Beweging, www.rabobank.nl/hollandse-ijs-
sel. Als u toch Open Monumentendag met de fiets of 
wandelend ‘doet’ en onderweg een stempel ophaalt, 
sponsort u daarmee ook de organisatie die u 
een warm hart toedraagt. Het logo op de kaart 
geeft de stempelposten aan.

9
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Stolwijk: de oorspronkelijke nederzet-
ting in de middeleeuwen. Op zoek naar 
de oudste lijnen in het landschap van nu. 

Op 21 oktober presenteert Marjolein  
Vermeij haar onderzoek op de contact- 
avond van de historische vereniging  
Oud Stolwijck. Het rapport heeft ze in 
eigen beheer uitgegeven. Marjolein stelt 
het gratis beschikbaar in pdf. Voor meer 
informatie: E copeonderzoek@gmail.com.

Middeleeuwse 
slootpatronen rond Stolwijk

Hoe een landmeter en zijn helpers 
rond het jaar 1100 te werk gingen is 
helaas niet precies bekend. Feit is dat 
ze bijna letterlijk hun stempel hebben 
gedrukt op het landschap in het mid-
dengebied van de Krimpenerwaard. 
Toen de landmeter rond Stolwijk klaar 
was, zag het er mogelijk als volgt uit: 
stokken, die op regelmatige afstand 
stonden langs de nieuw gegraven 
hoofdwetering in het toekomstig 
woongebied. 

De stokken stonden ook in lange parallelle rijen 
van die wetering af. Hier moesten de kolonisten 
hun sloten en greppels graven om het gebied 
optimaal te ontwateren en hun toekomstige 
eigendommen te begrenzen. Ze gebruikten 
daarvoor een houten spa met een ijzeren 
onderrand.

Cope-ontginning
De randen van de Krimpenerwaard waren rond 
1100 al grotendeels ontgonnen. Daar groef men 
sloten richting Hollandsche IJssel, Lek en Vlist. 
De broekbossen in het middengebied vergden 
een grootschalige en planmatige aanpak. Eerst 
moest een hoofdwetering gegraven worden. 
Uit onderzoek is bekend dat de oudste delen 
van Stolwijk en ’t Beijersche rond 1100 als 

cope-ontginning geschikt gemaakt zijn voor 
landbouw en permanente bewoning. Kolonis-
tenfamilies kregen lange stroken grond van 
gelijke grootte in eigendom, de zogenoemde 
hoeven. 
De Krimpenerwaard heeft geen ruilverkaveling 
gehad, dus de kans is groot dat er nog steeds 
sporen uit de ontginningsperiode zichtbaar zijn 
in het landschap van nu.  

Meten is weten…?!
Op zoek naar oude sporen heeft oud-Stolwijkse 
Marjolein Vermeij zo’n 500 hedendaagse perce-
len in en rond Stolwijk digitaal opgemeten met 
gedetailleerde openbare maaiveldkaarten. Zeer 
waarschijnlijk zijn nu voor de oudste deelont-
ginningen de afmetingen van 140 originele 
‘hoeven’ teruggevonden. Hiervan liggen er zo’n 
60 nog tussen de oorspronkelijke grenssloten. 
Bij 20 van die 60 landschappelijke monumen-
ten staat nog een wat oudere woning of boerde-
rij op een goed zichtbare woonterp. Daaronder 
kunnen nog restanten van de originele boerde-
rij liggen.
Uit dit onderzoek is ook af te leiden dat de 
Goudseweg waarschijnlijk tijdens deze Stol-
wijkse ontginning is aangelegd. Vóór ongeveer 
1100 was er dus nog geen noord-zuidverbinding 
in de Krimpenerwaard.

In al z’n bescheidenheid ligt dit smalle slootje al 
zo’n 900 jaar op dezelfde plek in ‘t Beijersche.

