
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1979 Afbeeldingen van de Sterreschans en het fort Nieuwersluis zoals deze zich in 1673 vertoonden.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1979 worden afgestaan, waardoor o.a. het westelijk deel van de prachtige eikenlaan, diede weilanden omringde, moest verdwijnen. Van de bomen, die na deze vellingoverbleven, moesten kort nadien vele vallen onder de bijl van de Duitse bezetters, dievoor het fort Nieuwersluis een schootsveld moesten hebben. Tussen de bomenrijen, die volgens het concept van Zocher de talrijke paden om-zoomden, was er hakhout, dat om economische redenen sinds ongeveer 1930 geleide-lijk tot opgaand geboomte wordt getransformeerd, terwijl de paden tot een minimumzijn beperkt. De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaalen tegelijkertijd de aanleg van Rijksweg nr2, maakten in 1942 in het waterschap Het Honderd een vrijwillige ruilverkavelingnoodzakelijk. Niet alleen ten behoeve van de grondbezitters maar ook ten behoevevan de grondgebruikers, wier landerijen deerlijk werden

versnipperd. Krachtens dezeruilverkaveling werd de overplaats van Rupelmonde, met het land bezuiden het fortNieuwersluis, bij Sterreschans gevoegd, zodat de pachter van de 18e eeuwse boerderijvan Sterreschans nog een kleine 13 ha weiland kon overhouden, nadat zijn aan deWestzijde van het kanaal gelegen land praktisch onbereikbaar was geworden.Van de hermitage, op het schiereiland in de overplaats, waarover J. B. Christemeyerzo lyrisch schrijft, is al lang niets meer over. Alle vroegere koepels en hutten zijn doorde tand des tijds vergaan en zelfs een, in het begin van de 20e eeuw in rustieke stijlgebouwd houten theehuisje, viel in 1978 aan de vernielzucht van de dorpsjeugd tenoffer. Men zal zich thans tevreden moeten stellen met de flora en fauna, die van deoverplaats toch nog altijd een aantrekkelijk geheel maken. In de tweede wereldoorlog was in Sterreschans en Over Holland de Marthastichtinguit Alphen aan den Rijn

ondergebracht. Deze protestantse stichting voor kinder-bescherming deed haar naam eer aan door vele joodse zuigelingen op te nemen endaarmee het leven te redden. 55










