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Bericht van de redactie
De redactie is er zich van bewust dat een
onvergeeflijke achterstand in de verschijning van dit tijdschrift is ontstaan. De
inspanningen die het bijzondere nummer
over de gezondbron met zich bracht en
ambitieuze plannen in het jaar 1999 een
apart themanummer gewijd aan de 400
jaar geleden geboren Johan Wolfert van
Brederode uit te brengen zijn hieraan
debet. Daar tussendoor zal nog een extra
nummer verschijnen in de hoop daarna
de achterstand te hebben weggewerkt.
Wij sporen de lezer aan de moed niet te
verliezen.
In dit nummer, dat voor een belangrijk
deel is gewijd aan bijdragen die te maken
hebben met het water en de waterstaat,
wordt daarnaast aandacht besteed aan
de economische bedrijvigheid te Vianen
in de periode vanaf 1854, wanneer de
eerste hinderwetvergunningen werden
verleend. Aanvankelijk betrof het kleine
bedrijfjes, die geleidelijk begonnen het
eeuwenlange handwerk in hun branche te
mechaniseren. Na de Tweede Wereldoorlog zette de industrialisatie grootschaliger door en het ene industrieterrein na
het andere werd in gebruik genomen.
Hans Koenhein, die zich al meermalen in
dit tijdschrift heeft gebogen over de economische ontwikkelingen van Vianen,
heeft ook deze periode, waarin Vianen op
b e s c h e i d e n wijze zijn bijdrage aan
Nederlands welvaart heeft geleverd, in
kaart gebracht.
Ook Walter van Zijderveld is voor de lezer
geen onbekende. Zijn bijdrage over het
s t o o m g e m a a l van de polder De
Eendracht, rijkelijk van illustraties voorzien, handelt niet alleen over Vianen,
maar heeft ook betrekking op Lexmonds
grondgebied. Dit om te onderstrepen dat
het Land van Vianen het werkterrein is
van de historische vereniging.
Dit wordt ook duidelijk uit het artikel dat
J. de With over een voorloper van het
Hei- en Boeicopse gemaal schreef, namelijk de derde uitwateringmolen van de polders Over en Neder Boeicop, die in de
16e eeuw was gebouwd. Dat deze slechts
een eeuw heeft gefunctioneerd zullen de

inwoners van deze polders van vóór het
s t o o m g e m a a l (1895) wel hebben
betreurd, maar zij hebben er twee eeuwen mee geleefd.
Ten slotte worden in de Kroniek een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied
van de industrialisatie, waterhuishouding
en landschap in de Vijfheerenlanden
gesignaleerd en becommentarieerd. Dat
zijn thema's die de historische vereniging
bijzonder aan het hart gaan en waarvan
zij hoopt dat zij door de beleidsmakers
met grote zorgvuldigheid in de besluitvorming worden meegewogen.
Vianen. december 1998

De industrialisatie van Vianen vanaf
1850
In dit artikel wordt de industriële ontwikkeling van Vianen beschreven. Na een korte
historische inleiding volgt een beschrijving
van de industrialisatie, zoals die zich
sedert 1854 in Vianen heeft voltrokken.
De gegevens hierover zijn geput uit de
archieven van de gemeente Vianen.
Tevens zal aan de hand van twee rapporten over Vianen, die rond 1980 verschenen, aandacht worden besteed aan de
nevenverschijnselen, die met de industrialisatie samenhangen.
Voorgeschiedenis
De oudst geschreven vermelding van de
naam Vianen vinden we in een economische context. Op 1 december 1271 verleende de Utrechtse bisschop Jan van
Nassau aan Zweder van Beusichem het
recht om tweemaal per jaar een markt te
doen houden bij zijn burcht te Vianen.
Deze regeling werd op 18 december 1335
verder uitgebreid. Op die datum verleenden Willem van Duvenvoorde en zijn
echtgenote Heilwich van Vianen aan de
inwoners van Vianen het recht om drie
jaarmarkten en één weekmarkt op de
woensdag te houden1. Hiervan resteren
nu nog de jaarlijkse paardenmarkt in October en de woensdagse weekmarkt.
Vianen groeide geleidelijk uit tot een kleine stad. Het kreeg zijn eigen gilden. Het
oudste gilde waarvan met zekerheid een
jaartal bekend is (11 juli 1500) betreft het
snijders- of kleermakersgilde2. Tot de
opheffing van de gilden op 5 October 1798
zijn in totaal 13 gilden bekend die in
Vianen hebben bestaan3. De Viaanse nijverheid was zodoende van 1500 tot 1800
voor het grootste gedeelte in deze verenigingen georganiseerd. De belangrijkste
industrieën in de zeventiende en achttiende eeuw waren echter niet in het gildeverband opgenomen (brouwerijen) of slechts
met een gilde gelieerd (steenbakkers met
de metselaars, de vingerhoedmakers met
de smeden)4. Deze industrieën vervielen
in de tweede helft van de achttiende
eeuw. Op het dieptepunt van de economi-

sche depressie van 1750-1760 probeerde
de overheid in samenwerking met burgers
nieuwe bedrijven op te zetten. Zo werd in
1753 een 'kuuroord' opgericht en in 1762
een 'kunstmachinefabriek' naar een uitvinding van d'Arles de Linières5. Beide
ondernemingen werden gevestigd op kasteel Batestein en beide mislukten. De eerste omdat het project niet bij het publiek
aansloeg, de tweede doordat de uitvinder
door crediteurs werd achtervolgd, die het
hem onmogelijk maakten zijn fabriek te
laten draaien.
Vianen was in de 19e eeuw onmiskenbaar een plattelandsgemeente. Het vervulde de rol van voorzieningencentrum
voor een beperkt agrarisch achterland 6 .
Volgens het gemeenteverslag van 1829
bestond in Vianen een chocoladefabriek
met toepassing van paardekracht. Verder
waren er een lijnbaan voor zwaar scheepstouw, een steenoven, een hoepelmakerij, drie weefgetouwen, een korenmolen
en drie grutmolens. Touwwerk en stenen
vonden afzet in de omgeving.
In geen van de in het gemeenteverslag
van 1843 opgesomde fabrieken, trafieken
en bedrijven werd gebruik gemaakt van
stoommachines of andere arbeidsbesparende mechanische hulpmiddelen. Alles
geschiedde nog met de hand of met
behulp van paarde- of windkracht voortgedreven mechanieken.
Hinderwetvergunningen

1854-19307

Omstreeks 1895 begon in Nederland de
lange opgaande conjunctuurgolf die het
einde betekende van de sinds 1873 neergaande beweging. Deze daling tussen
1873 en 1895 was veroorzaakt door de
depressie in de landbouw die verband
hield met de overweldigende aanvoer van
goedkoop Amerikaans graan. De omslag
naar een stijgende conjunctuurgolf, welke
tot kort voor de Eerste Wereldoorlog aanhield, hing samen met de ontdekking en
de winning van goud in Zuid-Afrika 8 .
Vinden wij hier iets van terug in Vianen?
Als we kijken naar het aantal hinderwetvergunningen, die gezien kunnen worden
als graadmeter van de economische acti-

viteit, nam dit rond 1910 (dus de periode
vóór de Eerste Wereldoorlog) sterk toe,
ni. tot 28 vergunningen. In de voorgaande
periode was hun aantal gering geweest.
Een tweede piek met een nog groter aantal vergunningen zien we rond 1920.
Deze treffen we landelijk eveneens aan.
Na de wapenstilstand van 1918 werd de
Nederlandse economie in de zomer van
1919 gevolgd dooreen onmiskenbare
hausse. Het hoogtepunt van de hausse
viel in 1920, het daarop volgende dieptepunt in 19239 (zie tabel 1).
Jaar aantal

%

Jaar

aanta

1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890

1,3
0,6
2,6
1,9
3,9
1,9
1,9
3,2

1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930

2
8
7
28
16
37
17
12

2
1
4
3
6
3
3
5

%
1,3
5,2
4,5
18,2
10,4
24,0
11,0
7,8

Bron: GA Vianen, H inderwetvergunni nc en 1854-1930

Tabel 1. Aantal afgegeven hinderwetvergunningen 1854-1930. Absoluut en relatief 5-jarig
gemiddelden.

Aan wie werden de hinderwetvergunningen in de periode 1854-1930 feitelijk verstrekt? In het volgende overzicht wordt
hieraan per beroepsgroep aandacht
besteed.
Bakkers
De meeste hinderwetvergunningen die
vanaf 1854 werden verleend betrof die
aan bakkerijen: 25. Zij waren voor het
grootste deel gevestigd aan de
Voorstraat. De oudste vermelding betreft
de vergunning voor een bakoven van E.
Swaving in 1864. De oven was gemaakt
van steen en er werd gestookt met turf en
hout. Het bakken werd in die jaren nog
volledig als handarbeid uitgevoerd. Rond
de eeuwwisseling bezat Swaving een
broodbakkerij met oven. Er werkten twee
tot vier personen.
In 1914 werd voor het eerst door bakker
A. Kool gebruik gemaakt van een hete

luchtoven. Deze was voorzien van een
zuiggasmotor van 20 pk en een dubbele
zestiende maalstoel.
Op 20 december 1880 kreeg bakker
Hendrik van de Bunt toestemming om op
een gedeelte van zijn erf, gelegen achter
zijn woonhuis aan de Voorstraat, een
stoomgraanmolen met een vermogen van
4 pk te plaatsen.
C. Wingelaar richtte in 1920 een beschuitfabriek op waarin een hete luchtoven en
een benzinemotor van 5 pk geplaatst werden.
R.F.A. Remmerde plaatste in 1924 een
ruwoliemotor van 28 pk in de graanmalerü. In 1928 vervin'"' hji deze door een
Kromhout ruwoliemotor van 40 pk.
De gebr. Van Iperen, graanhandelaren,
richtten in 1929 in de Buitenlandpoort een
graanmaalderij op. De gebruikte ruwoliemotor had een capaciteit van 30 pk. Deze
motor veroorzaakte veel overlast voor de
buurt. Niet alleen hadden de buren last
van trillingen in hun huizen, de roetuitstoot was er oorzaak van dat de was niet
goed gedaan kon worden. Als oplossing
werd de stoommotor, veroorzaker van de
trillingen, vervangen door een electrische
motor.
Slagers
Een andere omvangrijke beroepsgroep
die wettelijk verplicht was een hinderwetvergunning aan te vragen, was die van de
slagers. Het ging hier om zowel slagers
als slachterijen.
De eerste vermelding is die van een
varkensslachterij op de Voorstraat.
M.F. Teeuwen vroeg hiervoor een vergunning in 1880. Veel spekslagers en vleesslagers met of zonder slachthuis volgden.
Sommigen hadden daarnaast een bewaarplaats voor lompen, zoals Levi de Vries,
die zich koopman en slager noemde. In
1908 richtte hij een slagerij op met een
bergplaats van huiden, lompen en benen
op de Varkensmarkt. In dat zelfde jaar
vroeg L. den Besten, koopman, vergunning aan voor een zelfde soort bedrijf. In
deze bedrijven werd alles nog met de
hand verricht. Er was nog geen sprake
van mechanisatie.

In verband met de Eerste Wereldoorlog
vestigde de gemeente Vianen in 1917
een slachtplaats voor regeringsvarkens in
de Waag. Op dezelfde plaats werd door
de gemeente in 1922 een noodslachtplaats ondergebracht.
Hermanus Franciscus de Waal richtte in
1883 een kuiperij op in de Achterstraat. In
1889 verhuisde hij naar de Voorstraat.
Naast de kuiperij dreef De Waal een rokerij van vlees en spek. In 1904 verhuisde
hij naar de Bakkerstraat.
Bewaarplaats petroleum/benzine
Al in 1866 wordt melding gemaakt van
opslag en verkoop van petroleum in
Vianen. J.H.J. Alers in de Achterstraat
hield toen een voorraad aan van twee à
drie vaatjes petroleum van 150 kannen.
De Maatschappij tot detailverkoop van
petroleum 'De Automaat' pakte het in
1911 groter aan. In de inrichting in de
Brederodestraat 75 werd in hermetisch
gesloten ijzeren vaten van 200 liter petroleum bewaard tot een hoeveelheid van

Pomp van G.J. v.o. Wal op de Voorstraat in 1928.
Collectie Frans Baars, Vianen

hoogstens 2000 liter. Met behulp van een
automatisch tapapparaat werd de petroleum verdeeld over blikken kannen van
vier liter en bij de klanten bezorgd.
In 1923 kwam bij de Lekpoort op de
Voorstraat de eerste benzinepomp, die
bekend stond als de 'Milwaukee-pomp'.
Tijdens het tanken van de benzine werden de motorrijtuigen dichtbij de Lekpoort
geparkeerd op de rijbaan van de auto's
komende uit de Buitenstad. Omdat tijdens
het overhevelen van de benzine in de
reservoirs van de auto's een gevaarlijke
situatie ontstond was het voorschrift dat
tijdens het tanken aan de zijkant van de
stilstaande auto een rode vlag werd aangebracht of door een persoon naast de
auto opgehouden. Bij avond moest de
rode vlag worden vervangen door een
rode lantaarn.
De Maatschappij 'De Automaat' legde in
1925 op de Voorstraat een ondergrondse
benzinbewaarplaats aan met aftapinrichting. De benzine was opgeslagen in een
ondergrondse ketel met een inhoud van
6000 liter, waaruit zij werd afgetapt door
een met de hand bewogen pomp volgens
het systeem Gillbert en Barker. De
Bataafse Import Maatschappij voorheen
N.V. Acetylena nam in hetzelfde jaar op
het Hofplein een benzine-tankwagentje
met een inhoud van 230 liter in gebruik.
Het diende tot het bewaren en aftappen
van benzine, waarbij handkracht werd
gebruikt. Het tankwagentje werd gevuld
uit vaten door middel van een hevelpomp,
die hermetisch op het vat aansloot. Het
oppompen van benzine uit het tankwagentje geschiedde door een hierop bevestigde zuigerpomp, die de benzine in twee
glazen meetreservoirs perste, ieder met
een inhoud van 5 liter. Dit vullen der
meetreservoirs geschiedde zodanig, dat
gelijktijdig het ene meetreservoir werd volgepompt, wanneer de ander zich ledigde.
Verder was er nog een teller aangebracht,
waardoor het afgeleverde aantal liters
direkt kon worden afgelezen. Dit wagentje
werd in 1928 vervangen door een benzinepomp. Ook hier werd een ondergronds
reservoir van 6000 liter inhoud aangelegd.
Het aftappen werd met handkracht uitgevoerd.

Koper- en blikslagerijen
J.H. Delpeut bezat op de Voorstraat een
koper- en blikslagerij. In 1909 en nog
eens in 1921 breidde hij zijn bedrijf uit.
Ten tijde van de tweede uitbreiding dreef
hij daarnaast een rijwielherstelplaats.
In 1912 begon G.J. van der Wal op de
Voorstraat een soortgelijk bedrijf. Hij vervaardigde en herstelde bij hem thuis voorwerpen van huishoudelijke aard uit koper
en blik. Verder hield ook hij zich bezig met
reparatie van rijwielen, die hij moffelde [=
lakte] in de zgn. moffelkamer. Dat gebeurde met een moffeloven, die werd verwarmd met gas. In 1923 breidde hij verder uit. Hij liet voor zijn huis een ondergrondse benzine-opslaginrichting van
2000 liter plaatsen met bijbehorende
aftap-pomp volgens het systeem van S.F.
Bowser en Cie.
Een andere koper- en blikslagerij werd
vanaf 1917 gedreven door D J . Schram in
de Achterstraat. In zijn werkplaats vervaardigde hij voorwerpen voor bouwbedrijven en huishoudelijke artikelen uit
koper, blik, lood en zink, waarvoor een

B.J. Lankkamp, koper- en blikslager.
Foto bezit: P.H. Lankkamp, Vianen

handzetbank werd gebruikt. Vanaf 1923
had hij tevens een loodgieterswerkplaats.
B.J. Lankkamp, ten slotte, richtte in 1923
een koper- en blikslagerij op in de
Koestraat. In 1926 kreeg hij een werkplaats in de Lombardstraat.

Familie Kehrer-Stuart ca1910. Op de achterste rij van links naar rechts: Frans Kehrer, Kee Kehrer-Stuart,
Johan Kehrer, Gerrit Sarah Antonie Stuart, Willemien Jacobze-Stuart, Heijltje Neomagus-Stuart, Johannes
Mechelinus Neomagus; voorste rij van links naar rechts: Wim Kehrer, Bertus Neomagus?, Corretje (Ceetje)
Kehrer met pop; op schoot: Jo Neomagus?, Ger Neomagus? Foto bezit: Mary Jacobze.

Steenfabrieken

Houtfabrieken

Het derde kwart van de negentiende
eeuw was blijkbaar een gunstige tijd voor
wie een steenfabriek in Vianen wilde
beginnen. Er waren drie steenfabrieken in
bedrijf, waarvoor in sommige gevallen na
verloop van jaren vergunning werd
gevraagd voor uitbreiding.
Op 25 juli 1864 richtte Johannes Mijnlieff
Az. (1830-1897) een dakpannen- en plavuizenfabriek langs de Lek op. Zijn zoon
Bonifacius (1855-1932)10, sinds 1897
eigenaar van deze steenfabriek, die de
naam droeg van 'De middelwaard', vroeg
op 26 april 1899 om een vergunning tot
de inbedrijfstelling van een stoommachine
om daarmee drie eenpersoons steenmachines te laten draaien. Hij zette de
fabriek voort tot omstreeks 1916.
G.S.A. Stuart volgde op 20 januari 1873
met een aanvraag van een vergunning.
Op 1 november van dat jaar startte hij een
steenoven aan het Zederikkanaal. In 1878
breidde hij deze uit met een fabriek van
dakpannen, tegels, plavuizen en ander
aardewerk, eveneens aan het
Zederikkanaal.

K. Simonsz, houthandelaar wonende te
's-Gravenhage, had zijn bedrijf te Vianen.
Op 26 april 1893 vroeg hij vergunning tot
plaatsing en inbedrijfstelling van een gasmotor van 4 pk in het koetshuis op de
Ringdijk.
Gijsbert van der Kwast kwam uit
Lopikerkapel naar Vianen. In 1915 plaatste hij een zuiggasmotor van 16 pk voor
machinale houtbewerking in zijn fabriek
aan de Kanaalweg. Daar werkten toen 20
personen. In 1917 breidde hij uit met een
zuiggasmotor van 4 pk. Een verdere uitbreiding vond plaats in 1920. De borstelhoutmakerij werd uitgebreid door de bouw
van een verfkamer en twee vertrekken die
als magazijn dienst deden. In de verfkamer werden in de fabriek vervaardigde
houtwaren geverfd, gebeitst en gepolitoerd. De afgewerkte produkten werden in
de magazijnen geborgen. De bestaande
fabriek bleef zoals zij was. Dit veranderde
echter in de loop van 1920. Er kwam een
nieuwe machinekamer bij waar een zuiggasmotor van 45 pk en een van 4 pk
geplaatst werden. Zij vervingen de
bestaande gasmotoren.
C.H. van Haarlem verzocht in 1916 om
een vergunning om een verplaatsbare
benzinemotor van 6,5 pk te mogen plaatsen met twee houtzaagmachines in zijn
bergplaats aan de Kanaaldijk. De bergplaats was een houten gebouw.
G.J. Gosman begon in 1919 een timmermanswerkplaats voor het maken van
kozijnen en ramen. Hij had de beschikking over een lint- en cirkelzaag gedreven
door een gasmotor van 4 pk. Het benodigde gas werd betrokken van de Viaanse
gasfabriek.