Een mooi patroon van lange percelen en vele sloten én de lintbebouwing in een deel van de 
Benedenkerk- en Benedenheulseweg in Stolwijk.
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Varen in de polder 
van vertier  

Schipper Tino van Atten heeft een klein maar fijn 
boottochtje voor hem en de andere passagiers in 
petto. Hij haakt aan bij het thema van Open 
Monumentendag 2019: Plekken van Vertier, Plek-
ken van Plezier. Leon en Tino zeggen in koor: “De 
polder van de Krimpenerwaard is één groot 
gebied om van te genieten.” 

Prachtig initiatief
Voor Tino is dit ook de reden om met Stollywood 
te beginnen. Hij brengt mensen, jong en oud, 
goed en minder goed ter been, met zijn lage, sta-
biele aluminiumboot over brede en smalle sloten 
door de Krimpenerwaard. Favoriet zijn ook kin-
derfeestjes en de poldersurvivals. Tijdens het 
boottochtje vaart Tino onder hele lage bruggetjes 
door. Leon: “Vanaf het water zie je de wereld op 
een andere manier. Daarom is dit ook zo’n mooi 
initiatief. Met de fiets of wandelend kun je niet zò 
ver de polder in komen. Deze rustige vorm van 
recreatie, daar houden bezoekers van de Krimpe-
nerwaard van.” Tino vult aan: “En van snoeken. 
We hebben hier echt het beste snoekgebied van 
Nederland. Het barst er van de voorntjes. Trou-
wens ook van de rivierkreeftjes. En die laat ik dan 
mijn passagiers proeven.”
 

Bijzonder erfgoed
De Krimpenerwaard heeft veel bijzonder erfgoed 
dat op één of andere manier een relatie heeft met 
water. Niet alleen in steden en dorpen, 
maar vooral ook in de waard waren 
waterwegen vroeger belangrijk. Zo 
ging er bijvoorbeeld eind 19e en begin 
20e eeuw een stoomboot voor perso-
nenvervoer als lijndienst van Schoon-
hoven naar Haastrecht v.v. over de Vlist. 
Mooi is dat nu op de Hollandsche IJssel regel-
matig oude schuiten varen. Ook eigenaar Kees 
Breedijk van Recreatiepark De Kooi vaart mee. 
Tino heeft al jaren een staanplaats op deze cam-
ping. Voor Stollywood werkt het tweetal samen, 
want vertrekpunt is meestal vanaf de camping. 
Met een slakkengangetje varen ze door de sloten; 
daar vliegt geen vogel van op, is hun ervaring. 

Leon de  Wit noemt een wens van de gemeente 
en de Stichting Promotie Krimpenerwaard: het 

kleinschalig elektrisch varen op de Vlist. Maar 
dat is helaas nog niet toegestaan.  “De 

gemeente vindt het belangrijk dat naast het 
agrarische ondernemerschap ook ruimte is 
voor recreatie en toerisme. Ook de recreant 

moet kunnen ontdekken dat de Krimpener-
waard vele interessante en fraaie plekken 

heeft en kennis kunnen maken met ons bijzon-
dere, waardevolle gebied. Denk daarbij aan alle 
mooie fietspaden die de Krimpenerwaard door-
kruisen”, aldus de wethouder.

Inspireren
Praat je over de polder, dan praat je ook over de 
steeds meer vrijkomende agrarische bebouwing. 
Leon vertelt: “We zijn bezig een zogeheten ‘kook-
boek’ samen te stellen om eigenaren en ontwik-
kelaars te inspireren hoe je de directe omgeving 
van deze locaties, maar ook die van bestaande 
boerderijen en erven, kunt inrichten op zo’n 
manier dat het karakter van de Krimpenerwaard 
behouden kan blijven. Diverse organisaties pra-
ten mee, onder andere Boerderij & Erf. Het inspi-
ratieboek past in de omgevingsvisie die we aan 
het maken zijn. We willen een kwaliteitsslag 
maken. Een verzoek om bijvoorbeeld meer bewo-
ning toe te staan in karakteristieke woningen 
gaan we ruimhartiger bekijken. Economische dra-
gers zijn een noodzaak. De recepten uit dit kook-
boek helpen daarbij.” 

