


Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 liet in 1148 gegraven kanaal zodat dezedoorgeslagen wordt waardoor dit kanaaltussen IJssel en Vaartse Rijn nog steeds denaam van Doorslag heeft. Een direkt gevolgvan het afdammen van de IJssel is dat de Lekvanaf de IJsseldam al het aangevoerde waterkrijgt te verwerken en daardoor veel snellergaat stromen. Zo komt er een veel beterebedijking tot stand langs de Lek richtingSchoonhoven waarover in de dijkbrief van1328 het beheer geregeld wordt. De bouw van de sluis in de IJsseldam Met de aanleg van de sluis of heul in deIJsseldam maken we een sprong in de tijd vaneen kleine vier eeuwen naar het jaar 1642. Inde tussenliggende tijd zijn de gebiedsnamenLekdijk Benedendams, en LekdijkBovendams ontstaan. Bovendams strekt zichuit vanaf de IJsseldam aan Vreeswijkse zijdetot aan Amerongen en de LekdijkBenedendams loopt van de IJsseldam tot aanSchoonhoven. De IJsseldam vormde descheiding tussen deze twee gebieden. Aan de Lekzijde van de IJsseldam heeft zichvanaf

de Lagedijk richting Vreeswijk eengebied ontwikkeld van losse uiterwaardenwaarvan twee uiterwaarden van ca. 8,5 ha dekern vormden. Deze uiterwaarden die tot aan1839 aangroeiden tot ca. 50 ha vormden hetwaterschap Bossenwaard. Het grootstegedeelte lag op het grondgebied van Vreeswijken slechts een klein gedeelte aan de westelijkezijde behoorde aan IJsselstein toe. DeIJsselsteinse polders, welke tezamen hetwaterschap IJsselstein vormden, bestonden tot1898 uit de polders: NederOudland, Broek enLage Biezen, Hoge Biezen, OverOudland enIJsselveld. De situatie van de waterhuishouding rondIJsselstein en Benschop was voor 1642bijzonder slecht. De IJssel was zodanig verlanddat scheepvaart praktisch onmogelijk wasgeworden en de polders rond IJsselsteinlangzamerhand zonder water kwam te zitten.Het aanleggen van een duiker in de IJsseldamwaardoor Lekwater in de Enge IJssel geloosdkon worden moest de oplossing brengen voordit probleem. Zo gebeurde het dat in 1642 de drossaard,rentmeester, schout en burgemeester vanIJsselstein

met de burgemeester en schout vanBenschop zich tot de schouwvoerder van de IJsseldam wendde met het volgende verzoek:dat de gront van de rivier den IJssel in de landenvan IJsselstein van tijd tot tijd verhoogt ende geenapparentie is om die te verdiepen, waardoor in dezomertijd die van Benscop en alle andere polders,gelegen onder het Schoutampt van IJsselstein,water van noode hebbende voor hare beesten omte drinken, niet gedient kunnen worden en doorgebrek vandien de beesten ongans worden totmerkelijke schade van de ingezetenen: dat mede 'twater, dat door de Vaart in de Rijn wordt gelaten,overmits het verlanden van den IJssel tusschen dendoorslag en het Gein (zijnde Stichtse bodem)verhindert wordt bij haar te komen, enverzochten zij toestemming tot het leggen van:eenen steenen heull met cement gewerckt,mitsgaders met een raempt en schotdeur daer veurwell vast en dicht gemaeckt, in de Lekdijk en welin de IJsseldam, omme in de somertijt daer doornijt de riviere van den Lecke water te trecken en 'tselve te leijden in den IJssel tot

werkelijk geriefvan de ingesetenen. 1) De schouwvoerder van de IJsseldam wasniemand minder dan de heer van IJsselstein entevens stadhouder Frederik Hendrik zodat degevraagde toestemming snel afkwam en reedsin 1643 ligt er een heul in de IJsseldam opvijftig roeden vanaf het Klaphek richtingSchoonhoven en met een hoogte en wijdte van2 voet. De sluis van 1643 tot 1950 De plannen tot aanleg van de heul brachtgrote konsternatie teweeg bij dijkgraaf enheemraden van de Lekdijk Bovendams en dievan Lekdijk Benedendams, daar zij geheel nietbij het verstrekken van de opdracht tot aanlegwerden betrokken. Een heul in de IJsseldamleverde huns inziens te groot gevaar op voordijkdoorbraak, waardoor het achterlandgeheel onder water zou komen te staan. Daar echter de heer van IJsselstein schouwvoerde over de dam kon hij in deze geheelalleen beslissen. Het collegie van LekdijkBovendams wendde zich daarom schriftelijktot Gedeputeerde Staten van Utrecht met hetverzoek om enige leden van de Staten te latentoezien dat: het leggen van de heul,

hetaanstampen der aarde en verdere werkzaamhedenop zulke wijze verrigt werden, dat er geen gevaarvoor overstrooming van het Gemeeneland(Lopikerwaard) uit zoude kunnenvoortvloeyen. 2)



