








Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 -J-J-^C^J Bouwtekeningvan hetbrandspuit-huisje aan deAchtersloot bijde voormaligeuithaterij'de Viskorf.Daarbij dehuidige situ-atie. zou ophouden. In 1904 waren B en Wechter dermate tevreden over 's mans in-zet dat het besluit van 19 01 weer onge-daan werd gemaakt. In de notulen van de raadsvergadering le-zen we: Op voorstel van B en W wordt beslotenaan den gemeente-opzichter over igo^ vanhet bedrag dat in igo^ is verwerkt voor de ge-meentewerken boven de som van f ^000,- toete kennen als gratificatie 6%. In 't geheel is inigo^ verwerkt fji^SjS. Zullende mitsdienworden toegekend eene som van f 1^4,^2. 413













Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 St.Nicolaasstraat i Het op de straathoek gelegen woon-winkelpand onder afgeknot blauw pannenschilddak is in 1907 gebouwd door de ge-meente-opzichter A.M. Poot in opdrachtvan de gemeente IJsselstein. De vensterszijn gedecoreerd met een sluitsteen indiamantkopmotief. Over de gevel lopenenkele gepleisterde banden en een muize- tandlijst. In de linker zijgevel is een steeningemetseld met hierop afgebeeld het wa-pen van IJsselstein en het jaartal 1770. Dehuizen aan de St.Nicolaasstraat staan metde voorzijde op de restanten van de oudestadsmuur. Het achterhuis van dit pand,oorspronkelijk achter de muur gelegen, isouder dan de rest van het huis en lag opzijvan de Benschopperpoort. Nicolaasstraat i 419



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Bouwtekeningvoor het pandNicolaasstraat i.Linksonder eendoorsnede vanwat Poot de'voorgevel'noemt.Duidelijk is tezien dat de fun-dering rechts f»^ s-t/n. w«^w. -$,bestaat uit deoude stadsmuur ?A-<'»«oA.3j^i*.^.y,die daar onderhet maaiveld 420



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Tussen nr. 3 en 5 bevindt zich een nisjemet hierin een beeldje voorstellend Mariavan Eiteren. Het pakhuis springt iets naarvoren en heeft een grote toegangsdeur inde begane grond. In de verdieping zien weeen luik geflankeerd door twee kleine ven-sters en in de top een luik met erboven eenhijsbalk. In het interieur zouden balkenzijn verwerkt afkomstig van de in 1888 ges-loopte R.K. kerk aan de Havenstraat. St.Nicolaasstraat 3-5-53 Het bouwblok bestaat uit een woon-win-kelpand, een woonhuis en een pakhuismet tuitgevel gedekt door een samenge-steld zadeldak met blauwe pannen. Het ge-heel is gebouwd rond 1890 door A.M. Poot,tevens eigenaar en bewoner. Het woon-winkelpand heeft in de begane grond eenwinkelpui in een classicistische omlijstingwaarnaast een fraaie gietijzeren regenpijp. Nicolaas-straat}. 421



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Nicolaas- straat 5 en 50. Let op de nis met het beeld van Maria van Eiteren. Achtersloot 40 Dit woonhuis onder blauw pannenmansardedak is in 1910 ontworpen doorarchitect A.M.Poot. Opdrachtgever wasJ.Schouten, die koopman van beroep was.Het pand heeft een symmetrische voorge-velindeHng, bestaande uit een deur in por-tiek met aan weerszijden een schuif-venster met luiken. De vensters hebben een ontlastingsboog met aanzet- en sluit-stenen en siermetselwerk in het hoogveld.Onder de gootlijst op klossen bevindt zicheen lijst van gekleurd siermetselwerk. Hetpand wordt van de weg gescheiden dooreen sloot en een siertuin en is bereikbaarvia een betonnen bruggetje aan de rech-terzijde. 422