Het is een zonnige middag. Prachtig 
weer om door de polder van de Krim-
penerwaard te varen. Bij de monu-
mentale gietijzeren tweelingbruggen 
aan de Benedenkerkseweg uit 1888 in 
Stolwijk stapt wethouder Leon de Wit 
aan boord van de Stollywood. 

Leon de Wit, schipper Tino van Atten (m) van 
Stollywood en Kees Breedijk (r) van Recreatie-
park De Kooi.
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Het verhaal van 
het Gemaal  

Waarom is de Krimpenerwaard een lappendeken van weilanden met 
ontelbare slootjes? Hoe kun je meters onder zeeniveau toch vakantie 
vieren, wonen en werken? Waarom zijn er dijken? Bij het Gemaal in 
Haastrecht zie en hoor je welke slimme oplossingen door de eeuwen 
heen zijn bedacht om het water de baas te worden en te blijven. 
Zodat water eerder vriend dan vijand is. 

Fraai onderdeel van de veelzijdige expositie in dit monumentale pand 
uit 1873 is een 25m2 grote vloerkaart van de omgeving waar je over-
heen mag lopen. Vanaf IJsselstein tot voorbij Rotterdam en van Leiden 
tot onder de Lek staan alle gegraven slootjes, plassen, rivieren, grote en 
kleinere plaatsen op deze kaart. 

Gigantische machines
In dit eigentijds museum voor alle leeftijden is de eeuwigdurende strijd 
tegen bodemdaling en het dreigende water in het verleden, heden en de 
toekomst te zien. Er zijn maquettes, kaarten, grote peilschalen, originele 
machines, modellen van sluizen en een wipwatermolen. Voor kinderen is 
een speurtocht uitgezet. Op een scherm kun je met het intoetsen van je 
postcode zelf nagaan hoe ver bijvoorbeeld je huis, caravan, het mooiste 
gebouw in je (vakantie)omgeving onder water zou komen te staan bij een 
eventuele overstroming. In de filmzaal kun je korte filmpjes met Engelse 
boventiteling zien over de kracht van het water bij de watersnoodramp in 
1953 of hoe we in de toekomst het water de baas kunnen blijven.

Veelzijdige bestemming
Mensen ontdekken het Gemaal steeds meer als plek van plezier. Bij-
voorbeeld als locatie voor een familie- of bedrijfsuitje, een evenement 
of voor het maken van een fotoreportage bij een huwelijk. Begin april 
was hier de start van de jaarlijkse puzzelrit van Lionsclub Domaine des 
Dames door de Krimpenerwaard voor het goede doel van Stichting 
Matches en in juli de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van de jeugd-
brandweer Krimpenerwaard. 

Museum Gemaal De Hooge Boezem 

Hoogstraat 31 • 2851 BB  Haastrecht
T 06 1374 9168 • E info@gemaalhaastrecht.nl

www.gemaalhaastrecht.nl
 gemaalhaastrecht  

Nog niet eerder 
vertoond

Een plek van hoogstaand plezier in Haastrecht is wel het oude Raadhuis 
waar heel veel huwelijken zijn voltrokken. In dit Hollandse renaissance-
gebouw uit 1618 zijn rondleidingen, ziet men nog niet eerder vertoonde 
foto’s van het oude Haastrecht en doorlopend draait een compilatie van 
filmbeelden over dit kleine stadje aan de Hollandsche IJssel vanaf de 
jaren zestig. 

De unieke foto’s zijn van Arie Burggraaf uit Stolwijk. De historische vereni-
ging selecteerde uit de aangeboden 500 ansichtkaarten er 40 die nog niet 
in haar verzameling zaten.  De mooiste worden uitvergroot getoond.