De derde steenoven betrof de fabriek van
H.J.F. Reygers, die op 22 april 1873 werd
opgericht.
De fabrikant W. Kehrer, een lid van de
familie Stuart, kreeg in 1910 toestemming
om zijn steenfabriek op het Hogeland aan
het Zederikkanaal uit te breiden met een
zuiggasmotor. De machines tot dat
moment bij hem in gebruik waren een
walswerk, een elevator en een steenpers,
waarmee klei tot stenen gevormd werd.
De zuiggasmotor had een capaciteit van
30 pk.
De firma W. Weener en Zn. te Utrecht
breidde in 1915 langs het Zederikkanaal
haar pannenbakkerij uit door de uitbreiding met een locomobiel van 6 pk. Deze
machine werd gebruikt om een kleimolen
en kleipersen in beweging te brengen.
Dezelfde firma vroeg in 1917 toestemming voor het plaatsen van een zuiggasinstallatie van 32 pk, die, evenals de locomobiel, een kleimolen en kleipersen aandreef.

Johannes de Peter vroeg in 1920 een vergunning aan om in de Koestraat een
inrichting voor machinale houtbewerking
te mogen oprichten. Met een petroleummotor van 10 pk werden een cirkelzaagbank en een vlakbank aangedreven. De
maximale voorraad petroleum bedroeg
180 liter, die werd bewaard in metalen
bussen van 10 liter of in gesloten fusten.
In het bedrijfje werkten 2 personen. In
1921 bleek de zaak te zijn overgegaan in

Aanleg van de gasleiding in Vianen in de dertiger jaren door D.J. Schram. Op de foto, die is genomen naar
de Buitenlandpoort toe, ziet U o.m. L. Reeder, directeur van de gasfabriek, en op de stoep Mans Schram
en Jan Dirk van Beest. Foto bezit: mevr. C. van Rooyen-Schram, Vianen.

handen van Comelis Kastelein. Deze verving in dat jaar de petroleummotor door
een zuiggasmotor van 23 pk. De door
hem in zijn bedrijf gebruikte werktuigen
waren: een cirkelzaagbank; een vlakbank;
een fraisbank; een boorbank en een slijpsteen. Het bedrijf was nu ook verder uitgegroeid: er werkten vier personen.
De gasfabriek
Op het Hofplein richtte H.M. van Eek op
19 juni 1857 naast de lijmkokerij een gasfabriek op, waarbij het gas werd gewonnen uit steenkool. In 1898 schafte de
toenmalige eigenaar van de fabriek, A.G.
van Slooten, een stoommachine van 2 pk
aan, die werd gebruikt om water op te zuigen voor de zuivering van het gas en het
aanblazen van generators. De stoomketel
werd geplaatst in de stokerij. Van Slooten
woonde overigens zelf in 's-Gravenhage.
Ook een volgende eigenaar van de gasfabriek, J.M. Reeder, woonde in 1909 nog
niet in Vianen, maar in Baarn. Hij breidde
de gasfabriek uit met een tweede gashouder. In 1916, nadat hij kennelijk was verhuisd naar Vianen, vroeg hij vergunning

aan voor de bijplaatsing van een gasmotor van 5 pk. Drie jaar later, in 1919, vergrootte hij de meterkamer en plaatste
daar een 4 pk gasmotor. Deze motor
diende om de bij het produktieproces
gebruikte machines in beweging te brengen. Tenslotte bouwde Jan Matthijs in
1930 een nieuwe gashouder. Deze diende tot het verzamelen van gas, waarbij
geen drijfkracht werd gebruikt.

GASFABRIEK VIANEN.

y~
van de GASFABRIEK VIANEN.

Rekening van de Gasfabriek Vianen voor het
gemeentebestuur van Vianen voor geleverd gas
aan militairen, gemeentehuis, secretarie en fanfarecorps in juli 1915. Collectie Gemeente Vianen.

Water
SNELPERSDRUKKERII,

Op 23 november 1909 gaven Gedeputeerde Staten aan de gemeente Vianen
toestemming tot de oprichting van een
pompstation voor de waterleiding op het
Hofplein. In 1912 werd het pompstation
uitgebreid met twee ontijzeringstoestellen
en twee luchtpompen, die in de machinekamer geplaatst werden. Het ruwe water
werd uit de bron opgepompt door twee
bestaande centrifugaal pompen, aangedreven door twee dieselmotoren. Het
water werd door leidingen naar de ontijzeringsapparaten gepompt. Hier werd lucht
toegevoegd door twee compressors.
Nadat het water een cokeslaag was
gepasseerd werd het verder door een
laag kwartyzand gevoerd en het aldus
ontijzerde water werd in de hoofdhuis van
het waterleidingnet gepompt, waarmee de
stad van water werd voorzien. Het overtollige water werd in het reservoir opgeslagen.
De vruchtenkwekerij Stammershoef,
gevestigd op het Hogeland, pompte haar
eigen water op. Hiervoor gebruikte zij in
1915 een benzinemotor van 3 pk, voor
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plaatsing waarvan zij in 1915 toestemming kreeg. Het opgepompte water diende voor de besproeiing van de vruchtenbomen.
De polder 'De Uiterwaarden' gelegen in
de gemeenten Vianen en Hagestein
kreeg in 1906 toestemming tot de ingebruikneming van een stoomwatergemaal
onder Vianen op een terp van de oostelijke dijk van het Merwedekanaal. Het polderbestuur van de polder Autena plaatste
in 1914 een hevel-centrifugaal pompbemaling gedreven door een dieselmotor.
De polder Bolgerijen kreeg in 1921 een
bemalingsinrichting met een motor van 42
pk. Tenslotte werd de molen van de polder Bloemendaal in 1927 voorzien van
een ruwoliemotor, waarmee een scheprad
werd aangedreven.
Diversen

De watertoren in aanbouw, 1909. Collectie
Historische Vereniging "Het Land van
Brederode".
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De oudste vermelding van een aanvraag
voor een hinderwetvergunning dateert

van 6 januari 1854 en betreft de oprichting door de firma Walen en Compagnie
van een lijmkokerij. Deze vond huisvesting naast de kelders van kasteel
Batenstein aan het Hof. Een fabriek van
oliën en smeren van dezelfde firma was al
in deze kelders ondergebracht. Bij de produktie van lijm, gemaakt uit beenderen,
kan een aanzienlijke stankoverlast ontstaan.
In 1864 was de oliën- en smeerfabriek
van Walen en Compagnie uit de kelders
op het Hofplein verdwenen. In dat jaar
werd in die ruimte een ciderwijnfabriek
gevestigd, waarvoor de eigenaars, L.F.M.
van Bredae! en F.E.G. Selle (wonende te
Utrecht) vergunning aanvroegen.
Ciderwijn werd bereid uit appelen en
peren.

van L. van Dijk met een gasmotor;
een nieuwe uitbreiding volgde in
1921 door bijplaatsing van een gasmotor van 6 pk.
1913 De huisschilder F. Kooijman,
wonende op de Voorstraat, plaatst
een gasmotor van 1 pk om twee
verfmolens aan te drijven, waarmee
verf wordt bereid. Er werken twee
personen in de verfmalerij. In 1919
volgde een uitbreiding met een
zuiggasmotor van 6 pk voor drie
verfmolens.
1919 Plaatsing van een gasmotor van 1
pk voor het poetsen van de schoei ici i uuui uc oi^i lOei il i iar\ci o .

1921
Voor de start of de uitbreiding van een
hele reeks van bedrijvigheden werd een
vergunning aangevraagd. Zij worden hier
in het kort opgesomd.
1872 Ferdinand Abraham Lindeman
begint een bierbrouwerij in de
Kerkstraat.
1886 De sigarenfabrikant Arie van
Rijnberk begint een sigarendrogerij
in de Kerkstraat. De aangevraagde
vergunning betrof de verwarming,
de produktie zelf verliep handmatig.
1888 J. Olivierse plaatst een snelpers
met gasmotor van en 0,5 pk in zijn
drukkerij aan de Voorstraat.
1906 De wagenmaker G. Kloek, wonende
in de Achterstraat, breidt zijn zaak
uit met een schuur.
1910 Oprichting van een sigarendrogerij
en -fabriek aan de Langendijk door
C.H. Matthijs, wonende te Stolwijk.
Hij had acht personen in dienst.
Ook hier geschiedde alles met de
hand.
1910 Oprichting van een kapokfabriek
door A.J.T. Sebus met zuiggasinstallatie van 22 pk voor de vervaardiging en verwerking van kapok. De
machines bestonden uit een twee
stel kapokmolens, drijfwerk, dynamo en waterpomp. Er werkten 8
personen in de fabriek.
1912 Uitbreiding van de boekdrukkerij

1921

1921

1922

1923

1928

Knoop wonende op de Voorstraat.
In deze schoenmakerij werkten
twee personen.
Oprichting van een kamlokaal door
Albertus van der Weerd in de
Buitenstad.
Plaatsing van een petroleummotor
van 1,5 pk om een schrooimachine
aan te drijven, geplaatst door A.
Matton, schoenmaker in de
Kerkstraat.
Idem van een benzinemotor van 2
pk en een schrooimachine in de
schoenmakerij van H. Vollmullerop
de Voorstraat.
In de wagenmakerij van G. van
Peet wordt een gasmotor van 4 pk
geplaatst om een lintzaag aan te
drijven. Van Peet woonde op de
Langendijk. Er werken drie personen in deze wagenmakerij.
De bleker J. van Blokland krijgt vergunning tot het oprichten van een
stoomwasserij met een proeftijd van
twee jaar. De gemeente was namelijk beducht voor een mogelijke aantasting van het milieu als gevolg
van de invoering van een geheel
nieuwe werkwijze en een uitbreiding
van de werkzaamheden, waarbij het
vervuilde water in de aangrenzende
sloot zou terechtkomen, met de
daaraan gepaard gaande stankoverlast.
Oprichting door A.F. van Rijnberk
van een kamlokaal op de hoek
Buitenstad-Ringdijk.

Producten van de wagenmakerij
G. van Peet op de Langedijk.
Collectie A. van Peet, Vianen.

1929 Oprichting door J. Matton uit
Hagestein van een opslagplaats
voor kunstmest en steenkolen langs
het Zederikkanaal. Voor het lossen
van kunstmest werd een benzinemotor van 20 pk geplaatst.
Een aantal bedrijven genereerde zijn
eigen elektriciteit. De oudste vermelding
betreft de huisschilder F. Kooijman. In
1919 wekte hij met zijn zuiggasmotor van
6 pk elektrische stroom op voor eigen
gebruik. Ook notaris J.C. Koedam bezat
een benzinemotor van 6 pk waarmee hij
in 1921 elektrische stroom voor de verlichting van zijn woonhuis aan de
Voorstraat
47
Hofplein
14
Buitenstad
9
Achterstraat
8
Langendijk
8
Kerkstraat
7
Kanaalweg
7
Varkensmarkt 4
Koestraat
3
Molenstraat
3
Valkenstraat
2

Bakkerstraat
Klooster
Brederodestraat
Hogeland
Stadhuisstraat
Julianastraat
Lombardstraat
Buitenlandpoort
Buiten de stad
Onbekend

1
1
1
1
1
1
1
1
14
22

Bron: GA Vianen, Hinderwetvergunningen 1854-1930

Tabel 2. Hinderwetvergunningen verdeeld naar
straat, 1854-1930
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Voorstraat opwekte. Eveneens in 1921
nam M.E. Hartman op de Julianastraat
een soortgelijke installatie in gebruik.
Tenslotte wordt nog de melding gemaakt
van G.J. van der Wal, rijwielhersteller, die
in 1928 een machine bouwde voor de
opwekking van elektriciteit door middel
van een dynamo van 90 Volt en 72
Ampère.
Het duurde nog enkele jaren voordat
Vianen op het electrische net werd aangesloten. Op 24 juli 1930 nam de
gemeenteraad het besluit om het energiebedrijf van de gemeente Dordrecht concessie te verlenen. Bepaald werd dat in
de bebouwde kom van Vianen een geheel
ondergronds net moest worden aangebracht. De gemeente Dordrecht zou als
tegemoetkoming daarvoor een bedrag
van ƒ 25.000,- ontvangen. Volgens de
burgemeester zou de aan te leggen
infrastructuur in twee jaar voltooid zijn en
zou Vianen van electriciteit zijn voorzien 11 .
De meeste bedrijven blijken gevestigd op
de Voorstraat (zie tabel 2). Het betrof hier
vooral de kleinhandel: bakkers, slagers,
smederijen, koperslagerijen, drukkerijen
en benzinepompen. De grotere bedrijven
waren te vinden op het Hofplein. Als oudste vestiging werd hier de lijmkokerij van
de fa. Walen en Cie aangetroffen annex

een fabriek van oliën en smeren in de kelder van kasteel Batenstein. Later volgden
een gasfabriek, een ciderwijnfabriek, een
bewaarplaats van petroleum en het waterleidingbedrijf. Een afnemende aantal vestigingen vindt men in de Buitenstad (9),
de Achterstraat (8), de Langendijk (8) en
in de Kerkstraat (7). De andere straten
van Vianen waren minder in trek. Vanaf
1915 vestigde zich langs het Zederikkanaal een toenemend aantal bedrijven.
Grote fabrieken ontbraken in Vianen. De
meeste werknemers telde de houtfabriek
van Van der Kwast (20). In de sigarenfabriek van C.M. Matthijs werkten 8 persongn evenals in de ka n okfabriek van
Sebus. Bij de steenovens, waarvan geen
aantallen werknemers bekend zijn, zullen
veel inwoners van Vianen en omgeving
werk hebben gevonden. Er was dus in
Bakkerij
Slachterij
Bewaarplaats petroleum
Koperslagerij
Steenoven
Houtfabriek
Gasfabriek
Grofsmederij
Bewaarplaats voor lompen
Graanmolen
Stoomwatergemaal
Kuiperij en rokerij
Drukkerij
Waterleiding
Schoenmakerij
Zuivelinrichting
Verfmakerij
Elektrische verlichting
Sigarendrogerij
Houtzagerij
Wagenmakerij
Lijmkokerij
Ciderwijnfabriek
Bierbrouwerij
Houthandel
Kapokfabriek
Beschuitfabriek
Stoomwasserij
Opslagplaats voor kunstmest

25
24
15
14
8
8
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Bron: Ga Vianen, Hinderwetvergunningen 1854-1930

Tabel 3. Aantal hinderwetvergunningen verdeeld
naar soort bedrijf, 1854-1930

Vianen overwegend sprake van kleinhandel. Pas na de Tweede Wereldoorlog
werd Vianen, dankzij zijn ligging aan het
water en de belangrijke noord-zuidverbinding via de A2, voor de grotere fabrieken
een aantrekkelijke vestigingsplaats.
Het grootste aantal hinderwetvergunningen werd evenwel verstrekt aan bakkers
en slagers (zie tabel 3).
Bij deze beroepsgroepen werd nog veel
met de hand gewerkt. Het aantal personeelsleden lag in deze bedrijven laag.
De mechanisering van de bedrijfsprocessen door middel van motoren deed pas
vanaf 1880 zijn intrede in het Viaanse
bedrijfsleven. De eerste motor had nog
maar een beperkt vermogen van 4 pk.
Deze werd door H. van de Bunt, bakker
en molenaar, gebruikt voor zijn stoomgraanmolen. De zwaarste motor tot 1930,
een zuiggasmotor van 45 pk, was in
bedrijf bij de houtfabriek Van der Kwast.
In 1921 nam de polder Bolgerijen een
motor van 42 pk in gebruik. Het merendeel van de motoren had maar een
beperkt vermogen en kwam niet of nauwelijks boven een sterkte van 4 pk.
Her eerste industrieterrein
Ten tijde van de snelle industrialisatie van
Nederland na de Tweede Wereldoorlog
waren centraal gelegen lokaties, aangesloten op een infrastructuur die een snelle
afzet mogelijk maakte, in het voordeel.
Vianen voldeed op vele punten aan deze
voorwaarden. Het lag centraal in
Nederland en de prijzen van de grond
waren gunstig voor de ontluikende industrieën (toen nog niet geconfronteerd met
het obstakel van de filevorming). In 1951
vestigde zich aan de westzijde van het
Merwedekanaal de eerste industrie van
betekenis, de Bonna, producent van
betonnen buizen bestemd voor de riolering. Op 8 juni 1951 stelden B. en W. voor
om van het Rijk aan te kopen een aantal
gebouwde en ongebouwde percelen,
gelegen langs de westzijde van het voormalige Zederikkanaal voor f 31.500,- en
een gedeelte daarvan weer te verkopen
aan de Mij tot vervaardiging van Bonnabuizen voor f 23.256,- welke Mij dan
11

Opening van de Bonna in juli 1951. Collectie L.A. Smits, Vianen.

bovendien 10 jaar lang f 500',- aan de
gemeente betaalt In de aanloopkosten
voor de industrievestiging. Aan de
gemeente blijven dan 4.654 m grotendeels in erfpacht uitgegeven en bebouwd
terrein.
De burgemeester lichtte toe dat de
gemeente in de thans afgesneden westelijke kanaalarm op zeer goedkope wijze
de beschikking over een binnenhaven
kreeg. De onderhandelingen over de
transactie duurden Vh jaar12.
Na de komst van Bonnabuizen vestigden
zich eveneens langs het Merwedekanaal
een machinefabriek, een olie-opslagplaats en een zuivelfabriek.
Het tweede industrieterrein
In 1960 werd begonnen met de uitgifte
van industrieterrein aan de oostzijde van
het Merwedekanaal. Het ging hierbij om
ongeveer 37 ha. Het daarvoor benodigde
bestemmingsplan 'De Hagen' werd door
de provincie goedgekeurd bij besluit van
4 maart 1959, met uitzondering van het
gedeelte dat grotendeels was bestemd
als 'industrieterrein met bebouwing' 13 .
Gedeputeerde Staten waren evenwel van
oordeel, dat bedoelde grond vooralsnog
onbebouwd diende te blijven in verband
met de eventuele aanleg van een oprit
naar de geprojekteerde brug over het
Zederikkanaal aan het einde van de
12