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Bouwtekening van de voorgevel van Achersloot 44-46. Achtersloot 44-46 Dit op een straathoek gelegen dubbelewoonhuis met samengesteld dak dateertvan 1911. Het is ontworpen door architectA.M.Poot in opdracht van C. van Vliet. Inde voorgevel bevinden zich twee naast el-kaar gelegen smalle portieken. Middenboven de portieren is een nis zichtbaar, die wordt geflankeerd door twee vensters.De gevel eindigt in een baksteenlijst, waar-in vier pinakels zijn aangebracht. Het pandis versierd met neo-renaissance-details, zo-als banden en aanzet- en sluitstenen. Hetpand wordt van de weg gescheiden dooreen sloot en is bereikbaar via een brug aande linker- en aan de rechterzijde. Achtersloot ^^. 424





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Het hierboven geciteerde boek'IJsselstein, geschiedenis en architectuur'van B. Giesen-Geurts e.a. beschrijft objec-ten die in het jaar van uitgave (1989) inIJsselstein te zien waren. Dit heeft alsconsequentie dat de voormalige Julia-nawijk, een geesteskind van Albert Poot,niet genoemd wordt, omdat de betreffen-de wijk in 1971-1972 gesloopt werd. Gemeente-opzichter Poot was de archi-tecct van de Julianawijk. Het was een uit-breidingsplan ontwikkeld door de'RKWoningbouwvereniging'. De bouwver-gunning werd verleend op 14 mei 1920.Het plan omvatte 63 woningen en 2 win-kelwoningen. De tijd in aanmerkinggenomen waren de woningen royaal vaninhoud en voorzien van voor- en acter-tuin. Als opmerkelijk detail noemen wein dit verband hert feit dat de heer Pootniet alleen de architect was, maar tevensin het bestuur zat van de 'RK Woning-bouwvereninging' die de woningen liet bouwen. Daar hij daarnaast ook noggemeente-opzichter was, deed zich deonwaarschijnlijk klinkende

situatie voordat hij zijn eigen bouwtekeneingenmoest goedkeuren. We zeiden het al:Poot was een duizendpoot! Het onderzoel< en de beschrijving is gedaandoor een projectgroep van de HKIJ bestaandeuit: Ad Goes, Hans Jonl<ers, Ko Peeters, Ansvan der Linden, Rinus Verweij en BartRietveld. Speciaal willen wij danl< zeggen aanmevrouw Johanna Werkhoven - Poot, doch-ter van Albertus Poot voor haar informatie enaan de heer Luten van het IJsselsteinsegemeentearchief voor zijn medewerking tij-dens het onderzoek. Hedendaagse fotografie: Bart Rietveld. j<i)- StichtingJ* Jt^ Historische KringlUllXJk IJsselstein Redaktie: B. Rietveld, Meerenburgerhorn 10,3401 CD IJsselstein. Donateurs ontvangen het periodiek (4 uitga-ven per jaar) en worden op de hoogte gehou-den van de activiteiten. Nieuwe donateurskunnen zich aanmelden bij de penning-meester waar tevens mutaties kunnen wor-den doorgegeven. Voor inwoners van IJssel-stein is de bijdrage minimaal f20,- (voor be-drijven f30,-) per jaar. Voor hen die buitenIJsselstein wonen is de bijdrage f28,50

resp.f38,50. Losse nummers, voor zover voorra-dig, zijn a f7,50 verkrijgbaar via het secreta-riaat. Voor dubbelnummers is de prijs f 10,-. Druk: Abels bv, UtrechtISSN: 1384-704X Dagelijks bestuur: Voorzitter: L. Murk, tel: (030) 688 16 27 Secretariaat: C.J.H, van Dijk-Westerhout,Omloop West 42,3402 XP IJsselstein,tel: (030) 688 36 99 Penningmeester: W.J. van Vliet,J.W. Frisolaan 7,3401AX IJsselstein,tel: (030) 688 16 60. Bank:              Postbank, nr.: 4074718 426