NK Kaasrollen
De filmbeelden komen van Cees Berkouwer. Hij stelde recent zijn DVD’s 
met zelf gemaakte en verzamelde filmbeelden van Haastrecht vanaf de 
jaren zestig beschikbaar. In dit mooie materiaal komen De Samenwerking 
en diverse Plekken van Plezier voorbij, zoals speeltuin De Kleine Betuwe, 
de huldiging van schaatsers Hein Vergeer en Leo Visser en mogelijk ook de 
HAGRADA. Deze afkorting staat voor de Haastrechtse Agrarische Dag. 
Sinds de MKZ-crisis in 2001 is er voortaan een proeverij op de Kleine 
Haven met als publiekstrekker het NK Kaasrollen. En ook dit jaar weer, op 
14 september, vanaf 17.00 uur.

Variatie  
In Vlist zijn de twee wipmolens Bonrepas en de Bachtenaar te bezichtigen 
en op de grens met Gouda is het erf van de Haastrechtse molen, één van 
de drie stellingpoldermolens in Nederland, vrij toegankelijk. De Boezem-
molen is van 12.00 tot 16.00 uur open. In Verenigingsgebouw De Grote 
Haven is de jaarlijkse dahliatentoonstelling. In de Hervormde Kerk organi-
seert de Haastrechtse Kring op 13 en 14 september Kunst Lokaal. Het 
thema is Beweging. Tien kunstenaars presenteren en verkopen hun schil-
derijen, illustraties en beelden. In deze kerk kan op zaterdag, onder bege-
leiding, de toren worden beklommen. Verderop geven passionisten om 
11.00, 13.00 en 15.00 uur rondleidingen in hun klooster en St. Gabrielkerk.
De Barnabaskerk is ook op zondag te bezoeken. 

Historische vereniging Haastrecht

Secr. Bernhardlaan 29 • 2851 XC Haastrecht
T 0182-509 181 • E secretarishvh@gmail.com 

www.historischevereniginghaastrecht.nl
 Je-bent-pas-een-Haastrechtenaar-als 
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Stichting komt op 
voor boerderijen 

Al twintig jaar timmert Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krim-
penerwaard-Vijfheerenlanden aan de weg. Ze is een vraagbaak voor 
menig boerderijbezitter. Ze organiseert excursies, lezingen, tentoon-
stellingen en geeft boeken uit. Iedere maand verschijnt de digitale 
nieuwsbrief Boer & Hoeve. Dit jubileumjaar zijn in haar werkgebied een 
verlichte proeverijenroute en enkele mooie fietstochten met veel te 
bezoeken adressen. De laatste is op zaterdag 7 september. 

Boerderijen zijn de iconen van het platteland. Markant of monumentaal. 
De oudste van de circa 650 boerderijen in de Krimpenerwaard, uit 1597, 
staat in Vlist aan de West-Vlisterdijk met de naam ‘Tot hier an toe’. Niet ver 
daar vandaan, in de Vlisterstee, zijn amateurfotografen op dinsdagavond 
17 september van harte welkom. Dan geeft de stichting namelijk informa-
tie over het zogeheten Project Digitalisering om een actuele boerderijen-
beeldbank voor de Krimpener- en Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
te realiseren. 

Herbestemming
De historische boerderijen krijgen aandacht van Boerderij & Erf. Maar het 
bestuur en de werkgroepen trekken zich ook het lot aan van de ruilverka-
velingsboerderijen. Inzet is om leegstand te voorkomen en hen te helpen 
bij vragen voor een passende herbestemming. Boerderij &w Erf AKV ont-
vangt veel vragen over subsidiemogelijkheden voor rijksmonumentale 
boerderijen. Op de website staat een document met een overzicht van de 
mogelijkheden van een aanvraag 
voor subsidie en de voorwaarden, 
die daaraan zijn verbonden. De 
deskundigen bij Boerderij & Erf 
geven regelmatig ook technische 
adviezen aan boerderijbewoners. 
En dat allemaal omdat de boerde-
rij het verdient om als gebouw 
overeind te blijven. 