Hogelandseweg.
Op 30 juni 1960 vond verkoop van grond
plaats aan Alver NV, een NederlandsZwitsers bedrijf, dat zich bezighield met
veredeling van aluminium. Aan deze firma
werd 1950 m2 in erfpacht uitgegeven en
een verdere 3950 m 2 in optie gegeven.
Daarnaast werd nog eens 4000 m2
gekocht14.
De Alver werd op 8 juni 1961 gevolgd
door de Galeries Modernes Nederland,
die een optie nam op ongeveer 2 ha.
Deze winkelketen vestigde te Vianen haar
centraal magazijn15. Vele andere bedrijven volgden, waaronder de coöperatieve
condensfabriek 'Friesland' 16 , Houthandel
Dekker17 en de Staalbouw Vianen 18 . De in
het verlengde van de Hogelandse weg
geprojekteerde brug werd nooit gebouwd.
De bedrijven die zich hier vestigden vertoonden een grote gevarieerdheid. De
bedrijvigheid richtte zich op de produktie
van goederen van beton, plastic, staal,
leer, hout, aluminimum; de constructie
van staal in velerlei vormen; de assemblage van electronische apparatuur; de bouw
van jachten; de meubelfabricage.
Daarnaast vestigden zich een garagebedrijf, transportbedrijven, verkooporganisaties, verhuurbedrijven van bouwmachines,
een aannemingsmaatschappij, een uitgeverij- en een aantal centrale magazijnen
van grootwinkelbedrijven. De arbeidsbezetting varieerde van eenmansbedrijfjes

zn
tot bedrijven met 200 à 300 werknemers.
Als gevolg van het distributiekarakter van
vele bedrijven, waardoor veel opslagruimte nodig was, en het feit dat men rekening
wilde houden met latere uitbreidingen, lag
het aantal m2 per arbeidsplaats op het
Viaanse industrieterrein aanzienlijk boven
het landelijke gemiddelde.
In 1969 restte de gemeente op het
bestaande terrein nog slechts 10 ha.
Om de bevolkingsgroei, die deze nieuwe
industrieën met zich meebrachten, op te
vangen kreeg de gemeente Vianen,
boven de gereglementeerde jaarlijkse toewijzing van woningen, een extra woningcontingent toegewezen19. Deze uitbreiding kreeg gestalte in de wijk 'De Hagen'.
Het derde industrieterrein
In 1967 kwam aansluitend aan het industrieterrein 'De Hagen' een derde industrieterrein, groot 18 ha beschikbaar. Dit nieuwe terrein, waaraan de naam 'De Biezen'
werd gegeven, was van 'De Hagen'
gescheiden door de Rijksweg 2. Op 30
november 1967 werd in de gemeenteraad
het ontwerp- bestemmingsplan vastgesteld20. Door deze uitbreiding was het
mogelijk de vestiging van de Bonna-bui-

zenfabriek voor Vianen te behouden.
Maar het groeimodel voor Vianen was
niet te stoppen. Bij de streekplanning
werd een verdere stimulering van de
werkgelegenheid noodzakelijk geacht,
mede op grond van de te verwachten
bevolkingsgroei en de afnemende werkgelegenheid in de agrarische sector.
Verdere uitbreiding van het industrieterrein werd dan ook noodzakelijk geacht.
Geschikte lokaties voor uitbreiding van
het areaal aan industrieterrein waren binnen de gemeente Vianen nauwelijks meer
te vinden. Aanleg van industrieterrein aan
de westzijde van het Merwedekanaal
tegenover het industrieterrein 'De Biezen'
was, gezien de geplande woonwijk in die
omgeving, een weinig aantrekkelijk idee.
Vestiging langs de Lek stuitte op het probleem dat voor een aansluiting van terreinen op de bestaande industrieterreinen
de gemeentegrens werd overschreden.
Bovendien ging het om gronden met de
bestemming 'van grote landschappelijke
waarde'.
Deze problematiek werd door het raadslid
Oskam op 12 mei 1969 onder de aandacht gebracht van de commissaris der
koningin tijdens diens werkbezoek aan
Vianen21. Hij meende dat naast de nijver-

Metaalwarenlabriek Reith en ZN. in 1951. Collectie Gemeente Vianen.
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Kaart van de industrieschappen.
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heid ook de dienstensector moest worden
ontwikkeld. Dat de industrialisatie een stimulans vormde om kantoren aan te trekken bleek wel uit het bloeiende bankwezen: 'de Voorstraat wordt niet voor niets
Wallstreet genoemd'.
De commissaris gaf de raad in overweging dat snelle industrialisatie gepaard
diende te gaan met een evenredige ontwikkeling van de woningbouw, de scholenbouw en de culturele voorzieningen.
Het vierde industrieterrein en de oprichting van het industrieschap HagesteinVianen
De behoefte aan nieuwe industrieterreinen was, zoals uit het voorgaande blijkt,
in het begin van de jaren 7 0 nog steeds
groot. Er werden plannen ontwikkeld voor
een nieuw industrieterrein, dat de naam
kreeg 'De Limiet', waarbij echter de
gemeentegrens met Hagestein zou worden overschreden. Voor de grensoverschrijding moest eerst een bestuurlijke
oplossing worden gevonden tussen de
gemeenten Vianen en Hagestein. Dit leidde tot de oprichting van het industrieschap Hagestein-Vianen in 197022.
Het college van B. en W. lichtte in de
raadsvergadering van 23 juli van dat jaar
de oprichting als volgt toe:
Het is voor de raad geen onbekend feit,
dat de vestiging van industrieën zich hier
ter plaatse in een snel tempo voltrekt.
Momenteel is de situatie zo, dat er op
enkele kleine stukjes na geen industrieterrein meer over is. Indien er geen selectief
beleid bij de uitgifte der terreinen was
gevoerd, zouden deze al veel eerder uitgegeven zijn.
In feite zijn er in de gemeente drie complexen industrieterreinen, één ten westen
van het Merwedekanaal, en twee ten oosten daarvan t. w. het industrieterrein 'De
Hagen' en het industrieterrein 'De
Biezen'.
Het vorenstaande houdt in, dat de
behoefte aan nieuwe industrieterreinen
zeer dringend is geworden. Hierop is ook
door de raad bij herhaling gewezen.
In het streekplan Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden staat dat met name in

Vianen de werkgelegenheid sterk gestimuleerd moet worden. Er is ruimte voor
industrievestiging geprojecteerd ten zuidwesten van Rijksweg 2 tussen het
Merwedekanaal en het geprojecteerde
tracé van Rijksweg 27. Dit nieuwe terrein
sluit aan bij 'De Biezen' en het ligt dus ten
oosten van de weg, genaamd 'De Limiet'.
Voorts is er industrieterrein geprojecteerd
op de grond tussen het huidige industrieterrein 'De Hagen' en voormeld tracé.
De bedoelde gronden behoren echter tot
het territoir van de gemeente Hagestein.
In verband hiermede heeft het Viaanse
gemeentebestuur zich tot het college van
B. en W. der gemeente Hagestein
gewend over het in exploitatie brengen
van de genoemde gronden als industrieterrein. Na verschillende besprekingen
zijn beide colleges tot overeenstemming
gekomen over een exploitatie d.m.v. een
industrieschap, het 'Industrieschap
Hagestein-Vianen', gebaseerd op de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen.
Gezamenlijk is het ontwerp van een
gemeenschappelijke regeling opgesteld.
De gemeenteraad van Vianen ging
akkoord met de oprichting van het
Industrieschap Hagestein-Vianen. Dit was
een belangrijke mijlpaal in het industrialisatieproces van Vianen, omdat er in dit
bestuurlijk samenwerkingsverband nu een
specifiek industriebeleid werd ontwikkeld.
Tot dan toe vormde dit onderdeel van de
besluitvorming van de afzonderlijke
gemeenteraden. Door het Industrieschap
werden beleidsvisies voor de middellange
en lange termijn ontwikkeld. Er werd een
opdracht gegeven voor een onderzoek
naar de huisvestingssituatie en werkgelegenheidsontwikkeling.
Drijvende kracht achter de oprichting van
het Industrieschap was de burgemeester
van Vianen P.A.C. Beelaerts van
Blokland. Hij maakte in die hoedanigheid
deel uit van de Raad van Bestuur, die op
woensdag 17 februari 1971 haar eerste
vergadering hield23.
De andere leden waren:
- A.A. Schouten, burgemeester van
Hagestein.
- W. Th. van der Gun, wethouder van
Hagestein
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- J. den Hartogh, wethouder van Vianen
- J. A. van der Pol te Hagestein
- E.W. de Korte te Vianen
Het Industrieschap heeft gefunctioneerd
tot de gemeentelijke herindeling in 1986,
waarbij de gemeenten Hagestein, Everdingen en Vianen werden samengevoegd 24 .
Woning- en
(1979)

werkgelegenheidsonderzoek

Aan de Stichting EkonomischTechnologisch Instituut voor Zuid-Holland
(ETI-Zuid-Holland) werd in september
1979 door het Industrieschap HagesteinVianen de opdracht verstrekt tot een
woning- en werkgelegenheidsonderzoek26. Bij de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Industrieschap werd
steeds meer getracht om voor de
beroepsbevolking van Hagestein en
Vianen (o.a. voor degenen die elders
werkten) ter plaatse arbeidsplaatsen te
scheppen. Een volledig inzicht in de
opbouw van de plaatselijke beroepsbevol-

king ontbrak. De uitkomsten van dit
onderzoek moesten daarin voorzien.
Onderdeel van het onderzoek was een
bedrijven-enquête onder ongeveer 600
bedrijven in Vianen en Hagestein en een
bevolkingsenquête, waarvoor ongeveer
1900 personen tussen 12 en 69 jaar in
Vianen en Hagestein werden aangeschreven. Voor Vianen werd ook de woningbehoefte onderzocht.
In augustus 1980 verscheen het rapport
Bedrijfsterreinen in Hagestein en Vianen.
Het behoort tot een serie van drie rapporten 27 . Hierin is een schat aan gegevens
opgenomen betreffende de werkgelegenheid in Hagestein en Vianen. Het rapport
bevat een grote hoeveelheid materiaal dat
gebruikt kan worden als onderbouwing en
als illustratie bij te geven beleidsadviezen.
Veel van de nu volgende informatie is
geput uit deze enquêtes.
Forensen
Uit de bevolkingsenquête bleek dat van
de 6081 personen tellende beroepsbevol-

De top-10 bedrijven te Vianen in 1975
In het najaar van 1975 werd een enquête gehouden naar het aantal personen, dat bij
Viaanse bedrijven op de industrieterreinen werkzaam was25. Bij de 74 onderzochte bedrijven bedroeg het totaal aantal werknemers 2057 (1740 mannen en 317 vrouwen).
Van deze 2057 werknemers verdiende 30% minder dan ƒ 18.000,-; 50% tussen ƒ 18.000,en ƒ 28.000,- en 20% meer dan ƒ 28.000,-. Er was een licht verschil in inkomen tussen de
inwoners van Vianen en daarbuiten. Vianezen waren meer te vinden in de lagere schaal en
minder in de hoogste schaal.
In totaal waren in de Viaanse industrie 923 personen uit Vianen werkzaam (d.i. 45% van het
totaal aantal werknemers). Uit Utrecht waren dat er 189, uit Leerdam 95.
Naar aantal werknemersbehoorden de volgende bedrijven tot de tien grootste:
1. Bonna Vianen
2. N.V. Schokbeton
3. De Jong's Machinefabriek B.V.
4. AlverB.V.
5. Meubelindustrie Dekker B.V.
6. Staalbouw Vianen
7. B.V. De Binderijgroep
8. Onderling Belang
9. Van der Spek Amsterdam B.V.
10.Tradimex Precisie Produkten B.V.
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266
85
83
80
63
63
61
61
58
41

werknemers
werknemers
werknemers
werknemers
werknemers
werknemers
werknemers
werknemers
werknemers
werknemers

king van Vianen nog geen 42% in
Hagestein/Vianen zelf werkzaam was.
Van de 58% woonforensen, die buiten
Vianen en Hagestein hun werkkring hadden, werkte ruim 82% (ca. 2900 personen) aan de andere zijde van de Lek en
gebruikte dus dagelijks de Lekbrug. Niet
minder dan 2.120 woonforensen zouden
liever in Hagestein/Vianen willen werken.
Uit de bedrijvenenquête bleek voorts dat
de werkgelegenheid in Hagestein/Vianen
bijna 4.600 arbeidsplaatsen bedroeg.
Hiervan waren er ruim 2000 te vinden op
de bedrijfsterreinen 'De Hagen', 'De
Biezen' en het terrein van het Industrieschan.
Ongeveer de helft van deze werkgelegenheid werd bezet door werknemers van
buiten Hagestein en Vianen (de werkforensen). Het lokale bedrijfsleven zou in de
nabije toekomst slechts een betrekkelijk
gering aantal nieuwe arbeidsplaatsen te
creëren.
Ontwikkeling van de werkgelegenheid
Eind 1981 werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat J. Buit,
hoofd van de vakgroep van de Vrije
Universiteit te Amsterdam, had verricht
onder 25 bedrijven, die onlangs waren
verplaatst naar Vianen, Woerden, Gouda
en Alphen aan den Rijn28. Het betrof hier
bedrijven die voorheen in West-Nederland, vooral de Randstad, waren gevestigd. Voor Vianen ging het om negen
bedrijven (alle behorend tot de groot- en
tussenhandel) met in totaal 331 werknemers. De verplaatsingen dateerden in
hoofdzaak uit de jaren 1977 en 1978.
Van de vier genoemde gemeenten viel
Vianen op door de grondprijs, die veel
lager was dan in gemeenten die dichter in
de buurt van de Randstad waren gelegen.
Mocht de grondprijs in Vianen een meevaller zijn geweest, men had ook tegenvallers gekend waarop niet was gerekend.
Deze tegenvallers hadden met name
betrekking op de bereikbaarheid van
Vianen voor vrachtauto's (afslag vanaf
snelweg naar bedrijfsterrein plotseling
afgesloten) en op de personeelssituatie.
Er was minder personeel naar de nieuwe

vestigingsgemeente verhuisd dan verwacht. Dit spoorde met de doelstelling
van streekplan Zuid-Holland-Oost, volgens welke bedrijfsverplaatsingen zoveel
mogelijk werkgelegenheid moesten bieden aan de al in het streekplangebied
wonende beroepsbevolking.
Uit het onderzoek bleek wel dat de verplaatste bedrijven een belangrijke rol vervulden in het opnemen van schoolverlaters uit de regio in het arbeidsproces. Van
de in dienst getredenen sinds een jaar
vóór de verplaatsing behoorde 25% tot
deze categorie.
De doelstelling in het streekplan ZuidHnllpnd-PlnQt
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lijk bereikbaar moeten zijn met openbaar
vervoer bleek voor de verplaatste bedrijven slechts zeer ten dele op te gaan.
Vrijwel alle naar Vianen verplaatste bedrijven gaven op dit punt een negatief oordeel. De loopafstanden naar de dichtsbijzijnde bushalte was vaak meer dan 1000
meter, zodat feitelijk sprake was van een
onvoldoende ontsluiting van bedrijfsterreinen voor openbaar vervoer.
Industrialisatie in de jaren '80
In 1981 werd geen enkel terrein door het
Industrieschap voor nieuwe bedrijfsvestigingen uitgegeven29. Wel werden in de
Raad van Bestuur de selectiecriteria
besproken, die bij de toelating van de
bedrijven, die geïnteresseerd waren in
aankoop, moesten worden gehanteerd.
Vooral kantoorvestigingen werden toegelaten, terwijl ook bedrijven die op dat
moment in Vianen zelf of in de omgeving
waren gevestigd, in aanmerking kwamen.
De selectie werd actueel toen als gevolg
van de aanleg van de Ir. D.S. Tuijnmanweg weer industrieterrein ter beschikking
kwam.
In 1986 - het Industrieschap was ondertussen opgeheven - had de gemeente
nog ongeveer 57a ha bedrijfsterrein voor
verkoop beschikbaar, waarvan voor ongeveer 3 ha de onderhandelingen over verkoop vrijwel waren afgerond.
In het jaarverslag van de gemeente
Vianen over 1987 lezen wij dat de geringe
beschikbare oppervlakte heeft geleid tot
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een zeer selectief beleid, waarbij de
nadruk is komen te liggen bij het verbeteren van de omstandigheden en expansiemogelijkheden voor reeds ter plaatse
gevestigde bedrijven. Bij de verkoop van
terreinen in dat jaar en bij de nog lopende
onderhandelingen was - op een enkele
uitzondering na - steeds sprake van plaatselijke bedrijven. Eind 1987 waren nog 7
percelen bedrijfsterrein voor uitgifte
beschikbaar. Over 5 percelen waren de
onderhandelingen met gegadigden in een
vergevorderd stadium.
In 1987 nam het aantal arbeidsplaatsen in
Viaanse bedrijven nog met 145 toe tot
5301 personen. In 1988 vond gronduitgifte van ca. 1,8 ha plaats30. Het vorenstaande geeft een overwegend zonnig
beeld van het Viaanse bedrijfsleven over
1988. Echter in toenemende mate moest
aan plaatselijke bedrijven de gelegenheid
ontzegd worden om ter plaatse noodzakelijke uitbreidingen te realiseren, terwijl
kontakten met bedrijven die zich nieuw in
Vianen wilden vestigen al in een vroeg
stadium moesten worden afgebroken.
Op 1-1-1989 stonden 813 bedrijven uit
Vianen ingeschreven in het handelsregister31. Eind 1989 was er nog ca. 1 ha.