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 LAAGENBIEZEN Land van Jutphaas Land van Vreeswijk Lekdijk llflIIIWlllll'lllltiif)!^ Land van Vianen Plattegrond van de sluis en IJsseldam met omgeving. geloosd mag worden. Voorts wordt bepaalddat de Bossenwaard haar bezwaarwater maglozen op de heul in de IJsseldam, zodat vanaf1646 de heul niet alleen Lekwater voor deIJsselsteinse en Benschopse polders aanvoertmaar ook het overtollige water van deBossenwaard 's zomers afvoert naar de EngeIJssel. De heul van 1643 was echter geen langleven beschoren. Wanneer in 1661 de IJssel bijMontfoort uitgediept en verbreed wordt gaathet water vanaf Utrecht via de Doorslag zosnel lopen dat de grachten van Utrecht droog Als in weerwil van deze strubbelingen deheul er in 1643 ligt blijkt deze niet optimaal tefunktioneren. De eigenaars van de 8,5 ha landin de Bossenwaard waren niet bereid het zonodige Lekwater door hun land naar de heulte leiden. Dit probleem wordt in 1646 opgelostwanneer deze uiterwaarden in

het bezit komenvan schout en sekretaris van IJsselstein, jhr.Arent van Dorp en Adriaan Spingel van denHoeve. Zij gaan een overeenkomst aan met deBaronie van IJsselstein waarin bepaald wordtdat ten eeuwige dage Lekwater door descheisloot in de Bossenwaard op de heul
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Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Nogmaals de Kloosterkerk In ons tijdschrift no. 6. van maart 1978 hebben wij u laten zien, hoe de herbouw van de Kloosterkerk (in de Kloosterstraat) op gang kwam na de brand van 18 mei 1537, waarbij niet alleen de kerk afbrandde, maar ook andere kloostergebouwen werden beschadigd. Als vervolg hiervan, het bestek van het timmerwerk dat in 1538 is samengesteld. Na een beetje aandachtig lezen merkt u wel dat de meeste bouwkundige termen tegen- woordig nog voorkomen, zij het in een andere spelling. Item dit ist besteck vant houtwerck van die Item die huyf opghewrocht mit hoeck- kerck. keepers na den eysch vant werck. Item in den eersten 10 balcken, 38 voet Item dat pant, dat aen die kerck staet, mede lanck, diediept 15 duym ende 13 duym. opghewrocht int selve dack van Item 2 halve balcken, gaende uut die huyf in die kerck, dair sullen in wesen 9 balcken. die eerste balck. elck 15 voet lanck, die dickt Item die muyrplaten, die lanck 140 voet, die een voet

vierkant. breet 8 duym ende 6 duym. Item mit half vlierinck ghespant, die lanckt Die muyrplaten mit stantsonen ghewrocht na den eysch, die dickt 6 duym alst behoirt naden eysch. ende 7 duym. Item 10 vlierghebynten, die lanckt na den Item die muyrplaten dairop, 6 duym ende 4 eysch van de cap, die dick 12 ende duym. 10 duym, die stilen ende karbelen na den Item die worm 5 ende 7 duym, die lanckt na eysch van de balcken. den eysche. Item die worm op die vlierghebynt, die Item noch 6 cruysraemten, te setten bovent lanckt na den eysch, die dick 10 duym pant, ghestopt mit waghenscot. ende 8 duym. Item dit pant ghespant mit eyken ribben III Item die anderde vlierinck, die lanckt na ende III'/, duym dick, een voet den eysch, 10 duym ende 8 duym. tusschen beiden, gedect mit eyken plancken Die stylen ende karbelen na den balcken. gelyck die kerck. Item die worm dairop, dieselffde lanckt, die Item die weyndeltrap, die aen den dormitoir diept 9 duym ende 7 duym. staet, thoghe gespant als men dat Item die darde vlierinck: die balcken 8 best

ordineren sal, mit eyken balcken. duym ende 7 duym. Stilen ende karbelen ribben ende eycken plancken als die naden balcken. kerck. Item die worm dairop, 8 duym ende 7 duym Item of hier yt in vergeten wair, dat sal men dick. aen die kerck, pant ende weyndeltrap Item alle dese voirscreven ghebynten mit maken in die selfde coep al datte van wyntbanden na den eysch vant werck. node soude moghen wesen. Item een rietvlierinck, gewrocht in die cap na den eysch vant werck. Item alle dese voirs. cap gespant mit eyken ribben, die dickt 4 duym vierkant, die lanckt na de hoecht van de cap. Item deze cap gedeckt mit eyken plancken. 9 of 10 uut die voet. /' 10




