Stichting Boerderij & Erf AKV

Secr. Sluis 57 • 2964 AT Groot-Ammers
T 0184-661 425, 06-5375 9618

 E secretariaat@boerderijenerf.nl  • www.boerderijenerf.nl
 BoerderijenErfAV 

Herken je stad: Schoonhoven

Kaarten zijn dankbare bronnen voor historici. Zo ook die van 
Schoonhoven uit het 16e-eeuwse standaardwerk over de Lage Lan-
den. De Italiaans-Nederduitse koopman en geschiedschrijver Lodo-
vico Guicciardini beschreef de historie en de voornaamste steden, 
waaronder Schoonhoven. Hij legde in 1582 de toen nog ommuurde 
binnenstad vast, een aantal jaren vóór de uitbreiding tot stad met 
wallen aan de oost- en zuidzijde. 

Schoonhoven had toen al geen kasteel meer. Het was bij de stadsbrand 
van 1518 grotendeels verloren gegaan en later geheel afgebroken. De 
kaart geeft wel een verwijzing aan: de rechthoekige vorm van de ommu-
ring wordt namelijk in de noordoosthoek op die plek onderbroken. 

Planmatig
Het rechthoekige stratenpatroon op de kaart verraadt de planmatige 
aanleg in de Middeleeuwen, zoals we die in het landschap van de Krimpe-
nerwaard terugzien. Alleen de Lange Weistraat wijkt hier van af. Die volgt 
namelijk het toenmalige riviertje de Zevender, nu bekend als de Lopiker 
Wetering. De grachten rondom de stad zijn nu nog deels aanwezig in de 
vorm van de Oude Singel en de Scheepmakershaven. De Veerpoort lag 
destijds ter hoogte van wat nu café Carte Blanche is. De daaraan aanslui-
tende stadsmuur is in de bestrating zichtbaar gemaakt. Heden en verle-
den zijn zo met elkaar verbonden.
Door de stad liepen twee watergangen: de Havensloot en de Zevender 
ten oosten van de Lange Weistraat. Ze zijn uit hygiënische overwegingen 
gedempt. De waterkering liep vanaf de Lekdijk West over de Voorhaven 
en de Korte Dijk naar de Lekdijk Oost.  
Naast de Grote of Bartholomeüskerk en het Stadhuis kende Schoonho-
ven in die tijd nog een aantal grote gebouwen, waaronder maar liefst vier 
kloosters. Voor vrouwen het Sint Elizabethklooster aan de Oude Haven 
en het klooster van Sint Agnes aan de Schapenstraat. Voor mannen het 
Cellebroedersklooster aan de Oude Haven en het Karmelietenklooster 
tussen de Zevender en de Molenstraat. Dit klooster is op de kaart nog 
goed te herkennen nabij de ommuring. 
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Streekmuseum Krimpenerwaard en historische kring Krimpen aan den IJssel

IJsseldijk  312 • 2922 BM Krimpen a/d IJssel 
T 0180-514 866

E info@streekmuseumkrimpenerwaard.nl  
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl •   MuseumKrimpen 

Secr. Hoogstade 5 • 2922 AT Krimpen a/d IJssel 
T 0180-444 844

E secretariaat@historischekringkrimpen.nl  
www.historischekringkrimpen.nl 

Streekmuseum Krimpenerwaard, de IJsseldijk-
kerk, Gemaal Reinier Blok en de Algerabrug 
met Hollandsche IJsselkering hebben dit jaar 
een gezamenlijk programma. Met een huifkar 
kunnen bezoekers tijdens  Open Monumenten-
dag naar de locaties. 