bedrijfsterrein te koop. De vraag van
bedrijven uit Vianen overtrof ruimschoots
het aanbod van de beschikbare oppervlakte. Sindsdien is er geen bedrijfsterrein
meer beschikbaar gekomen.
In 1996 heeft minister De Boer alsnog
ingestemd met het realiseren van een
bedrijfsterrein van 25 ha tot 2005 en nog
eens 5 ha in de periode 2005-2015 ten
oosten van de A27 32 . Voorwaarde is wel,
dat het om Viaanse bedrijven gaat of
bedrijven uit de directe omgeving. Het
bedrijvenpark is dus niet bedoeld voor
buitenlandse bedrijven of bedrijven uit de
regio Utrecht. Burgemeester Koreman
sprak de hoop uit, dat in een wat verdere
toekomst wellicht ook toestemming komt
voor woningbouw aldaar, zodat mensen
dicht bij hun werk kunnen wonen.
Conclusie
De eerste motor werd in 1880 in gebruik
genomen. We kunnen tot na 1945 niet
spreken van industrialisatie in Vianen.
Deze vangt aan met de Bonna-buizen
vestiging in 1951. Langzaamaan werd in
de jaren '50 een begin gemaakt met een
eigen industrialisatie. Dit resulteerde uit-
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Koninklijke B. van Mentz b. v. Collectie Gemeente Vianen.
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eindelijk in vier industrieterreinen. Op
korte termijn is een vijfde terrein te
verwachten. Resumerend kan worden
gesteld dat de industrialisatie vooral na
1958 in snel tempo is gegroeid: van 1958
tot 1969 is in totaal 42 ha grond uitgegeven.
jaar
1880
1890
1900
1910
1920
1930

nwoners

jaar

inwoners

3616
3426
3406
3356
3369
3491

1940
1950
1960
1970
1980
1990

3585
4040
5055
8171
14438
18919

Bij de telling van 1990 zijn de inwoners van
Hagestein Everdingen en Zijderveld opgeteld,
die sinds de gemeentelijke herindeling van
1986 inwoners van Vianen geworden
Bron: Jaarverslagen van de gemeente Vianen
Tabel 4. Aantal inwoners in de gemeente Vianen
1880-1990
Woonden in Vianen in 1950 nog maar
4040 mensen, in 1990 was hun aantal tot
18.919 gestegen (zie tabel 4). De sterkste
groei was tussen 1970-1980 met ruim
6000 nieuwe inwoners. De bevolkingstoename kan aan de industrialisatie toegeschreven worden. Snelle industrialisatie
dient gepaard te gaan met een evenredige ontwikkeling van de woningbouw, de
scholenbouw en de culturele voorzieningen.
Sinds 1990 heeft de g e m e e n t e Vianen
nog nauwelijks terreinen o m nieuwe
industrieën te vestigen en woningen te
bouwen.
Drs J.A.M. Koenhein
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Het stoomgemaal van de polder
De Eendracht
Polder De Eendracht
Tot in de achttiende eeuw lag buitendijks
bij Lexmond en Vianen een groot uiterwaardengebied, dat werd doorsneden
door kreken en geulen. Dit waren vertakkingen van de rivier de Lek. Door verzanding en uitschuring veranderde de loop
van deze watergangen voortdurend. De
stukken land, vaak eilanden, waren niet of
nauwelijks omgeven door kaden en liepen
bij hoogwater steeds onder. Er werd dan
een laagje klei afgezet dat dit uiterwaardencomplex tot een vruchtbaar gebied
maakte. De afgezette klei was er ook de
oorzaak van dat het niveau van de uiterwaarden steeds hoger kwam te liggen.
Dat viel des te meer op omdat het binnendijkse land steeds lager werd door het

inklinken van de veenlaag.
De eigenaren van de uiterwaarden hadden geen bezwaar tegen die vruchtbaar
makende overstromingen, als ze maar in
de late herfst, de winter of het vroege
voorjaar kwamen. In de rest van het jaar
moesten de uiterwaarden droog zijn en
moest er goed bruikbaar gras groeien.
Slibafzettingen in die periode deden de
waarde van het gras snel dalen, nog afgezien van het feit dat onder water geen
gras groeit. De oplossing was natuurlijk
om een dijk rond elke waard te leggen,
maar dat was een kostbare zaak. Om de
kosten te drukken werd in 1763 door de
grondeigenaren, de ingelanden, besloten
om gezamenlijk rond het gebied een dijk
aan te leggen die aan de einden aansloot
op de hoge Lekdijk. Op 28 juli 1763 werd
de overeenkomst getekend en op 11 april
1764 goedgekeurd door de Gecommitteerde Raden van Holland. Drie jaar later,
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De situatie voordat de polder De Eendracht was gesticht. Deel van Kaart van de Rivier de Lek met zijne
Uyterwaarden door Melchior Bolstra, 1751/1764, kaart 6. Het Utrechts Archief, Top. Atlas, 240-1.
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op 24 februari 1767, werd de overeenkomst iets gewijzigd1.
Het resultaat was een langgerekte buitenpolder die in Vianen begon bij de Buitenstad (die buiten de Lekpoort lag en ook
wel Straatweg werd genoemd) en eindigde tegenover de Dorpsstraat in Lexmond.
De polder (311 ha na 1862) bevond zich
dus op het grondgebied van zowel Vianen
(232 ha) als Lexmond (79 ha) en bestond
uit een aantal door watergangen gescheiden uiterwaarden2. Op Viaans grondgebied waren dat, beginnend in het noordoosten, de Mijnsheeren- of 's Heerenwaard, de Middelwaard, de Zaadwaard,
de Doornwaard en de Lagewaard, die
later de Zandwaard werd genoemd.

Op Lexmonds grondgebied lagen het
Kinderwerk en het grootste deel van de
Bolswaard3. Ongeveer 55 meter ten oosten van het nu nog bestaande brugje in
de Lekstraat, (de vroegere Bolsteeg) die
van de Lekdijk naar de camping loopt,
werd vanaf de zuidelijke kade van de
Bolswaard tot aan de Lekdijk een kade
gemaakt waardoor een gesloten polder
ontstond. Deze kade werd Nieuwe Kade
genoemd. De westelijke punt van de
Bolswaard werd niet in de nieuwe polder
opgenomen. De bochtige kade, die dwars
door de Bolswaard liep, vormde een soort
uitstulping. Het is mogelijk dat deze bochtige kade in 1763 al bestond.
De uitstulping van de Bolswaard vormde
slechts een klein deel van de polder,

Huidige vorm van polder de
Eendracht. Topografische kaart
van Nederland 1995. Schaal
1:10.000 (verkleind). Blad
38Fnoord (Vianen) en Blad
38Fzuid (Hei- en Boeicop)
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maar de kade ervan was lang en bochtig.
In 1856 werd daarom besloten om de
kade in het verlengde van de Bolsteeg
door te trekken in een bijna rechte lijn
naar de kade langs de Lek. De Bolsteeg
zou ook worden verhoogd 4 . In 1857 werd
dit plan uitgevoerd5. Deze kade werd
eveneens Nieuwe Kade of Dwarskade
genoemd.
Door het maken van de kade was de
kadelengte van de polder een stuk kleiner
geworden, wat scheelde in het onderhoud. Helaas was de kade niet sterk
genoeg, want in de winter van 1861/62,
toen de polder vol water stond, bezweek
zij. De doorbraak was juist op het punt
waar de Bolsteeg overging in de Nieuwe
Kade. Buiten de kade werd door het uitstromende water een diepe put, een wiel,
gevormd die nu nog bestaat. In 1862

werd rond de binnenkant van het wiel een
nieuwe kade gemaakt6. Deze sloot aan op
de zomerkade langs de Lek, die doorliep
tot het hoge deel van het Kinderwerk,
waarop vroeger een steenoven was
gevestigd. De hoogste gronden lagen aan
de Viaanse kant en langs de Lek. De
lagere gronden lagen voornamelijk op
Lexmonds grondgebied.
De waterhuishouding van de polder
Om water in de polder toe te laten, was bij
Vianen een molentje met een houten duiker gemaakt. Dit zal wel niet hebben voldaan want tussen 1833 en 1840 werden
beide afgebroken 7 . Er waren naar alle
waarschijnlijkheid aanvankelijk ook een
aantal overlaten om bij hoog water het
rivierwater gecontroleerd de polder te

Situatie bij Lexmond. Basis: Kadastrale kaart ca. 1832, Lexmond, Sectie B, blad 1, Kadaster Rotterdam.
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Polder De Eendracht. Schetskaart uit 1916. Gem. Archief Gorinchem, inv. Polder De Eendracht, nr. 13.

laten instromen. In 1850 werd een nieuwe
duiker gemaakt8.
Ook door de uitwateringssluis bij Lexmond, gelegen aan de monding van de
Heulsloot, kon in principe de polder worden blank gezet. Dit mocht alleen tussen
1 december en 15 maart9. Later werd
deze periode verlengd. Door de hoge
vloer van het sluisje ging dit echter niet zo
goed en in de volgende jaren werd
gesproken over een stelsel van overlaten
of een stenen duiker in het oostelijke deel
van de polder, maar het bleef bij praten.
Niemand wilde een overlaat op zijn land
omdat het instromende water achter de
overlaat een put maakte en deze schade
kreeg de eigenaar niet vergoed. Bovendien hadden de eigenaren van de hoge
gronden daar niets aan, wat een extra

reden was om die plannen weg te stemmen 10 . H.J.F. Reijgers uit Vianen verhoogde in 1864 zijn kade en de reeds
bestaande overlaat langs de Mijnsheerenwaard tot meer dan 4,80 m boven AP en
probeerde zo van het probleem van de
overlaat af te komen".
De afwatering van de gehele polder
gebeurde door een hoofdwatergang die
bestond uit de Kleine Lek of Hank en een
aantal langssloten. Waarschijnlijk werden
bij het ontstaan van de polder in 1763 ter
hoogte van Het Kinderwerk twee langssloten met elkaar verbonden. Daardoor
was een hoofdwatergang ontstaan die
begon in Vianen, aan het boveneinde van
de Mijnsheerenwaard en eindigde bij de
sluis te Lexmond 12 . Deze watergang werd
de Heulsloot of Kilsloot genoemd, naar
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het eerste stuk van de Kleine Lek bij
Vianen. Bij Lexmond lag ook een stuk
water dat de Kil heette.
Een veel groter probleem dan het inlaten
van water was echter de uitwatering. In
Lexmond, ongeveer 130 meter uit de
Lekdijk, waar de zuidelijke Nieuwe Kade
de Heulsloot kruiste, was in 1763 een stenen overkluist uitwateringssluisje
gemaakt13. Dit sluisje had waarschijnlijk
een breedte van ongeveer één meter,
want in 1865 is er sprake van vernieuwing
van de sluisdeur met die breedte14. In
later jaren is het sluisje vergroot. Het werd
toen een gemetselde overwelfde duikersluis, die aan de buitenzijde werd afgesloten door een deur. Het sluisje was 4,90
meter lang en had een inwendige breedte
van 1,75 meter. De onderkant van de
sluis lag op 0,95 m boven NAP en de
hoogte van de duikeropening was 2,50
meter15.
Hoog water
Uiterwaard
Kwetstroom
Kwel

In de polder kwam veel kwel voor. Dat
trad vooral op bij hoog water wanneer het
water bijna tegen de kruin van de kade
stond, die ongeveer 4 meter boven NAP
lag. Vooral de lage polders, die eenderde
van de polder uitmaakten, hadden veel
last van kwel. Bij hoog water kon het
water niet op een natuurlijke wijze op de
rivier worden geloosd, wat inhield dat ook
's zomers de lage delen onder water kwamen te staan. Hierdoor ging het hooigras
verloren of werd veel minder waard. Zo
bracht het gras van de Zaadwaard in
1867 slechts ƒ 134,- op, terwijl dit normaal gemiddeld ƒ 6000,- was! De schade
aan hooigras was bij hoogwater meestal
ƒ 50,- per hectare16.
Aanvankelijk was het onderhoud van de
kade voor rekening van de eigenaar van
het aangrenzende stuk land. Dat was
meestal hoog land, zodat de eigenaars
van de lage uiterwaarden niets betaalden.
In 1845, bij de invoering van een nieuw
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reglement, was dit veranderd en werden
de kosten voor het onderhoud over alle
ingelanden omgeslagen 17 . De eigenaren
van de hoge uiterwaarden waren tevreden met deze regeling, maar dat veranderde toen er kosten moesten worden
gemaakt om de wateroverlast van de lage
polderdelen te bestrijden, waaraan ook zij
moesten meebetalen.
Een stoompomp

aanschaffen?

Vooral bij wat hogere waterstanden verliep de uitwatering van de lage delen van
de polder erg traag. Het nauwe uitwateringssluisje bij Lexmond liet slechts
zoveel water door, dat het waterpeil maar
1 oude duim (2,5 cm) zakte per etmaal 18 .
Behalve verbreden van het sluisje, zou
een door stoom aangedreven centrifugaalpomp een oplossing kunnen zijn. Die
pomp zou het water slechts 1 meter
omhoog moeten brengen.
Centrifugaalpompen werden nog niet veel
toegepast. Om een idee te krijgen over de
consequenties van een stoomaandrijving
moest voorzitter Joh. Mijnlieff Az. in 1868
informatie gaan inwinnen over de werking
en de kosten van het stoomgemaal bij de
Arkelse Dam, dat dateerde uit 1826 en
het water omhoog bracht met een scheprad19. Kennelijk pakte dit goed uit want
toen O. de Kievit uit Vianen in januari
1869 een aanbieding deed om voor
ƒ 1800,- een tweedehands stoompompmachine van 6 à 8 paardekracht, met vertikalen cylinder en pomptoestel te leveren
en te plaatsen, werd dit in welwillende
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Locomobiel. De schoorsteen is neergeklapt.
Briefhoofd Landré en Glinderman.

overweging genomen. Met de pomp kon
per minuut 4 tot 5 m ruim 8 meter
omhoog worden gebracht. Hiervoor was
per dag 6 mud kolen nodig 20 . De pomp
was echter te klein en het werd weer stil
rondom de stoompomp.
Drie jaar later, in de zomer van 1871 en
1872, kwam eenderde van de polder,
ongeveer 100 ha, door kwelwater blank te
staan21. Er moest iets gebeuren. In april
1873 kreeg dijkmeester T. Swets Jz. van
de ingelanden opdracht om een rapport
op te maken over de mogelijkheden en
kosten van een locomobiel met centrifugaalpomp22. Een locomobiel was een
stoommachine die samen met de ketel op
een verrijdbaar onderstel was gemonteerd en dus gemakkelijk overal naar toe
kon worden gebracht. Een locomobiel
was al lang bekend in Nederland, maar
de centrifugaalpomp was pas omstreeks
1860 geïntroduceerd23.
In september diende Swets het rapport21
in, maar pas een half jaar later, in maart
1874, werd het in de jaarlijkse ingelandenvergadering besproken. Besloten
werd om eerst maar eens zo'n locomobiel
te huren. Een locomobiel kostte ongeveer
ƒ 3500,-, in die tijd een flink bedrag. De
Amsterdamse firma Landré en Glinderman had een gebruikte locomobiel van
7 pk, die compleet met centrifugaalpomp
en 25 centimeter wijde pijpen kon worden
gehuurd voor ƒ 250,- per maand. Ook een
machinist kon voor ƒ 16,- per week ter
beschikking worden gesteld. De pomp
kon ruim 4,5 m3 water per minuut 2 tot 272
meter omhoog pompen. Swets stelde
voor om de locomobiel in het onderhuis of
de timmermanswinkel van de kinderen
van Jacob van Ek, nu bewoond door de
schilders Van Zelm te plaatsen. Het water
zou uit de kadesloot worden gezogen en
door een koker met schuif worden weggeperst. De koker moest worden aangebracht in de dam bij het uitwateringssluisje. Een ander plan was om de locomobiel
in Vianen neer te zetten, net boven de
kleine sluis bij de oven van de heer Van
den Broeke24. Van den Broeke bood aan
om de locomobiel kosteloos op zijn
fabriek te bergen wanneer de locomobiel
op zijn kade zou worden geplaatst. De

heer Van Eethen, die hoog gelegen land
had, was niet overtuigd dat de kosten van
stoombemaling opwogen tegen de voordelen, omdat de polder (lees: zijn eigen
hoge land) daarvoor te weinig last had
van kwelwater.
Met 140 tegen 76 stemmen werd op voorstel van voorzitter Mijnlieff besloten om
ƒ 500,- uit te trekken om de proef met de
locomobiel te nemen, waarbij de kosten
maximaal ƒ 1,50 per bunder zouden
zijn25.
In de volgende drie zomers bleef het
rivierpeil echter laag en het bestuur, dat
toch al geen groot voorstander was van
de stoombemaling, voerde het besluit niet
uit. In plaats van kwelwater dat de polder
inkwam, kwelde het polderwater door de
lage waterstand nu uit de polder. Bovendien was de voorzitter intussen tot de
conclusie gekomen dat ruim ƒ 1000,nodig was, dus tweemaal het budget dat
hij indertijd zelf had voorgesteld. Er
gebeurde dus niets.
In het voorjaar van 1877 was het rivierpeil
opnieuw hoog en stonden de lage polderdelen blank. Op verzoek van de ingelanden Van den Broeke en Lanschot werd op
25 mei een speciale vergadering belegd.
Besloten werd aan twee firma's prijs te
vragen voor het binnen veertien dagen
met een stoompomp wegmalen van de
overtollige 30 cm water in de polder26.
Reeds vijf dagen later, op 30 mei, was er
weer een vergadering van de ingelanden,
waarin de twee binnengekomen offertes
werden besproken. Bennink uit Vreeswijk
wilde een locomobiel plaatsen en gedurende 14 etmalen flink werkend houden
voor f 480,-, terwijl Smulders uit Utrecht
een wat grotere installatie voor ƒ 840,wilde laten werken. Een garantie voor het
leegmalen in veertien dagen gaven ze
echter niet.
De ingelanden vonden de proef te kostbaar en kozen een oplossing, die ook
toendertijd al gangbaar was: er werd een
commissie benoemd. Deze commissie
moest ervaringen met stoombemaling en
de kosten daarvan nagaan en advies
inwinnen bij deskundigen. Om de benodigde ƒ 300,- te kunnen opbrengen werd
25

de omslag verhoogd van 4 tot 5 gulden
per hectare.
De eerste plannen voor een permanent
stoomgemaal
De commissie vroeg twee deskundigen,
ingenieur P.A. Korevaar uit Sliedrecht en
ingenieur Nierstrasz, om een advies.
Korevaar adviseerde om een permanent
stoomgemaal met scheprad te maken in
de kade tegen de dijk te Lexmond,
Nierstrasz om bij hoog polderwater tijdelijk een locomobiel met centrifugaalpomp
in te zetten. In december 1877 presenteerde de commissie de twee plannen
aan het bestuur. Zowel de commissie als
het bestuur gaven de voorkeur aan het
plan van Korevaar27. Beide plannen werden aan de ingelanden voorgelegd in de
algemene vergadering van 18 januari
1878 en ontketenden een stevige discussie.
J.C. van Eethen en zijn vrouw J. Begram
uit Utrecht, H.J.F. Reijgers te Vianen en
D. Bikker uit Lexmond voerden als
bezwaren aan de slechte resultaten die
de polder Jaarsveld met stoombemaling
had, het grote gevaar dat het gemaal door
kruiend ijs werd beschadigd, waarschijnlijk hogere kosten dan geraamd en de
mogelijkheid dat jaren achtereen een
stoomgemaal niet nodig zou zijn. Het ijsgevaar was niet denkbeeldig, want in het
plan stond de machine slechts 1 meter
boven de kade. Daarop volgde de stemming met als uitslag 131 stemmen voor
en 131 tegen! De stem van de voorzitter
Mijnlieff moest de doorslag geven. Hij
stemde tegen en het plan was verworpen!28
Ook in dit voorjaar 1878 was de waterstand hoog, dus bleven de lage polderdelen last houden van kwelwater. De
hoge delen in het oosten van de polder
hadden hiervan geen last. In mei sloot
een ingeland de duiker in de benedenste
uitweg van de Zaadwaard af met een
schuif en een slot, waardoor het kwelwater van de lage, westelijk gelegen polders
niet in de oostelijke polders kon stromen.
Op 14 mei stond het water in de westelijke delen 20 cm hoger dan in de oostelijke
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delen!29 Dit zette kwaad bloed en gaf veel
gemor. Op 24 mei werd over deze kwestie een extra ingelandenvergadering
gehouden. Het bestuur beloofde de boze
ingelanden van de lage polderdelen dat
het zou proberen met iemand een overeenkomst te sluiten om bij wateroverlast
steeds binnen drie dagen na afroep tijdelijk een stoomwerktuig te plaatsen en te
laten werken 30 .
Anderhalve week later, op 4 juni 1878,
was er opnieuw een vergadering van de
ingelanden over een voorstel dat F. Kool
uit Leerdam reeds in april had ingediend.
Hij wilde zijn pomp op proef bij de
Staartse steenoven van Van den Broeke
neerzetten. De kosten waren ƒ 85,- per
etmaal. Wanneer de proef slaagde, kon
de polder de pomp kopen voor ƒ 600,- 31 .
Nieuw kostte hij ƒ 4000,-.
Dijkmeester Swets was in Leerdam gaan
kijken hoe die pomp eruit zag. Het 10 jaar
oude en 800 kg wegende apparaat was
een soort schepradwerktuig dat zijn water
terzijde uitstort in een bak, die in de kade
gezet zijnde, of ingegraven, het water
buiten de polder voert. Het werd aangedreven met draaijen aan twee krukken,
door zeven man, om de tien minuten af
en aan, dat is 14 man; in de 24 uren
wordt 15.000 kubieke meters water verzet, bij geen hogere opbrengst dan tot
1 el [= 1 m]. De kosten daarvan zijn 14
mannen ad f 3,- in de 24 uren is f 42,-.
Daar kwam nog ƒ 7,- bij voor huur en een
opzichter, zodat de kosten per etmaal
ƒ 49,- bedroegen. Inplaats van de 2 x 7
man kon echter ook een locomobiel worden gebruikt32.
Het voorstel werd met 225 tegen 11 stemmen aangenomen, het bestuur kreeg een
budget van ƒ 1000,- en Van den Broeke
stelde kosteloos zijn terrein ter beschikking. Met de proef kon waarschijnlijk al op
9 juni worden begonnen. Meteen na de
vergadering werd met Kool een contract
gesloten en reeds op 8 juni zou hij beginnen met malen. Hij zou ook voor een
locomobiel zorgen, maar reeds de volgende dag moest hij melden dat hij zijn
belofte niet kon nakomen en de polder
moest zelf maar voor een locomobiel, het
opstellen ervan of voor mannen zorgen 33 .

Waarschijnlijk is de proef toen niet doorgegaan en als dat toch is gebeurd zal het
wel geen succes zijn geweest. Hoe dan
ook, de volgende vier jaar bleef het stil
rond de stoompomp.
Er komt een vast stoomgemaal
Bemaling door stoomkracht was in die tijd
niets nieuws in Nederland. Na een mislukt
experiment bij de Oostpoort te Rotterdam
in 1776, was in 1786 een stoomgemaal
Doorsnede A-A

Doorsnede C-C

geïnstalleerd in de polder Blijdorp bij
Rotterdam dat een groot succes was 34 . In
1825-1826 was bij de Arkelse Dam, op
het zuidelijke eind van het Zederikkanaal,
ook reeds een stoomgemaal gebouwd.
Om de Haarlemmermeer droog te leggen
waren in 1845/46 enkele grote gemalen in
werking gesteld, waaronder het nog
steeds bestaande Cruqiusgemaal 35 . In
1882 waren er al ongeveer 350 stoomgemalen in Nederland36.
In de herfst van dat jaar dienden twee
Aanzicht X

Doorsnede B-B

Ontwerptekening van het gemaal. In de doorsnede A-A is de omvang van het scheprad te zien en in doorsnede B-B het massieve metselwerk rond de ketel. De ketel is zichtbaar als de witte cirkel.
Gem. Archief Gorinchem, Inv. Polder De Eendracht, nr. 131.
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vrouwelijke ingelanden, M.H. Oomen
(weduwe van A.C. van Lanschot) en
J.C.H.B. van Zijll (weduwe van H.C. van
den Broeke) een verzoekschrift in om een
permanent stoomgemaal te plaatsen.
Mevr. M.H. Oomen had, evenals vele
andere ingelanden, jaren achtereen
belangrijke schade geleden en nu moest
het probleem maar eens goed worden
aangepakt. Op 3 november werd een
extra vergadering voor de ingelanden
belegd en met 170 tegen 89 stemmen
werd besloten om definitief over te gaan
op stoombemaling. De lasten zouden
hectaregewijs gelijkelijk worden verdeeld.
De tegenstemmers waren mevr. Begram
(38 stemmen) en haar echtgenoot J.C.
van Eethen uit Utrecht (2 stemmen),
mevr. J.M. Mijnlieff uit Vianen (24 stemmen) en H. Royaards van Scherpenzeel
uit Utrecht (25 stemmen). Ze hadden allemaal hoge gronden en voerden als extra
argument aan dat ze in droge perioden
hun landerijen zelfs moesten besproeien.
Toen het besluit voor stoombemaling eenmaal was genomen, wilde men niet gaan
knoeien met een locomobiel maar meteen
een permanent stoomgemaal bouwen volgens het plan dat Korevaar al in 1877 had
ingediend. Alleen de familie Van Eethen
was tegen een permanent stoomgemaal37.
Voor Joh. Mijnlieff Az., de voorzitter van
het polderbestuur en echtgenoot en vertegenwoordiger van mevr. J.M. Mijnlieff,
was het besluit extra zuur. Een paar jaar
tevoren had hij de lage Mijnsheerenwaard, die hij samen met anderen bezat,

moeten verkopen en daar een betrekkelijk
laag bedrag voor gekregen omdat zij in de
regel voor een groot deel onder water
staat of met overtollig water heeft te kampen38.
De tegenstemmers lieten het er echter
niet bij zitten en gingen tegen het besluit
in beroep bij de Gedeputeerde Staten van
Zuidholland. Deze vroegen advies aan
het hoogheemraadschap, die merkwaardigerwijs op zijn beurt weer advies vroeg
aan het bestuur van de polder De
Eendracht, waarvan voorzitter Mijnlieff het
beroep mede had ingediend. De rest van
het bestuur zag echter niets in het beroep
en het advies luidde dan ook om het
besluit niet terug te draaien. In april 1883
beschikten GS inderdaad afwijzend op
het ingediende beroep en op 11 mei
besloten de ingelanden om zo snel mogelijk met Korevaar in zee te gaan 39 .
Het stoomgemaal
Daarna ging het snel. Korevaar raadde
een stoomwerktuig van 20 pk aan, dus
zes meer dan in 1877, met ijzeren scheprad. Reeds op 29 juni 1883 vond de aanbesteding plaats. Voor de stoominstallatie
was de Isselburger Hütte A.G. uit Duitsland met ƒ 9850,- de goedkoopste en
deze firma werd de levering gegund. Het
werd een liggende stoommachine van 17
pk met een liggende vlampijpketel. Door
middel van een tandwieloverbrenging
werd het scheprad aangedreven. Het ijzeren scheprad had een diameter van 6,20

VOORNAAMSTE BESTEKGEGEVENS UIT 1883:
Gebouw
Lengte x breedte:
8 x 7,50 m
Basis van de schoorsteen:
vierkant uitw. 1,60 m
Uitwendige diameter schoorsteen: op 7,50 m h 0 0 gte:
1,30 m, op 20 hoogte
0,90 m
Lengte schoorsteen:
21,5 m

Tandrad en as
Materiaal:

Horizontale stoommachine
Cylinderdia x slag:
Diameter vliegwiel:
Aantal dubbele zuigerslagen:
Vermogen:

Scheprad
Constructie:

Horizontale ketel
Lengte x diameter:
Aantal vlampijpen:
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34 x 80 cm
3m
44 per minuut
17 pk

2,65 x 1,30 m
36, met inwend ge diameter 80 mm

Uitwendige diameter:
Aantal tanden:
Breedte tandkrans:
Aslengte:

Aantal schoepen:
Diameter buitenwerks:
Breedte:

Ijzeren tandrad met
houten tanden
3,155 m
144
250 mm
2,97 m

opgebouwd uit gegoten ijzeren stukken en
schoepen
van
gebogen ijzeren plaat
24
6.20 m
0,50 m

Deze foto, gezien vanuit richting Vianen, dateert
waarschijnlijk van 1918 toen het bovenste deel
van de schoorsteen werd versterkt met ijzeren
banden. In het linkerdeel van het gebouw stond
de ketel. Het deel met de trapgevel was de
machinekamer. Rechts beneden is het waterkanaal van het scheprad. Verz. H. Molenaar;
Lexmond in oude Ansichten.

meter en bevatte 24 schoepen40. Het was
aan de buitenkant van het gebouw aangebracht. Het gebouw bestond uit een
machinekamer en een ketelhuis en was
gefundeerd op maar liefst 200 palen.
Onder het ketelhuis was een spuikoker
(spuisluis of duiker) gemaakt die aan de
westelijke zijde werd afgesloten door een
vertikaal scharnierende eikehouten deur.
Bij hoog polderwater en laag buitenwater
kon hierdoor worden gespuid41.
Vanaf het gemaal werd nog een geul
gegraven naar een reeds bestaande
watergang die, evenals de Heulsloot, uitmondde in het boveneind van de Lexmondse haven 42 . Voor het gebouw en het
andere civiele werk was K. van der Sluis
uit IJsselmonde met ƒ 17.820,- de goedkoopste43. Om alles te kunnen financieren
werd een lening van ƒ 33.000,afgesloten44 maar deze werd niet geheel
gebruikt, want het gemaal kostte maar
ƒ 29.528,36 5 , waarbij die laatste halve
cent niet werd vergeten! 45

Op 23 augustus 1883 werd met vaste
hand op het met groen en vlaggen versierde terrein de eerste steen gelegd voor
het in aanbouw zijnde stoomgemaal door
de 87-jarige Teun is van Dieren Sr die
reeds 64 jaar in het bestuur van de polder
zitting had 46 .
Op 1 februari 1884, dus slechts 7 maanden na de gunning, werd het stoomgemaal opgeleverd. Het voldeed en gaf de
indruk dat het stoomgemaal, licht en
zacht en toch zeer krachtig als het werkte,
het vereiste vermogen van uitmaling
bezit. Machinist werd de Lexmondse smid
Van Mazijk, die van de monteur van de
stoominstallatie leerde hoe alles werkte.
Zijn loon bestond uit ƒ 75,- per jaar en
ƒ 2,50 voor elk etmaal van 18 uur dat het
gemaal in werking was. Wanneer moest
worden gemalen kreeg hij dus maar 6 uur
slaap per dag 47 . Om dag en nacht te kunnen doordraaien was een tweede machinist nodig en die kwam in 188848.
In de strenge winter van 1890/91 vroor de
zuigpomp van de stoommachine kapot49.
Hij werd gemaakt door F. Smulders uit
Utrecht, maar toen de machine midden
april weer werd aangezet, kon slechts met
moeite stoom worden gehouden. Eerst
dacht men dat de kolen niet goed waren
en werden goede machinekolen gekocht.
Dat bleek echter niet de oorzaak van het
probleem te zijn, maar een lekke schoorsteen. De bovenste 9,5 meter van de vijftien meter hoge schoorsteen liet veel rook
door, waardoor er niet genoeg trek in de
vuren was. Als noodoplossing dichtte
metselaar Floor Sloof de kieren met klei.
Zijn stelling liet men voorlopig staan tot er
een gelegenheid was om de schoorsteen
door een bekwame metselaar gedeeltelijk
te laten afbreken en weer opbouwen. Dat
zou ƒ 300,- moeten kosten. Pas in september kreeg Sloof opdracht voor die prijs
het werk uit te voeren. Eerst werd het polderpeil tot 10 cm onder het zomerpeil
afgemalen en toen kon Sloof zijn gang
gaan 50 .
De kolenloods
In het bestek van het stoomgemaal was
ook de bouw van een kolenloods opgeno29

men, maar deze werd toen waarschijnlijk
niet gebouwd. In 1898 werd voorgesteld
om naast het gemaal een stuk grond te
kopen om daar een kolenloods op te zetten. Er werd een begroting gemaakt51,
maar daarna bleef het stil, totdat in 1901
bleek dat de machine niet genoegzaam
stoom houdt om voldoende water op te
brengen. Dat kwam omdat er gewone
kachelkolen werden gebruikt die bij de
plaatselijke kolenboeren konden worden
gekocht. Machinekolen waren veel
geschikter, maar die moesten in grote
partijen worden gekocht en binnen worden opgeslagen. Er was dus een kolenloods nodig. Op 3 september 1901 werd
daarom besloten een houten loods te
bouwen op een ongeveer 45 m2 groot terrein dat werd aangekocht van de wed.
Zorn voor één gulden per vierkante meter.
De 6 meter lange en 4 meter brede loods
werd gebouwd door M. de Koning te
Lexmond voor ƒ 342,-52.
Inlaten en sluizen
In 1885 kwamen er verzoeken om een inof overlaat te maken, zodat 's winters
water in de polder kon worden toegelaten 53 . In 1891 werd daartoe langs de Lek,
in het boveneind van de polder (bij
Vianen, op het land van H. Royaards van
Scherpenzeel, in het deel van de kade op
Leeuwenhoek, juist voor het bestaande
wiel) geen overlaat, maar een stenen
bevloeiingssluis gebouwd, die door een
dubbele rij schotbalken kon worden gesloten en van boven open was. Deze waterinlaat van ruim 3 meter breedte werd voor
ƒ 887,- gemaakt door Christiaan Streefkerk uit Ameide54. Door deze inlaatsluis
was het inlaten van water nu mogelijk. De
polder kon nu weliswaar onder water worden gezet, maar door het lekkende uitwateringssluisje in Lexmond liep het water
langzaam maar zeker weer weg 55 . In
1893 werd aan de onderzijde van de
sluisdeur een betere afdichting gemaakt
en hiermee was ook dit euvel verholpen 56 .
In de jaren vijftig van deze eeuw was als
gevolg van het lagere rivierpeil het inlaten
van water alleen mogelijk bij bijzonder
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hoog water57.
In 1899 werd geprobeerd of de duiker
(spuisluis) die zich onder het gemaal
bevond, groot genoeg was om het overtollige water uit de polder te laten stromen. Helaas bleek dat niet het geval.
Was dit wel zo geweest, dan had de uitwateringssluis kunnen vervallen. Dat zou
mooi uitkomen, want de uitwateringssluis
verkeerde in zeer slechte staat en
opknappen zou minimaal ƒ 2000,- kosten 58 . Toch moest er iets gebeuren, want
wanneer de uitwateringssluis het begaf,
liep de hele polder onder water. Daarom
werd in 1904 besloten om schotbalken
met messing en groef te maken om
desnoods het uitwateringssluisje aan de
binnenzijde te kunnen afsluiten59.
Het sluisje was gebouwd om water uit de
polder weg te laten lopen, niet om het erin
te laten lopen of erin te houden. Dat zou
in lange droge perioden wel handig zijn
maar de sluisdeur, die naar buiten opende, kon bij hoog buitenwater niet tegen de
waterdruk in worden geopend. Een oplossing zou zijn om een schuif aan te brengen, maar dat wilde men pas doen wanneer het echt nodig was 60 .
In de winter van 1905/1906 deed men
een ontdekking. De schotbalkjes in de
Lexmondse uitwateringssluis waren aangebracht en het water dat bij hoogwater
door de sluisdeur lekte werd door de
erachter gelegen en goed afdichtende
stapel schotbalkjes tegengehouden.
Daardoor kwam het water aan beide zijden van de deur even hoog te staan en
zie daar, de sluisdeur kon worden geopend! Zo was een manier ontdekt om de
sluis bij hoog water toch open te krijgen 61 .
Door de deur in de duiker (spuisluis) van
het stoomgemaal kon alleen worden
geloosd. Om bij het gemaal ook water in
te kunnen laten werd in 1921 voorgesteld
een schuif aan te brengen 62 , maar pas in
1934 werd een nieuwe duiker met een
schuif aangebracht63.
De deur van de uitwateringssluis in de
kade was in 1956 zo slecht geworden, dat
werd besloten deze te vervangen door
een duiker met een schuif. Dit plan werd
pas in 1958 uitgevoerd64.

toch kon worden weggemalen.
De Lexmonder Koen Horden zag wel wat
in het baantje en bood zich aan als
machinist. Op 10 augustus 1910 begon hij
onder toezicht van de monteur te malen
en hij voldeed zo goed dat hij werd
benoemd tot machinist op een jaarlijkse
beloning van f 85, -, benevens f 2,50 per
etmaal van 18 uren, wanneer er gemalen
wordt. Verder mocht hij zich voorzien van
een stoker tegen een beloning van 11
cent per uur68.
Problemen rond de Eerste Wereldoorlog
De inlaatsiuis te Vianen die in 1891 werd gebouwd. In de gleuven konden horizontale balken
(de schotbalken) worden aangebracht, zodat een
waterdicht schot ontstond. Gem. Archief
Gorinchem, Inv. polder De Eendracht, nr. 77.