Molenrestaurant Ross Lovell, voorheen De Schel-
venaer, is de eerste opstapplaats. Hier meren 
trouwens ook de historische schepen aan, die op 
14 september varen van en naar Ouderkerk - en 
Capelle a/d IJssel.

Nozems
In het Streekmuseum zijn een brocantemarkt en 
demonstraties van de touwbaan te bezoeken. 

Ook is er een doorlopende diapresentatie van de 
historische kring over de voormalige Plekken van 
Plezier. Voorbij komen o.a. café Schippers, waar 
menige bruiloft is gevierd, het openluchtzwem-
bad De Lansingh waar vele liefdesrelaties zijn ont-
staan, De Rank met optredens van Willeke Alberti 
en André van Duin, cafetaria Mudde met Krim-
pens eerste nozems en de Wilhelminahoeve met 
het Polderpopfestival in 1980. Het Streekmuseum 
is stempelpost voor de fietstocht Hollandse IJssel 
in Beweging en met nummer 58 ook deelnemer. 

Goed bewaard geheim 
De achthoekige houten kerktoren van de IJssel-
dijkkerk is ook een rijksmonument. Op 14 sep-
tember is deze eerste kerk in Krimpen a/d IJssel 
te bezichtigen. Het orgel in deze Waterstaatskerk 
uit 1866 wordt regelmatig bespeeld. In ‘Het 
geheim van de groene fles’ wordt verhaald over 
de originele totstandkoming van dit orgel eind 19e 
eeuw. 

Oudste en jongste 
Reinier Blok aan de Breekade 2 is het oudste 
stoomgemaal van de Krimpenerwaard. Het dankt 
zijn naam aan de toenmalige schout van de pol-
ders Hoek en Schuwagt. Op Open Monumenten-
zaterdag geven de eigenaren regelmatig een toe-
lichting. Ook zijn er die dag rondleidingen op het 
nieuwste monument van Krimpen a/d IJssel: de 
Hollandsche IJsselkering en de Algerabrug. Zestig 
jaar na oplevering werd dit eerste Deltawerk vorig 
jaar als - toen jongste - rijksmonument 
aangewezen. 

Over water, een groene fles en polderpop

Welkom bij fotogroep Vlist
Deze enthousiaste groep hobbyfotografen wil beter leren fotograferen om zo 
minder foto’s te hoeven bewerken. Eén keer per maand komen de ongeveer 
15 fotografen in Stolwijk bijeen. Ze bespreken elkaars werk en leren van 
elkaar hoe ze de juiste compositie kunnen maken. De groep bestaat inmid-
dels al meer dan 15 jaar. Nog steeds is de sfeer erg goed. De fotogroep Vlist 
vindt dat erg belangrijk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor wie inte-
resse heeft, kom gerust een keer op bezoek om hun manier van werken en 
sfeer te proeven. Contactpersoon Arie Anker ziet graag uw bericht tegemoet. 
Dat kan via T 06-2001 0878 of E arieencocky@hetnet.nl.  

Subsidies
De gemeente Krimpenerwaard verstrekt subsidies voor het onderhoud 
van gemeentelijke monumenten en het beschermd dorpsgezicht van  
Lekkerkerk. Het doel is om deze panden met sober en doelmatig onder-
houd in stand te houden. 

De subsidie bedraagt voor gemeentelijke monumenten maximaal 40% van 
de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000 en voor panden in het 

beschermd dorpsgezicht 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum 
van € 2.500,- . Subsidie voor schilderwerk in eigen beheer bedraagt maxi-
maal € 500,- . Bent u, als eigenaar, van plan om uw monument te onder-
houden, dan kunt u aanspraak maken op subsidie. De formulieren en voor-
waarden vindt u op www.krimpenerwaard.nl onder ‘Monumenten in de 
Krimpenerwaard’. 
Bij vragen, belt u dan met 14 0182 of mail naar info@krimpenerwaard.nl.
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DE KUNSTENAARS WERKEN IN VERSCHILLENDE DISCIPLINES  
EN ZIJN LID VAN DE VERENIGING KRIMPENER KUNSTWAARD