In de waterinlaat te Vianen werd na enkele jaren praten en plannen maken in 1939
de vloer 60 cm verlaagd. Ook daar kon nu
bij normaal hoogwater het water in de polder worden ingelaten65.
Een andere machinist
In 1905 was het salaris van Van Mazijk op
diens verzoek opgetrokken van ƒ 75,- tot
ƒ 85,-- Omdat evenwel alle extra inkomsten, zoals een toeslag van ƒ 5,- voor
kleine reparaties en schoonhouden van
de machine, daarmee vervielen schoot hij
er niet veel mee op 66 .
Op vrijdag of zaterdag 29 of 30 juli 1910
had voorzitter B. Mijnlieff, die de in 1897
overleden J. Mijnlieff was opgevolgd 67 ,
met de heer den Hartog het stoomgemaal
te Lexmond bezocht en waargenomen dat
er nog vrij veel water op het zomerpeil
stond en toen aan machinist Van Mazijk
medegedeeld dat wanneer zondag 31 juli
het water boven peil was en bleef, er op
zondag moet gemalen worden, hetwelk
door Mazijk op de meest brutale manier
werd geweigerd. Zijn weigering stoelde op
godsdienstige gronden. Toen hij inderdaad die zondag niet maalde werd hij ontslagen. Machinefabriek F. Smulders uit
Utrecht, die al de nodige reparaties had
uitgevoerd, leverde tijdelijk een monteur
die tevens machinist was, zodat het water

in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
waren de kolen schaars en dus duur. In
september 1916 lag bij het gemaal nog
maar een kleine voorraad, te weinig om
een volgende maalperiode door te
komen. Besloten werd om pas (dure)
kolen te bestellen wanneer er moest worden gemalen en de voorraad zou dan
meteen geheel worden opgebruikt69.
Deze zuinigheid pakte echter verkeerd uit.
Op de ingelandenvergadering van 29 mei
1917 moest de voorzitter mededelen dat
hij ter verkrijging van steenkolen voor het
stoomgemaal zich heeft gewend tot de
commissie voor de distributie van steenkolen te 's-Gravenhage, dat dit tot een
minder aangename correspondentie heeft
geleid en het resultaat was dat we tot
dusver geen steenkolen hebben verkregen, noch in uitzicht is dat we binnen
afzienbare tijd die zullen verkrijgen.
Gelukkig kon in de loop van dat jaar een
partijtje kolen worden gekocht bij de
Steenkolen Handelsvereeniging te
Utrecht en kon het gemaal weer
draaien70.
In de zomer van 1918 was ook de voorraad machine- en cylinderolie op, zodat
bij de eerstvolgende noodzakelijkheid om
te malen, de machine niet in werking zal
kunnen worden gesteld. Bij de autoriteiten
werden toen 25 liter machineolie en 15
liter cylinderolie aangevraagd, maar wanneer die werden geleverd is niet
bekend71.
Met de installatie waren nooit grote problemen geweest en het onderhoud bleef
beperkt tot het vervangen van kleine
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onderdelen. Alleen in 1905 waren, op last
van het Stoomwezen, 34 vlampijpen van
de 21 jaar oude ketel vernieuwd door
Machinefabriek F. Smulders te Utrecht.
Zuinig als de poldereigenaren waren,
werd een paar keer geprobeerd om de
rekening te verlagen, maar die pogingen
waren vruchteloos72. In 1913 stelde
machinist Horden voor om een druppelaar
of vetpot op de machine aan te brengen,
waardoor deze, in werking zijnde, gelijkmatig van olie zou worden voorzien. De
circa ƒ 75,- die dat zou gaan kosten werd
echter veel te duur geacht. Nog twee jaar
later werd besloten de aankoop tot een
volgend jaar uit te stellen 73 . Wanneer die
vetpot er is gekomen is niet bekend, maar
dat zal nog wel even hebben geduurd.
De schoorsteen was in de loop der tijd
een paar keer door de bliksem getroffen
en mede hierdoor was het bovenste deel
nogal slecht geworden. Dit deel werd in
1918 versterkt door ijzeren banden, zoals
die bij de bouw onderaan reeds waren
aangebracht74.

De laatste jaren van de ketel
In het voorjaar van 1923 moest de 40 jaar
oude stoomketel worden gekeurd door
het Stoomwezen. De ketel was helemaal
ingemetseld, maar slechts een deel van
dat metselwerk hoefde te worden verwijderd. Wanneer de ketel zou zijn afgekeurd mocht hij verder niet meer worden
gebruikt en dat zou betekenen dat er die
zomer niet kon worden gemalen. De kans
was dan groot dat door het onder water
staan van de uiterwaarden de hooioogst
zou mislukken. In een brief had het
Stoomwezen al laten weten dat het voornemen bestaat de ketel wegens ouderdom buiten dienst te stellen75. Er werd uitstel gevraagd en gekregen en pas in het
najaar van 1924 werd de ketel gekeurd.
Die keuring kostte alles bij elkaar ƒ 1870,-,
voor die tijd een heel bedrag, maar gelukkig werd de ketel goedgekeurd. Het
gebouw werd geschilderd en voor een
deel opnieuw gevoegd en er waren voldoende kolen. Begin 1925 was het
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Het gemaal en de hoge schoorsteen gezien vanaf de toren. De foto dateert van omstreeks 1910.
Verz. H. Molenaar, Lexmond in oude Ansichten.
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gemaal weer in een uitstekende staat .
In 1928 werd Lexmond aangesloten op
het elektriciteitsnet van Dordrecht. In dat
jaar kwam voor het eerst de mogelijkheid
ter sprake om, wanneer de ketel zou
worden afgekeurd, de stoommachine te
vervangen door een elektromotor77.
In februari 1930 schreef de hoofdingenieur van het Stoomwezen te Dordrecht
dat in mei de ketel moest worden
beproefd. Daarbij wordt in overweging
gegeven daaraan geen kosten te besteden, daar de 47-jaar oude ketel vrij zeker
zal worden afgekeurd. De ingemetselde
ketel moest voor de keuring gehee! worden ontmanteld en omhooggezet, zodat
hij aan alle kanten goed te inspecteren
was. Dit zou een kostbare operatie worden78. Daarom werd op 23 mei 1930 aan
de ingelanden voorgesteld om de ketel te
verwijderen en te vervangen door een
motor, bij voorkeur een elektromotor, die
via een overbrenging het scheprad moest
aandrijven. De ingelanden gingen met dit
voorstel accoord en machtigden het
bestuur om de schoorsteen af te breken
en het gebouw te vernieuwen, in goede
staat te brengen en het Stoomwezen te
vragen om de stoomketel tot 1 november
1930 in gebruik te mogen houden79.

ter en tegen het vocht. De trap naar het
gemaal werd vernieuwd en de stenen trap
bij het scheprad werd afgesloten, de nog
aanwezige steenkolen werden verkocht
en de kolenloods werd gesloopt. Al met al
bedroegen de totale kosten ongeveer
ƒ 3600,-80.
Op 8 mei 1931 werd de elektrische installatie opgeleverd en werd er kort proefgedraaid. Door de lage waterstand was lang
proefdraaien niet mogelijk. Kennelijk
kwam er dat jaar verder geen hoog water
in de polder voor, want pas negen maanden later, op 30 januari 1932, kon echt
worden proefgemalen en dan nog maar
twee uur lang op halve kracht81.
Een stoommachinist was nu niet meer
nodig en K. Horden werd per 1 januari
1931 ontslagen. In zijn plaats kwam de
Lexmonder J. Molenaar, die ƒ 25,- per
jaar verdiende en 55 cent voor elk uur dat
hij in dienst van de polder is82.
Het gebouw was nogal vochtig, wat slecht
was voor de elektrische installatie. Er

Het elektrische gemaal
Bij de Electromotorenfabriek Dordt te
Dordrecht werd een 30 pk elektromotor
besteld met bijbehorende installatie, die
totaal ƒ 2452,- kostte. Er werd ook een
verlengde as voor het scheprad gekocht.
De firma Flesch uit Rotterdam brak de
schoorsteen, het ketelmetselwerk en het
ketelhuis af en verwijderde de stoominstallatie voor ƒ 125,-, waarbij de machine
en alle afbraak haar eigendom werd.
De werkende stoominstallatie had vroeger
meteen voor verwarming van het gemaal
gezorgd, maar van een elektromotor kon
dat niet worden verwacht en dus werd in
het gebouw ook verwarming aangebracht.
Het is overigens niet waarschijnlijk dat de
verwarming daadwerkelijk is aangebracht,
want in 1940 vroeg de 'machinist' een
kachel te plaatsen tegen de kou in de win-

Op deze foto, waarschijnlijk uit 1918 of net daarna, is de schoorsteen geheel voorzien van ijzeren
banden. Op de voorgrond de kolenschuur. De
foto is genomen vanaf de voet van de Lekdijk.
Verz. H. Molenaar; Lexmond in oude Ansichten.
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werd ook gesproken over het aanbrengen
van asbestplaten om het vocht te weren
en voor een beter aanzien van het interieur, maar of dit is gebeurd is niet zeker83.
De laatste periode van het gemaal
Het gemaal is de Tweede Wereldoorlog
redelijk doorgekomen, dit in tegenstelling
tot de kaden langs de Lek die veel schade
leden van de golven, die werden veroorzaakt door passerende Duitse snelboten 84 . Wijs geworden door de ervaring in
de Eerste Wereldoorlog werd er in 1941
voor gezorgd dat voldoende smeerolie in
voorraad was 85 . In de laatste periode van
de oorlog was het gemaal niet afgesneden van het elektriciteitsnet. Er kwam
over die periode nog een hoge rekening
binnen, hoewel het niet nodig was
geweest om te malen86. Onderhoud aan
het gemaal werd gedurende de oorlog
niet gepleegd, erger nog, de zoldervloer
werd gesloopt en de planken werden
gebruikt voor het herstellen van de

Het machinehuis bestaat nog. Schoorsteen en
ketelhuis zijn in 1931 afgebroken. De inlaatopeningen naar het scheprad en voor het waaiersluisje zijn nog zichtbaar. Foto van de auteur,
1996.
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beschoeiing, daar geen hout in de handel
meer beschikbaar /'s87.
Na de oorlog begon men last te krijgen
van illegale huisvuilstortingen bij het
gemaal, speciaal door een aanwonende,
die een hek in de heining had gemaakt.
Het hek werd in 1949 vervangen door een
bordje Verboden Toegang 88 . In 1951
wilde die bewoner het hek weer in ere
herstellen teneinde een achteruitgang
aldaar te hebben. Het verzoek werd echter afgewezen omdat het bestuur bij de
schouw van het gemaal in het najaar van
1950 had opgemerkt dat hij met een kruiwagen, gevuld met afval, op weg was
naar het gemaal en dat [hij] de kruiwagen
bij het ontmoeten van het bestuur ter
plaatse liet staan en zich verwijderde89.
In het begin van de jaren vijftig gingen er
stemmen op om het gemaal op te heffen.
De initiatiefnemer hiervan was Van
Lanschot. In 1953 werd op zijn voorstel
besloten om hierover en over de toekomstige waterafvoer een rapport te laten
maken door opzichter Kronenberg 90 . Door
diverse oorzaken bleef het rapport echter
uit. Op 6 mei 1955 werd de knoop doorgehakt en besloot het bestuur aan de
ingelanden voor te stellen om het gemaal
op te heffen91. Dat gebeurde op de ingelandenvergadering van 28 mei 1955,
waarbij als reden werd aangevoerd dat
het gemaal in een lange reeks van jaren
niet in bedrijf is geweest en al die tijd
overbodig was. Ook werd verwacht dat
door normalisering van de rivieren en
door de aanwezigheid van de stuw bij
Hagestein er minder vaak hoog water zou
zijn waardoor het gevaar van overstroming van lieverlede kleiner wordt en het
gemaal nutteloos wordt. Bovendien verkeert het gebouw in zodanige toestand
dat binnen afzienbare tijd belangrijke
reparatiekosten dienen te worden
besteed, terwijl de jaarlijkse exploitatiekosten niet gering zijn. Daarop werd
besloten om het gemaal op te heffen 92 .
Het duurde nog tot 1958 voordat het
gemaal inderdaad buiten werking kon
worden gesteld.
Om desalniettemin een goede afwatering
van de polder te garanderen moest bij het
gemaal echter eerst een goede sluis
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Het sluisje in de kade bij het gemaal. Hierin zat
eerst een deur, nu een schuif. Foto van de
auteur, 1997.
komen. Dat was een juiste belissing want
in 1957 moest het gemaal toch nog worden gebruikt om het overtollige water uit
de polder te krijgen93. Het bestaande
sluisje werd verbreed, er werden twee
stenen vleugels aangebracht en de houten sluisvloer werd vervangen door een
van beton. Bij het gemaal werden de
grote deur bij de machine en de kleine
deur bij het scheprad verwijderd en de
daardoor ontstane openingen werden
dichtgemaakt. Op 11 oktober 1958 werd
het vernieuwde sluisje opgeleverd en
werd besloten dat het gebouw en de
inventaris nu konden worden verkocht94.
Na wat loven en bieden werd het gebouw
en de ongeveer 7,5 are grond verkocht
aan G. de Jong te Zeist, die reeds eigenaar was van een belendende woning95.
Na 74 jaar dienst te hebben gedaan was
definitief het doek gevallen voor het
stoomgemaal van de polder De Eendracht. Momenteel doet het dienst als stal.
W. van Zijderveld
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Een zaak van lange adem
Mensen maken plannen. Plannen die
soms snel, soms helemaal niet worden
uitgevoerd. Maar het kan ook gebeuren
dat de plannen, nadat ze zijn opgesteld,
eerst veel later tot uitvoering komen. Zo
geschiedde ook in 1566, in welk jaar door
bestuur en ingelanden van de polders
Over en Neder Boeicop een plan werd
opgesteld om, naast de al aanwezige
twee wipwatermolens die de polders
bemaalden, een derde molen te laten
bouwen. Voordat met de bouw kon worden begonnen moest toestemming van
hogerhand worden verkregen.
Voor een goed begrip is het dienstig eerst
na te gaan hoe de genoemde polders
waren samengesteld. De polder Over
Boeicop ressorteerde vanouds onder het
graafschap Leerdam, terwijl Neder
Boeicop viel onder het gerecht Hei en
Boeicop, dat deel uitmaakte van het Land
van Vianen. Bestuurlijk vormden ze dus
een tweedeling, waarop we hier verder
niet zullen ingaan. Maar één ding hadden
ze gemeen: waterstaatkundig vormden ze
een geheel, dat de waterhuishoudkunde
via bemaling op de Zederik regelde.
Vanuit het noorden lopen de polders in

hoogte af naar het zuidwesten, wat betekende dat de hoogst gelegen polders
onder Vianen en Hagestein hun overtollige water zonder bemaling, door natuurlijk
verval in de Zederik konden lozen.
Als eerste nam de Biezenpolder een
watermolen in gebruik. De ten zuiden
daarvan gelegen polder Autena bezat al
twee molens, evenals de nog zuidelijker
gelegen polder Bolgarijen. Bolgarijen was
ongeveer 602 ha groot1. Ook de polders
Over en Neder Boeicop beschikten in
1566 over twee molens, zoals we boven
reeds zagen. Aangezien zij samen een
upfJcrviaKie u c o i u c y c n vail u n y c v c c i
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ha en gezien de iagere iigging van deze
polders is het duidelijk waarom de ingelanden een derde molen wensten.
De nog zuidelijker gelegen polder Neder
Heicop met een oppervlakte van 499 ha
beschikte eveneens over twee molens. In
totaal sloegen in die tijd al zo'n 22 molens
hun overtollige polderwater uit in het
natuurlijk veenwatertje de Zederik. Vanuit
de Zederik werd het overtollige water bij
voldoende lage waterstand via sluizen te
Arkel en Ameide afgelaten op respectievelijk de Linge en de Lek. Als de peilschalen in de rivieren een te hoge waterstand
lieten aantekenen was er geen sluisgang
en kon het waterpeil in de Zederik in korte
tijd zo hoog worden opgemalen dat zijn
maximale peil werd overschreden. In dat
geval mocht er niet meer uitgemalen worden. Dit kwam veelvuldig voor in de winter
of in het vroege voorjaar en kon voor de
polders en ingelanden desastreuze gevolgen hebben.
Het zal duidelijk zijn dat een derde molen
die toestand kon verergeren. Vandaar dat
niet alle polders gelukkig waren met de
bouwplannen van Over en Neder Boeicop, met name niet de onder Vianen,
Hagestein en Everdingen gelegen polders. Hun vertegenwoordigers, te weten
Matheus de Castro, schout van Vianen en
gemachtigde van de Viaanse polders,
Assuerus van Santwijck, drost en dijkgraaf van Hagestein, Hendrik Bentinck,
drost en dijkgraaf van Everdingen, en
Willem Cornelisz. Verwey, schout van
(Hagesteins) Tienhoven, tekenden dan
ook bezwaar aan tegen de Boeicopse

bouwplannen. Als argument voerden zij
aan dat de onder hun distrikten gelegen
landen slechts zes molens in gebruik hadden op 175 hoeven land2, die van
Boeicop echter twee op een totaal van 46
hoeven. Maarzij vergaten gemakshalve
te vermelden dat hun polders hoger
waren gelegen en ook met minder molens
toekonden. Verder brachten zij ter tafel
dat in 1566 al wel was gesproken over de
bouw van boezemmolens bij Ameide,
maar dat die plannen nog niet waren
gerealiseerd. Kennelijk was deze zaak al
een poos slepende, want in het bezwaarschrift wordt verwezen naar de toestemming die de rekenkamer van het graafschap Holland hiervoor had gegeven.
Vermoedelijk had de stadhouder van
Holland, Willem van Oranje, hierbij zijn
invloed doen gelden, omdat de polder
Over Boeicop deel uitmaakte van het
graafschap Leerdam, dat bezit was van
de Oranjes en dezen in de polder zelf
goederen bezaten.
Met de bouw van de derde molen was al
een aanvang gemaakt, maar zij was op
last van een niet nader genoemde instantie opgeschort. Ook de Kamer van Justitie
had zich met deze zaak bemoeid, maar
tot een oplossing was men niet gekomen.
Daags na Kerstmis 1582 werd de deurwaarder van de Kamer van Justitie er op
uitgestuurd om de bouw van de molen stil
te leggen. Allereerst begaf hij zich naar de
werkplaats van Adriaen Gerritss., aan wie
de opdracht tot de bouw van de molen
was gegeven, en gelastte deze onverwijld
hiermee te stoppen. Hij kreeg ten antwoord: Geeft mijnen meysters copie van
[uw] eyssen. Wanneer mijne meysters die
mij tewerck gestelt hebben mij verbieden
nyet te timmeren, so sal ick nyet timmeren, anders nyet. Waarop de deurwaarder
weinig anders overbleef dan zich te melden bij de schout van Heicop en de
Boeicopse heemraden. Dezen achtten
zich voldoende gedekt door de prins van
Oranje als graaf van Leerdam en gaven
de deurwaarder te kennen dat zij begeren
copie van eyssen en begeren met onse
moeien vort te vaeren, hetwelck ons
nymant beletten kan, alsoe wij nyemant te
nae en timmeren dan alleen op onsen
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gronf. Met die boodschap keerde de
deurwaarder naar zijn opdrachtgevers, de
Kamer van Justitie, terug.
De tegenstanders van de bouw van een
derde molen legden nu het geschil ter
advies voor aan het Hof van Utrecht, die
op 11 juni 1583 de volgende uitspraak
deed:
Alsoe in den eersten dat deselve derde
moeien in questie stille zoude staen ende
nyet moeghen maelen, zoelange als die
voormoelens ter Ameyde sullen malen
ende ter tijt toe 't water buyten soe leegh
[= laag] sali sijn dat die sluysen alleen bij
deese binnenlandse molens werden open
gemalen*. Er zou altijd mogen worden
gemalen als de Viaanse molens uytgeslagen stonden. Verder werd in dit compromis het voorstel gedaan om de Zederik op
te schonen en te verdiepen, waardoor het
water gemakkelijker naar de sluizen kon
lopen of, zoals men dat in die dagen
noemde, het water vuytganck sali moegen hebben. Met welke voorwaarden de
opposanten op de vierde november 1583

akkoord zijn gegaan.
Adriaan Gerritss. zal daarna zijn molen
wel maalvaardig hebben opgeleverd,
zodat sedertdien, zij het onder bepaalde
voorwaarden, met de derde molen kon
worden gemalen. Rest nog de vraag waar
die derde molen heeft gestaan.
Komende vanaf de Zwaanskuikenbrug in
Hei en Boeicop over de oostelijke kanaaldijk in de richting van Vianen ontwaart
men rechts - een kleine honderd meter
voor het vroegere stoomgemaal van Over
en Neder Boeicop - het D.W. 't
Lamgemaal. Net voor dit nieuwe gemaal
is een kleine terreinverhoging naast de
kanaaldijk te onderscheiden, dat het erf is
geweest van de hier besproken derde
wipwatermolen.
Ter plekke van het oude stoomgemaal
stond vóór 1895 de tweede molen, te
weten de Grote of Weteringmolen. De
eerste molen, die vanaf zijn oudste vermelding de naam Pompmolen droeg
stond ten zuiden van de Zwaanskuikenbrug, buiten de polder.