KRIMPENER KUNSTWAARD 10 JAAR KUNST

L A  L ECQ  2019
GRID – ONDER CONSTRUCTIE

COLOFON
Deze Open Monumentendagkrant is een uitgave van de gemeente Krimpenerwaard en tot stand gekomen met medewerking van Stichting Cultuur Historisch  
Overleg Krimpenerwaard (SCHOK) en de bij haar aangesloten organisaties

Beeld, tekst en input: SCHOK en de bij haar aangesloten organisaties, Mieke Bonsang, Jan Heijmans, fotoclub Vlist, gemeente Krimpenerwaard, Nico Holdermans, 
JOOS-Illustraties, Jacques Kleisterlee, Lyanne de Laat, Joost Meyer, Cor den Oudsten, Leen Ouweneel, Floris Schleplitz, Toon van der Stok, Jan Trouwborst, Adri Ver-
hoeven, Hanneke Vermeij, Marjolein Vermeij, Riet Visser-Bouter en voetveer Af en Toe. Eindredactie en coördinatie: Lyanne de Laat Opmaak: Studio Kontakt Media-
partners Uitgave: gemeente Krimpenerwaard, T 14 0182, E info@krimpenerwaard.nl, www.krimpenerwaard.nl,  gemeentekrimpenerwaard

Op zoek naar 
bastions en meer

Erfgoed spreekt tot de verbeelding. Dat bleek duidelijk bij de herope-
ning van de Koeneschans op 6 februari dit jaar. Eigenaar Zuid-Hollands 
Landschap heeft laten zien dat het goed mogelijk is de historie van deze 
schans weer tot leven te brengen.  

In de Krimpenerwaard zijn vele sporen terug te vinden die te maken heb-
ben met de Oude Hollandse Waterlinie, OHW. Alleen Schoonhoven al als 
vestingstad met haar bastions en wallen. Wie op straatnamen let, ontdekt 
dat in Krimpen a/d Lek een straat bestaat met de naam De Schans. Bij 
Ouderkerk a/d IJssel lag steenplaats De Schans.

Beleefbaar
Met historische verenigingen en geïnteresseerden gaan de architecten 
Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel deze bijzondere plekken ver-
kennen. Zij  onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ze beter beleef-
baar te maken. Provincie Zuid-Holland doet er veel aan om in 2022, als het 
350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie wordt gevierd, deze 
erfgoedlijn goed zichtbaar en herkenbaar te laten zijn. Het is beslist de 
moeite waard kennis te maken met deze linie uit de Gouden Eeuw en dit 
bijzondere stukje vaderlandse geschiedenis. De OHW was de eerste 
belangrijke verdedigingslinie van Nederland en is na de inval van de 
Franse troepen in het Rampjaar 1672 verbeterd. Door het gebied onder 
water te zetten kwam een verbinding tot stand tussen de inundatiegebie-
den ten noorden van de Hollandsche IJssel en ten zuiden van de Lek, bij 
Nieuwpoort. De Oost- en de 
verstevigde West-Vlisterdijk 
hielden het water tegen 
waarmee de Lopikerwaard 
onder water was gezet. 

Oude Hollandse Waterlinie

Honderdvijftig professionele en amateurkunstenaars brengen al tien 
jaar vertier in de Krimpenerwaard. Ter gelegenheid van dit tweede 
lustrum organiseert de Vereniging Krimpener Kunstwaard op het eiland 
in de Haastrechtse Overtuin de foto-expositie ‘Op afstand; bijzondere 
verbeelding op groot formaat’. Casper Cammeraat, Ernst Klip en Rien 
Casteleijn exposeren hier vier weken, elk vijf werken. Drie polderdich-
ters Teus Stouthart, Julia van Ipenburg en Corie Grootendorst maken er 
een gedicht bij. De opening is 7 september, om 16.30 uur.  