Kaart van het gedeelte Vianen en Meerkerk van de trekvaart tussen Vianen en Gorinchem, door de landmeterN. van Zalen (toegeschreven), (ca. 1650). Bezit gemeente Vianen.
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Als in 1672 de Franse troepen deze
streek brandschattend doortrekken vallen
de tweede en derde molen, samen met
de twee Bolgarijse molens, ten prooi aan
de vemielzucht der Fransen en branden
tot de grond af5. De wederopbouw van de
tweede molen, de Weteringmolen, wordt
al in 1673 ter hand genomen, maar de
derde molen zal nooit meer worden opgebouwd. De landerijen van de Boeicopse
polders zijn sedertdien met slechts twee
molens drooggehouden. Zij hebben deze
taak volbracht tot 1895, toen zij moesten
wijken voor het eerder genoemde stoomgemaal.
J. de With

Noten
1. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen,
waterschappen en polders van ZuidHolland, IV. De Waarden, afd. II: Het land
tusschen Lek en Merwede, IV, 's-Gravenhage, 1931
2. Eén hoeve is gelijk aan ca. 13,5 ha.
3. Gorinchem, Archief van het voormalig
hoogheemraadschap De Vijfheerenlanden,
nr. 495.
4. Idem.
5. Idem, nr. 505.

Kroniek
Met bijdragen van:
P.T. den Hertog
Dick Kerkhof
J.H.L Liesveld
W. van Zijderveld
De Cultuurhistorische Hoofdstruktuur
Zuid-Holland
Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland
is een start gemaakt met het in kaart
brengen van cultuurhistorische waarden.
Bij dit projekt, de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur (CHS), wordt per regio
een set kaarten gemaakt, waarbij nu - als
eerste volgens een nieuwe opzet - de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden aan
de beurt zijn. Met cultuurhistorie wordt in

dit verband bedoeld de archeologie, historische geografie (landschap), en de historische bouwkunde (nederzettingen). Aan
elk van deze drie disciplines zijn twee
kaarten gewijd, één met kenmerken en
één met waarden. Bij deze kaarten gaat
het om de hoofdzaken: structuren, patronen en terreinen, passend bij de schaal
van de kaarten 1:50.000. Voor individuele
objecten of monumenten is de kaart niet
bedoeld. De strukturen worden in drie
klassen gewaardeerd: redelijk hoog, hoog
en zeer hoog. In de waardering zijn de
aspecten zeldzaamheid, gaafheid, en
samenhang met de omgeving betrokken.
Doe! van de CHS is om aan overheid en
plannenmakers een eenvoudig overzicht
aan te bieden van de ruimtelijke kwaliteit
van het gebied. De kaarten zullen op
meerdere terreinen dienen als onderlegger voor beleid van de overheid. Enkele
voorbeelden: bij het verdelen van de provinciale subsidies voor het bevorderen
van de ruimtelijke kwaliteit wordt prioriteit
gegeven aan gebieden die zeer hoog of
hoog zijn gewaardeerd. Bij het aanwijzen
van provinciale monumenten wordt prioriteit gegeven aan bebouwingslinten en kernen die hoog of zeer hoog zijn gewaardeerd. Bij de provinciale toetsing van
gemeentelijke bestemmingsplannen wordt
extra gelet op de invloed van die plannen
op hoog of zeer hoog gewaardeerde
gebieden.
De inhoud van de kaarten komt kortweg
op het volgende neer:
Archeologie, kenmerken, geeft de plaats
aan van de donken en de oudere en jongere stroomruggen. Ook de middeleeuwse kernen en de woonheuvels (verhoogde
plaatsen die de middeleeuwse boerderijlokaties en ontginningsbases aangeven)
zijn opgenomen. Jonge stroomruggen die
aan de oppervlakte liggen, zoals de
Hagesteinse Stroomrug, zijn archeologisch zeer waardevol. Verder zijn alle
bekende archeologische vindplaatsen
aangegeven. De relaties tussen deze
vindplaatsen en de stroomruggen is duidelijk in kaart gebracht. Afhankelijk van de
ligging, (wel/niet aan de oppervlakte), en
de verstoring (bebouwd/onbebouwd) zijn
39

met een hoge- of een zeer hoge kans op
archeologische sporen.
De kaart landschap, kenmerken, deelt het
gebied in in systemen: In hoofdzaak het
(binnendijkse) poldersysteem met daarin
o.a. eendekooien, tiendwegen en griendcomplexen. Het z.g.n riviersysteem
bestaat uit de rivier, de dijken, de uiterwaarden en de wielen. Het defensiesysteem geeft de plaats aan van linies, vestingen en forten, b.v. langs de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De waardering van
het landschap van de Vijfheerenlanden is
als volgt: de meeste polderwegen en dijken (lijnen) zijn hoog gewaardeerd, de
meeste polders (vlakken) zijn redelijk
hoog of hoog gewaardeerd. Uitzonderingen zijn de Zouweboezem, en de Lingeuiterwaarden, die beide zeer hoog scoren.
Op de kenmerkenkaart van de nederzettingen is onderscheid gemaakt tussen de
volgende nederzettingstypen: stedelijke
kernen, dijklinten, polderlinten, knooppuntdorpen, donkdorpen en stroomrugdorpen. Bij elk nederzettingstype is de
(globale) ouderdom en de bebouwingsdichtheid aangegeven. Op de bijbehorende waardenkaart van de nederzettingen
zijn de stad Vianen en het polderlint Heien Boeicop, en het dijklint Achthoven alle
drie zeer hoog gewaardeerd.
De zevende kaart is een verzamelkaart
waarop alle waarden zijn samengebracht.
De concept-versie is in maart 1998 gepresenteerd aan lokale overheden en historische verenigingen uit de streek, met het
uitdrukkelijke verzoek om commentaar.
Na aanvankelijke scepsis over de vraag
hoe in de toekomst deze kaarten zullen
worden gebruikt of misbruikt, is door onze
vereniging aan dit verzoek gevolg gegeven. Drie mensen hebben hieraan
gewerkt (Chris Will, Dick Kerkhof en Piet
den Hertog), en dit heeft geleid tot een
uitgebreid rapport met aanbevelingen tot
verbetering. In hoofdzaak richtte dit commentaar zich op het feit dat door de
samenstellers van de kaarten het klassieke veenweidelandschap tot maatstaf was
genomen. Het landschap rond Vianen en
Hagestein is echter geheel anders: polders zonder veen, nederzettingen op de
stroomruggen, stroomruggronden met
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blokvormige verkaveling, en een landschap met weinig sloten en veel akkers
en veel boomgaarden. Dit landschap is
niet zozeer het product van ontginning,
maar is gevormd door de rivieren, en dat
is nog steeds zichtbaar. Omdat dit landschapstype niet in de CHS is onderkend,
is ook de waardering onvoldoende.
Verder richtte onze kritiek zich op het feit
dat de samenstellers niet goed wisten duidelijk te maken inhoeverre de waarderingscriteria zeldzaamheid, gaafheid en
samenhang zich tot elkaar verhouden.
Een ander punt van kritiek was dat de
Vijfheerenlanden in vergelijking met de
Alblasserwaard minder gedetailleerd in
kaart is gebracht. De woonheuvels ontbraken voor de Vijfheerenlanden. Deze
woonheuvels zijn door enkele leden van
onze vereniging voor de hele Vijfheerenlanden geïnventariseerd en zullen op de
definitieve versie van de CHS staan.
Verder zijn in de CHS verscheidene
zaken niet opgemerkt: Diverse polderlinten zijn vergeten, Helsdingen is niet opgemerkt als nederzetting, enkele wielen en
kaden ontbreken, archeologische lokaties
zijn verkeerd geplaatst, enkele defensieobjecten zijn vergeten etc.
Alle verzamelde commentaren worden op
dit moment beoordeeld en hopelijk ook
verwerkt. Helaas wil de provincie dit aangepaste concept niet ter inzage geven
aan de partijen -zoals historische verenigingen- die hebben meegewerkt aan de
verbetering. De definitieve versie van de
CHS zal waarschijnlijk in de loop van
deze winter door Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland worden vastgesteld.
PTdH

De dijkversterking van Lexmond tot
Langerak
Nadat het dijkvak Vianen-Lexmond in
1997 was gereed gekomen, is nu het
westelijk daarvan gelegen stuk LexmondLangerak aan de beurt. Bij het maken van
de plannen is het Hoogheemraadschap
van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden behoedzaam te werk gegaan. Bij

het ontwerp van de dijk zijn de bebouwing
en de natuurwaarden zoveel mogelijk ontzien. De dijk moet zowel verhoogd als
verbreed worden. Omdat de dijk in het
genoemde tracé uit gedeelten met verschillende kenmerken bestaat, is elk deel
apart bekeken en zijn verschillende oplossingen toegepast. Er zijn gedeelten die
rusten op een zandpakket waardoor bij
maatgevend hoog water een kwelstroom
kan ontstaan, die uiteindelijk tot instabiliteit en instorten van de dijk kan leiden.
Andere gedeelten hebben een te smalle
voet of te weinig kleibekleding en bij
andere gedeelten staat de bebouwing een
eenvoudige oplossing in de weg. Alleen
waar dat mogelijk is zal de dijk vierkant
worden verzwaard, dit wil zeggen verhoogd en aan beide zijden nagenoeg
evenveel verbreed. Ter plaatse van (binnendijkse) huizen wordt de dijkverbreding
zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de
dijk gesitueerd. De karakteristieke bochten van de dijk zijn zoveel mogelijk in tact
gelaten. Er is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de belangen van de aanwonenden en andere belanghebbenden,
waardoor een alleszins aanvaardbaar
compromis is bereikt. De geraamde
investering is circa 58 miljoen gulden.
Bij Lexmond is in 1997 de dijkverzwaring
gestopt op enkele honderden meters vanuit de dorpskern, juist voor het punt waar
buitendijks het versterkte huis Killesteijn
heeft gestaan. In de oorspronkelijke plannen liepen de resten hiervan gevaar bij de
aanleg van de dijk te worden vernield.
Door een solo-actie van een Lexmonds lid
van onze vereniging werd bereikt dat de
stichting RAAP in opdracht van het
Hoogheemraadschap de lokatie van de
fundatieresten heeft vastgesteld, waardoor nu beter rekening wordt gehouden
met het sparen van de fundatieresten.
Alleen de oude dijkopgang en een deel
van de reeds gedempte slotgracht verdwijnen.
Voor de dijkversterking ter plaatse van het
dorp Lexmond waren enkele alternatieven
voorgesteld. Uiteindelijk is gekozen voor
een nieuwe dijk die in de uiterwaard achter de huizen gaat lopen. In dit plan en
ook in enkele voorgaande plannen, moest

het voormalige stoomgemaal van de polder De Eendracht geheel of gedeeltelijk
verdwijnen. Door een identieke actie als
voor Killesteijn werd dit echter voorkomen. Als gevolg hiervan werd het gemaal
door de gemeente Zederik als beeldbepalend object aangemerkt en overweegt het
Hoogheemraadschap om het gebouwtje
en misschien ook de watergangen te restaureren. Dit plan kan echter alleen worden gerealiseerd wanneer het Hoogheemraadschap en de eigenaar het eens kunnen worden.
De zogenaamde zwaaikom, ten oosten
van de kern, gaat helaas verloren, maar
de jachthaven biijft gespaard. Dit iaatste
was in de eerste plannen ook niet het
geval.
Een ander moeilijk punt was Sluis. Hier is
uiteindelijk niet gekozen voor een nieuwe
buitendijkse dijk, maar voor het aanbrengen van een keermuur in de binnenkruin
van de bestaande dijk. Het karakteristieke
waterfront van Ameide en de bocht rond
het kerkje van Tienhoven blijven behouden. Ook het landschappelijke karakter
ter plaatse van huize Herlaar is door het
uitvoeren van speciale voorzieningen
gewaarborgd.
De werkzaamheden voor de dijkverzwaring zouden begin 1999 een aanvang
moeten nemen en in 2001 gereed zijn.
Het Hoogheemraadschap onderzoekt
echter momenteel, met toestemming van
de regering, de mogelijkheden om dijkversterking te combineren met natuurontwikkeling, rivierbedcompensatie en kleiwinning uit de aanliggende uiterwaarden. Dit
geeft echter een vertraging in de plannen
van circa twee jaar, zodat de dijkversterking Lexmond-Langerak pas in 2003
gereed zal zijn.

WvZ
Gaasperwaard
De gemeente Vianen streeft zoals bekend
naar aansluiting bij de provincie Utrecht
en naar ontwikkeling van flink wat woningen en een bedrijfsterrein ten oosten van
de A27. De provincie Zuid-Holland wil het
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Groene Hart rond Hagestein echter ontzien en verleent in het vigerende streekplan slechts toestemming voor een
bedrijfsterrein van beperkte omvang: 25
hectare tot 2005 en nog eens 5 hectare in
de periode 2005-2015. Het meest waardevolle gebied ligt volgens de provincie bij
het knooppunt A2/A27 en verder zuidwaarts. Met behulp van een gestippelde
lijn is in het streekplan de maximale
bebouwingscontour aangegeven waarbinnen het bedrijfsterrein mag worden aangelegd. Deze lijn omvat een tot 300 meter
brede strook langs de A27; het noordelijke uiteinde ligt iets ten zuiden van de
Lekdijk, het smalle zuidelijke uiteinde iets
ten noorden van de Biezenweg.
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU), waaraan Vianen deelneemt, wil nabij Hagestein een bedrijfsterrein van 70 hectare
ontwikkelen: 33,1 hectare tot 2005 en nog
eens 36,1 hectare in de periode 20052015. In het Regionaal Structuurplan
(RSP) uit 1997 is op twee kaarten aangegeven waar dat terrein zou moeten
komen. De eerste kaart geeft de plek aan
waar tot 2005 gebouwd zou moeten worden. Deze locatie ligt langs de A27 ten
zuiden van de afslag Vianen en is inderdaad ongeveer 33 hectare groot. Op de
tweede kaart is het gebied aangegeven
waar in de periode 2005-2015 de laatste
36,1 hectare bedrijfsterrein zou moeten
verschijnen. Dit gebied is vreemd genoeg
maar een kleine 20 hectare groot; de
zuidgrens ervan is enkele tientallen
meters ten zuiden van de Biezenweg
getekend. Er ontbreekt dus een stuk van
ruim 16 hectare.

ken wordt de maximale bebouwingscontour uit het streekplan flink overschreden:
bijna de helft van het plangebied ligt ten
zuidoosten van de provinciale stippellijn.
De bewoners maakten bezwaar tegen de
voorgestelde omvorming van de nu nog
landelijke Biezenweg tot een brede, voor
vrachtverkeer bruikbare weg en pleitten
voor de aanleg van een ontsluitingsweg
meer naar het noorden. Op 12 juni 1998
liet het college van B & W in een brief aan
de raad weten dat aan de wensen van de
bewoners niet tegemoet kan worden
gekomen. De voornaamste reden is volgens het college dat in het naastgelegen
gebied (waarmee niets anders dan polder
De Biezen kan zijn bedoeld, D.K.) bedrijfsterreinontwikkeling is voorzien. In twee
bijlagen bij de brief aan de raad zet stedenbouwkundig bureau Wissing uiteen
wat de consequenties zouden zijn van het
toekennen van een positieve woonbestemming of een agrarische bestemming
aan de Biezenweg. In de eerste bijlage,
gedateerd 24 februari 1998, staat de volgende onthullende zin: 'In het Ontwikkelingsplan Vianen-Oost ligt de Biezenweg
midden in een categorie-4-zone tussen de
Lange Dreef en de zuidelijke plangrens'.
Op twee begeleidende kaartjes is aangegeven waar bedoelde zuidelijke plangrens is gedacht: dat is niet de
Biezenweg, maar een NO-ZW lopende
sloot zo'n 400 tot 600 meter ten zuiden
van de Biezenweg! Als deze sloot op de
langere termijn inderdaad de zuidgrens
van het bedrijventerrein zou worden, zijn
de 16 hectaren die op de RSP-kaart ontbreken, terecht.

In maart 1998 presenteerde de gemeente
de eerste schetsen van een concreet
plan: de Structuurschets Gaasperwaard,
een bedrijfsterrein van netto 25 hectare in
de Hooge Waard. De Biezenweg vormt
de zuidgrens; deze wordt volgens de
Structuurschets groen ingericht om een
goede overgang naar het weidegebied
ten zuiden van het plangebied te creren.
De voorgestelde oostgrens ligt vlakbij het
dorp in het verlengde van de Breede
Sticht en krijgt de vorm van een natte
ecologische verbinding. Met deze omtrek-

Vianen stuurt dus aan op ontwikkeling
van een bedrijfsterrein van minimaal 70
hectare; de uiteindelijke zuidgrens is circa
500 meter ten zuiden van de Biezenweg
gepland. Op de kaart in het RSP is het
zuidelijkste deel weggemoffeld. De in de
Structuurschets Gaasperwaard voorgestelde inrichting van de Biezenweg als
groene overgangszone naar polder De
Biezen is kennelijk een schijnbeweging,
om het mild uit te drukken.
Er moet echter nog een lange procedure
gevolgd worden voor daadwerkelijk met
de aanleg van een bedrijventerrein kan
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worden begonnen. Nog in 1998 wil de
gemeente het voorontwerp-bestemmingsplan Gaasperwaard ter visie leggen.
Misschien is het voorontwerp al aangepast naar aanleiding van de kritiek die
ondergetekende in de publiciteit heeft
gebracht. Het is in ieder geval zaak,
gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden, want er staat veel op het spel.
Het gaat niet alleen om natuurwaarden en
aardkundige waarden, maar ook om de
landschappelijke en cultuurhistorische
waarden die met name rond de Biezenweg aanwezig zijn.