Een tweejaarlijkse activiteit is de kunstprijs La Lecq. La Lecq 2019 heeft als 
thema GRID - ONDER CONSTRUCTIE en bestaat in dit jubileumjaar uit 
twee onderdelen. De beeldende kunstprijs, die open staat voor leden en 
niet-leden van de vereniging én een gezamenlijk kunstwerk. 
Van 4 t/m 6 oktober is de presentatie van alle inzendingen. Meer informa-
tie is te vinden op www.kunstwaard.nl/bericht/beeldende-kunstprijs-la-
lecq-2019.

Gezocht: nieuwe polderdichter
Donderdagavond 3 oktober is de verkiezing van de polderdichter 2020-
2021. Dan strijden dichters - ervaren en in de dop, jong en oud, vernieu-
wend of traditioneel, stil of opvallend - om deze eervolle titel. 
Regionale dichters uit de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen a/d  
IJssel kunnen zich nog tot 25 september aanmelden door drie gedichten  
in te sturen naar E polderdichterkrimpenerwaard@kpnmail.nl. Op de web-
site staat alle benodigde informatie en via de facebookpagina komen 
regelmatig updates en andere berichten voorbij. 

Vereniging Krimpener Kunstwaard

T 06-5357 8352 • E info@kunstwaard.nl 
www.kunstwaard.nl •  Vereniging-Krimpener-Kunstwaard

  PolderdichterKrimpenerwaard
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t Stuur voor 25 september 2019 drie gedichten naar 
polderdichterkrimpenerwaard@kpnmail.nl

De verkiezing vindt plaats op donderdag 3 oktober 
vanaf 20.00 uur

Ga voor locatie en informatie naar www.kunstwaard.nl
Zie ook  X Polderdichter Krimpenerwaard

WORD JIJ

 VAN DE KRIMPENERWAARD? 

10 JAAR
De Dotters uit Vlist bij de 
virtual reality-paal op de 
Koeneschans. 

Kunst en cultuur 
zorgen voor plezier 
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Streekarchief Midden-Holland

Cursus 
‘Wonen in historisch 
Krimpenerwaard’
Geschikt voor iedereen die is geïnteresseerd in de rijke geschiedenis  
van de Krimpenerwaard, het landschap en de (bouw)geschiedenis zowel 
boven- als ondergronds.

Aan de orde komen onder andere het Krimpenerwaardse landschap, 
de ontwikkeling van dorpen en steden, maar ook historisch onderzoek  
en het onderhouden en verduurzamen van monumentale panden.

Programma – deels ’s ochtends, deels ’s middags
Vrijdag 4 oktober Archeologie in de Krimpenerwaard  Bergambacht 
Excursie: archeologische boring

Vrijdag 11 oktober Geschiedenis van de stadsbebouwing  Haastrecht 
Excursie: stadswandeling

Vrijdag 25 oktober Ontwikkeling van boerderijen  Krimpen a/d IJssel 
Excursie: rondleiding

Vrijdag 1 november Historisch en cultuurhistorisch onderzoek  Gouda 
Excursie: Gouwedepot (Moordrecht)

Vrijdag 8 november Monumenten en duurzaamheid  Krimpen a/d Lek 
Excursie: herbestemming

Vrijdag 15 november Bouw- en kleurhistorie  Schoonhoven 
Afsluitende borrel

Meer weten: Uitgebreide informatie over de inhoud, locaties, docenten, excursies en 
kosten van de cursus vindt u op: www.krimpenerwaard.nl/cursus 
Hier kunt u zich opgeven. 

De gemeente Krimpenerwaard heeft deze breed opgezette cursus ontwikkeld in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland en de Omgevingsdienst Midden-Holland.
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