Het doel van het landschapsplan is om
aan te geven wat de ruimtelijke kwaliteiten zijn van Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden en hoe we die kunnen
behouden of zelfs versterken. De ligging
tegen de flanken van de Randstad
(Utrecht en Rotterdam) maakt dat de druk
op de streek zal toenemen. Hoe meer
mensen het gebied bezoeken en ontdekken, en om zijn eigen kwaliteiten waarderen, hoe groter het draagvlak zal zijn om
bij toekomstige ontwikkelingen op een
zorgvuldige wijze met die eigen kwaliteiten om te gaan.

DK

Het plan bestaat uit:
- een profielschets, die aangeeft welke
kenmerken essentieel zijn om bij toekomstige ontwikkelingen te behouden.
De gedachten achter deze profielschets moeten worden vertaald in
beleid: herziening van streek- en
bestemmingsplannen, en dagelijks
gemeentelijk beleid.
- daarnaast formuleert het plan een aantal concrete projecten, die in de komende jaren hun beslag moeten krijgen.

Landschapsplan
In 1996 is het convenant Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden ondertekend. Het gezamenlijke doel van de convenantspartijen
(provincie, gemeenten, hoogheemraadschap, agrarische- en natuurorganisaties)
is om te streven naar een 'kloppend en
duurzaam Groen Hart' in de streek.
Concreet betekent dit dat gestreefd wordt
naar een Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waarin het landelijk karakter blijft
behouden, waar ruimte is voor een welvarende agrarische sector, waarin de ruimtelijke kwaliteiten op het gebied van
natuur, landschap, cultuurhistorie en
milieu op een hoog peil staan. Verder
moet de streek op economisch- en sociaal gebied leefbaar blijven.
In dit convenant is afgesproken dat er een
landschapsplan moet komen om de volgende redenen:
- Men constateert een sluipend verlies
aan ruimtelijke kwaliteit, zoals openheid in het landschap, agrarische identiteit, en herkenbaarheid van het verleden. Dit zijn kwetsbare elementen,
waarvan men de waarde soms pas
beseft nadat ze verloren zijn, en dan is
het te laat.
- Daarnaast wil men de agrarische betekenis van het gebied versterken, en
tegelijkertijd ruimte bieden aan andere
functies van het buitengebied zoals
recreatie, natuuren landschap.

Zowel de essentiële landschappelijke
kenmerken als de concrete projecten concentreren zich rond de volgende thema's:
1. Landschap. Kleinschalige landschapselementen, zoals hoogstamboomgaarden, knotbomen, beplantingen in de
boerderijlinten behoeven bescherming
en stimulering. Ook versterking van de
droge en de natte ecologische hoofd
structuur, waarbij bestaande natuurgebieden met elkaar worden verbonden is
aan de orde.
2. Welstand. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun invloed op het landschap, dat vergt een zekere flexibiliteit:
agrarische bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen, en nieuwe stallen en
schuren kunnen bouwen. Historische
boerderijen kunnen een andere functie
krijgen die tot aanpassing nopen.
Kernen moeten enigermate kunnen
groeien voor eigen behoefte. Bij die
ontwikkelingen moet zoveel mogelijk
worden ingespeeld op de specifieke
kenmerken, de 'eigenheid' van het
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worden ingespeeld op de specifieke
kenmerken, de 'eigenheid' van het
gebied. In het welstandsbeleid moet
worden getoetst in hoeverre bouwkundige ontwikkelingen in een kwetsbare
omgeving passen. Het Landschapsplan
stelt voor om extra aandacht te geven
aan welstandsaspecten door voorlichting (thema-folders, welstandsexcursies) en beeldonderzoek.
3. Levend verleden. Het landschap van
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
laat zich lezen als een geschiedenisboek, vanaf de oudste tijden tot heden:
donken, stroomruggen en oeverwallen,
met de daarbij behorende archeologische waarden. Vervolgens het middeleeuwse ontginningsstramien van sloten, wateringen, boezems, kaden en
dijken. Daarna de historische bebouwing, met woonheuvels en historische
boerderijen met streekeigen kenmerken. Het unieke van AW&VHL is dat
deze cultuurhistorische lagen vaak
zeer gaaf en in hun onderlinge samenhang zijn behouden. Het
Landschapsplan bepleit om meer voorlichting te geven over de historische
kwaliteiten van het gebied, o.a. door
het uitbrengen van brochures over
streekeigen architectuur, woonheuvels
en molens, en door het uitzetten van
themaroutes. Historische kwaliteiten
moeten ook beter in kaart gebracht
worden door het inventariseren en
waarderen van woonheuvels en boerderijen. Ook wordt gestreefd naar het
aanstellen van een gezamenlijke
streekarcheoloog. De noodzaak van
het oprichten van een 'Boerderijenstichting' wordt nadrukkelijk genoemd.
Ook is het wenselijk om, analoog aan
de 'Stichting Stadsherstel' te komen tot
een 'Stichting Boerderijherstel' die zich
richt op ideële projectontwikkeling van
boerderijen.
4. Routegebonden recreatie en educatie.
Alle hiervoor genoemde landschappelijke en cultuurhistorische componenten
maken het gebied zeer aantrekkelijk
voor kleinschalige routegebonden
recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden, kanovaren en schaatsen). Het
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landschapsplan wil de mogelijkheden
daartoe versterken. Hierbij wordt
gedacht aan aanleg van fiets- en voetgangerstunnels bij obstakels, het aanvullen van ontbrekende schakels waardoor reeds bestaande touristische routes op elkaar aansluiten, boerderijbezoek in combinatie met verkoop van
streekeigen produkten en 'overnachten
bij de boer'. Recreatie en educatie kunnen worden gekoppeld door toeristische themaroutes (archeologie, cultuurhistorie, natuuren landschap,
streekarchitectuur). Enkele lokaties zullen meer en meer als bezoekerscentra
gaan fungeren (ooievaarsdorp te
Groot-Ammers, museum 'De Koperen
Knop' te Giessendam, 'De Schaapskooi' te Heicop).
Voor de financiering van dit alles komt
een streekfonds, met geld van alle deelnemende overheden. Voor het verwerven
van subsidiegelden, en het opzetten van
projecten wordt een streekcoördinator
aangezocht.
PTdH

Boerderijenstichting opgericht
Het cultuurlandschap in onze streek wordt
in grote mate bepaald door het patroon
van sloten en watergangen, en door de
aanwezige boerderijen. Echter, tal van
authentieke boerderijen worden bedreigd.
Zij raken hun oorspronkelijke functie kwijt
en worden soms onherkenbaar verbouwd,
of vervangen door nieuwbouw, of moeten
wijken voor de 'vooruitgang'. Daarom is
het goed dat er een organisatie komt die
zich gaat inzetten voor het behoud van de
gezichtsbepalende boerderijen, zoals
reeds bij de opstelling van het Landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in 1998 is voorgesteld.
Na een intensieve voorbereiding is in september 1998 de 'Stichting Boerderij en Erf
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden' opgericht. Het doel van deze stichting is het
behoud, het herstel en de ontwikkeling
van de waardevolle streekeigen bebouwing in zijn karakteristieke verschijnings-

m
vorm en cultuurhistorische en landschappelijke omgeving.
De Stichting tracht haar doel te bereiken
door o.a. het inventariseren van het boerderijenbestand, advies en voorlichting aan
bewoners, overheid en andere instellingen, publiciteit en publieksparticipatie.
Voor de daadwerkelijke uitvoering van
deze doelstellingen zijn werkgroepen
opgericht. De werkgroep 'Advies en voorlichting' is reeds actief, en houdt zich
bezig met concrete objecten. Eigenaren
en bewoners kunnen daar terecht met
vragen op het gebied van verbouw en
restauratie, bouwhistorie en subsidiemogelijkheden. De reeds bestaande werkgroep 'Boerenerven' heeft zich bij de
stichting aangesloten. Zij hebben reeds
vele boerenerven geïnventariseerd en
gaan daar mee door. Hierbij wordt gelet
op erfindeling en bijgebouwen (boomgaard, moestuin, bloementuin, hennepakker, bakhuis, boenstoep, zandhok, hooiberg, buitenplee etc.)
De werkgroepen 'Publiciteit en Fondsvorming' en 'Inventarisatie' worden thans
gevormd. De laatste werkgroep zal gaan
bestaan uit (bouw)historisch geïnteresseerden, liefst twee per kern die in hun
eigen gebied het boerderijenbestand
gaan inventariseren. Daarna kunnen zij
fungeren als een netwerk voor signalering
van sloop of dreigend verval. De oprichting van een werkgroep voor 'Toerisme,
recreatie, educatie en publieksparticipatie'
is in 1999 gepland.
Verder zal in het nieuwe jaar worden
gestreefd naar het verstevigen van de
financiële basis, en zal worden gewerkt
aan huisvesting van de Stichting.
Om voldoende draagvlak te krijgen voor
de stichting is een klankbordgroep ingesteld, waarin vertegenwoordigers zitting
hebben vanuit de gemeentelijke overheden en monumentencommissies, de
Provincie Zuid-Holland, Stichting Dorp,
Stad en Land, historische verenigingen,
eigenaren/bewoners van boerderijen, en
van verschillende maatschappelijke organisaties met verwante doelstellingen.
Deze klankbordgroep adviseert het
bestuur. Wilt u meer weten, of heeft u
belangstelling voor het werk van de

Stichting 'Boerderij en Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'? Wilt u de
nieuwsbrief ontvangen? Mogelijk bent u
zelfs bereid om als werkgroepslid actief
mee te doen. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: p/a Ir. J.A.
Stam, Molenstraat 159, 2961 AK
Kinderdijk.
PTdH

Restauratie van de Grote Kerk te
Vianen
Het onderhoud van een monument als de
Grote Kerk in Vianen is een voortdurende
zorg; om de zoveel jaar is er sprake van
een restauratie. De restauratie anno 1998
volgt op een grote restauratie van 19491956 onder architect van Hoogevest.
Het betrof destijds een grootschalige herindeling naast technisch noodzakelijk herstel van muurwerk, goten en daken; thans
ligt het accent op het herstel wederom
van muren en de kap. Met name de kapconstructie behoeft een dringend herstel
van de schade welke werd aangericht
door de bonte knaagkever, een euvel
waaraan tal van oudere gebouwen waaronder veel kerken - lijden.
Architect is thans de heer Bob C. van
Beek uit Leiden, een restauratiearchitect
bij uitstek. Sinds 1991 is er aan de plannen gewerkt en vooraf heeft er uitgebreid
technisch onderzoek plaats gevonden om
de omvang en aard van de schade te
kunnen vaststellen.
Gelukkig is uiteindelijk, mede dank zij de
medewerking van de Gemeente Vianen,
bij een beschikking van december 1997
een subsidie toegekend waardoor het
mogelijk werd met de uitvoering te beginnen. Op 1 oktober jl. werd met het werk
begonnen; dat wil zeggen dat met de uitvoering van het herstel van het stucwerk
op de muren een begin kon worden
gemaakt. De gehele restauratie zal gaan
duren tot en met 2002.
Hoewel dus een begin kon worden
gemaakt met het werk is de subsidie bij
lange na niet toereikend om de restauratie volledig te kunnen uitvoeren. Daarom
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werd en wordt er bij voortduring een
beroep gedaan op velen om financieel bij
te dragen. Gelukkig hebben wij inmiddels
de toezegging van een aantal fondsen
voor een bijdrage, waaronder het Prins
Bernardfonds en anderen; de bijdragen
en inspanningen uit de eigen kerkelijke
gemeente en de landelijke kerkelijke
instanties daarbij uiteraard niet te vergeten.
Wij hebben ons ingezet voor de uitvoering
van de volledige restauratie en wij vertrouwen er op dat wij voldoende steun
zullen vinden om in deze opzet te slagen.
Het gaat tenslotte om een groots plaatselijk monument van nationale betekenis;
één van de beeldbepalende karakteristieken van Vianen.
Daarin zullen wij zeker slagen als het
voorbeeld wordt gevolgd van Uw historische vereniging. Dank zij Uw welwillende
medewerking werd het mogelijk een
kerstkaart uit te brengen ten bate van de
restauratie. Het betreft een voorstelling
van het interieur van de kerk naar een
aquarel van Johan Grabijn, behorend tot
de verzameling van Uw vereniging. Wij
zijn de vereniging zeer erkentelijk.
Hoewel het aan te nemen is dat na deze
restauratie er in de volgende eeuw wel
weer een herhaling zal plaats vinden,
hebben wij het voornemen na 2002 een
strak onderhoudsbeleid te voeren onder
het motto 'wij restaureren al onderhoudend' de kerk. Wellicht dat onze opvolgers daar profijt van zullen hebben.
Bankrekeningnummers voor giften en bijdragen - Rabobank Vianen, rek. nr.
3413.11.413 en ABN-AMRO-bank
Vianen, rek. nr. 46.25.11.634 - ten name
van het Restauratiefonds van de
Hervormde Gemeente Vianen.
J.H.L.L.

Woonheuvels in de Vijfheerenlanden.
In de afgelopen zomer zijn de woonheuvels in de Vijfheerenlanden geïnventariseerd. Dit gebeurde met het oog op opname op de kaarten van de Cultuurhistorische hoofdstruktuur.
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De bewoningsgeschiedenis van onze
streken in de late middeleeuwen is in het
kort als volgt te omschrijven: Na de bedijking en de ontginning, dus ontwatering
van de wildernis, volgt inklinking van de
bodem. Exacte cijfers over de mate van
inklinking zijn niet te geven, dat is afhankelijk van de ondergrond. Bij een veenhoudende bodem bedraagt de inklinking
verscheidene meters. In diezelfde periode
stijgt de zeespiegel. Dit resulteert in overstromingen waarop de eerste dijken niet
berekend waren. Er bleef de mensen -om
hier te blijven wonen- niets anders over
dan om de dijken te verhogen en om hun
huizen op heuvels te bouwen. Voor deze
heuvels zijn verschillende namen in
omloop: Huiswerf, huisterp, of woonheuvel. In huiswerf vinden we nog een etymologische relatie met erf en werf. Dit verwijst direct naar de heuvels: werf is van
werfen, würfen: opwerpen. De naam terp
is van Friese oorsprong en is hier niet op
z'n plaats. Verder in dit artikel zal 'woonheuvel' worden gehanteerd.
Zo werden in de periode tussen 1100 en
1300 in de Vijfheerenlanden vele woonheuvels opgeworpen. Dit gebeurde op
verschillende manieren. Soms werd een
hele nederzetting opgehoogd (Hagestein,
Schoonrewoerd). Langs de dijken wordt
een enkele keer de bestaande natuurlijke
oeverwal opgehoogd en bebouwd. Maar
meestal gaat het om enkelvoudige heuvels met één boerderij per heuvel. Nog
steeds zijn deze woonheuvels in het landschap direct herkenbaar. De hoogte kan
verschillen. Voor een exacte datering is
nader archeologisch onderzoek nodig.
Dergelijke onderzoeken in de
Vijfheerenlanden zijn tot nu toe schaars.
Bij de aanleg van de A27 moest in 1973
bij Lexmond een woonheuvel wijken. Bij
archeologisch onderzoek bleek dat de
eerste bewoning (13e eeuw) op het maaiveld plaatsvond. Later is de woonheuvel
gevormd en nog verschillende malen
opgehoogd. Door datering van de gevonden scherven is de ouderdom per laag
vastte stellen.
Een andere bekende woonheuvel is
gelegen in Lakerveld aan de westzijde:
een grote, onbebouwde woonheuvel die
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als archeologisch monument is aangemerkt.
De inventarisatie zoals die in 1998 is uitgevoerd was oppervlakkig. Het voornaamste doel was om te registreren waar
de woonheuvels liggen. Daarom bevat de
registratie de adressen en de kaart coördinaten. Verder werd opgenomen of de
woonheuvel bebouwd of onbebouwd is,
en werd een schatting van de hoogte
gemaakt. De inventarisatie werd uitgevoerd door H. Rijneveld, M. Kerkhof en
P.T. den Hertog met assistentie van F.
Kleinhuis, medewerker archeologie bij de
Provincie Zuid-Holland.
Tijdens de inventarisatie werden ruim 300
woonheuvels aangetroffen, waarvan 90%
bebouwd. De woonheuvels zijn te vinden
op de ontginningsbases, op de koppen
van de oorspronkelijke hoeven. Soms zijn
de afstanden tussen de woonheuvels
zeer regelmatig. Opvallend is dat op
enkele polderwegen de woonheuvels
maar aan één zijde van de weg liggen. Dit
geeft een indicatie voor de ontginningsrichting. De hoogste woonheuvels zijn
ruim twee meter boven maaiveld. De
meeste zijn lager dan een meter.
Sommige woonheuvels zijn vrijwel geheel
in de onderlaag weggezakt en moeilijk
nog als woonheuvel herkenbaar.
Woonheuvels zijn een interessante en
nog steeds zichtbare schakel in de ontginningsgeschiedenis van onze streek. Zij
hebben zowel landschapshistohsch als
archeologische betekenis. In tegenstelling
tot donken, zijn woonheuvels geen aardkundige monumenten. Er is geen wettelijke bescherming, waardoor sluipende achteruitgang dreigt. Het gebeurt maar al te
vaak dat bij de aanleg of de verbreding
van wegen dergelijke reliëfvormen worden 'uitgevlakt'. Ook komt het voor dat bij
inpandige verbouwingen de woonheuvel
wordt uitgehold, waardoor archeologische
informatie verloren gaat.
Opname van woonheuvels op de kaarten
van de CHS, en de aanleg van een
bestand met adressen en coördinaten is
een bijdrage tot instandhouding van de
woonheuvels in de Vijfheerenlanden.
PTdH
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WAT DOET EEN AFWASAUTOMAAT
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Door de lange levensduur en de hoge kwaliteit
afwasautomaat

u ook nog na 187.156

Want een Miele-afwasautomaat
7.500

afwasbeurtenl

afwasgewoonten
vlekkeloos

Miele-

is geconstrueerd

Bij een gemiddeld

gezin

voor maar
met

liefst

gemiddelde

(óx per week) betekent dat ruim 20 jaar lang een

schone vaat. De uitneembare

voor de meest perfecte

en hygiënische

En dat alles met een bijzonder
afwasmiddel.

neemt een

borden de afwas uit handen.

Bij aansluiting

besteklade
reiniging

zorgt

van uw

daarbij

zelfs nog

maat van Miele bent u verzekerd van kwaliteit,
comfort en ruim 20 jaar lang afwasplezier
minimale

met

verbruikskosten.

' èazottdet* zuuuü'

bestek.

laag verbruik van water, stroom en
op warm water is het directe

verbruik van uw Miele-afwasautomaat

circa 50% minder. Kortom: met een afwasauto-

stroom-

Voor meer informatie kunt u zich wenden lot uw Miele-vakhandelaar of Mieie Nederland B.V.,
Postbus 166, 4130 ED Vianen. Telefoon 0347 • 378887 (afdeling Consumentenbelangen}.

Miele

er is geen betere

