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De ruwe schoonheid
van een werkrivier

De Hollandsche IJssel
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I

n de beleving van het Nederlandse rivierenlandschap speelt De Hollandsche IJssel nauwelijks een
rol van betekenis. Anders dan ‘die andere’ IJssel is
de Hollandsche IJssel een grote onbekende. En onbekend maakt onbemind. Onterecht, want in veel
opzichten is de 46 kilometer lange Hollandsche
IJssel juist een van onze opmerkelijkste rivieren.
Om te beginnen heeft de Hollandsche IJssel twee
heel verschillende gezichten. Tussen de oorsprong
in Nieuwegein en de Waaiersluis bij Gouda slingert
de stroom zich kalmpjes langs slaperige rivierstadjes als IJsselstein, Montfoort en Oudewater. Dit
lieflijke deel van de rivier is gekanaliseerd en heet
daarom niet voor niets officieel De Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel.
Tussen Gouda en de monding van de IJssel in de
Nieuwe Waterweg, even voorbij Capelle aan den

IJssel, toont de rivier een heel ander gezicht: dat
van een woeste, ongetemde getijdenrivier. Hier
waaiert de rivier breed uit onder weidse wolkenluchten. Door de open verbinding met de zee is de
invloed van eb en vloed overal zichtbaar en merkbaar. Aan de voet van de Waaiersluis in Gouda kan
het verschil tussen eb en vloed ‘s winters oplopen
tot tweeënhalve meter!
De ondiepe kleigronden onderaan de dijken die
op het ritme van eb en vloed onderlopen en weer
bloot komen te liggen, heten zellingen; een woord
dat alleen langs De Hollandsche IJssel wordt gebruikt. De kribben die haaks op de rivier in het
water steken, zijn geen kribben, maar rikken. Het
zijn de resten van oude oeverwallen die dateren uit
de tijd dat de rivier nog geen dijken had. Dat was
ook niet nodig, omdat het omliggende landschap

veel hoger lag dan het water. Door ontginning van
het landschap zijn de verhoudingen in de loop der
eeuwen geleidelijk omgedraaid.
Ooit was de IJssel een belangrijke zijtak van de
Lek. Maar op initiatief van de Hollandse Graaf
Floris de Vijfde, die een einde wilde maken aan de
voortdurende overstromingen in zijn graafschap
Holland, werd de IJssel in 1285 bij ‘t Klaphek, even
ten westen van Vreeswijk, afgedamd. Dat was een
klus van Deltawerken-achtige proporties, uiteraard
geheel met de hand uitgevoerd. Ruim 700 jaar
later is de circa 300 meter lange, lichtgebogen
IJsseldam nog altijd zeer herkenbaar in het rivierenlandschap.
Voortaan ‘begon’ De Hollandsche IJssel bij het
middeleeuwse stadje ‘t Gein, in het huidige Nieuwegein. In de veertiende eeuw kwam vanaf hier

een waterverbinding met de stad Utrecht tot
stand. De dam die er aanvankelijk nog lag, werd
later ‘doorgeslagen’. De naam van de Nieuwegeinse wijk ‘Doorslag’ verwijst hier nog naar.
Door de afdamming werd de rivier echter beroofd van zijn belangrijkste voeding en begon een
proces van verzanding dat de scheepvaart steeds
ernstiger hinderde. In de loop der eeuwen werden
diverse plannen gemaakt om de verzanding tegen
te gaan, maar pas in 1860 werd het probleem
aangepakt met de bouw van een door waterbouwkundige Jan Blanken ontworpen ‘waaiersluis’ bij
Gouda; een sluistype dat kan worden geopend
tegen de waterdruk in. Daarmee kwam een einde
aan de werking van eb en vloed tussen Gouda en
Nieuwegein en werd dit deel van de rivier de kalme waterstroom die hij nog altijd is.

Rustig was het evenwel nooit op de rivier. De Hollandsche IJssel was vanouds een echte ‘werkrivier’,
met overal langs de oevers werkplaatsen, steen- en
andere fabrieken, scheepswerven, olieslagerijen
en pakhuizen. Op het water was het een komen
en gaan van (stoom)schepen. Op de kades lagen
de scheepsladingen hoog opgestapeld en was het
altijd een leven van belang. Vissers en veerlieden
completeerden het beeld.
Die bedrijvigheid bepaalde eeuwen het beeld van
de rivier. Maar vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam daar geleidelijk een einde aan. De
oude industrieën legden een voor een het loodje,
terwijl andere bedrijven overschakelden op wegtransport. De binnenvaart raakte in een ernstige
crisis. Vele binnenschippers redden het niet en
werden, zoals dat heette, ‘weggesaneerd’. Binnen
twintig jaar werd het stil op de IJssel. De oude
fabrieksgebouwen en pakhuizen raakten in verval
en de IJsselstadjes vergaten de rivier en keerden
zich er vanaf.
Schoon was de IJssel al tientallen jaren niet meer.
De bodem was vergeven van de sintels van de met
kolen gestookte stoomschepen, fabrieken loosden hun ongezuiverde afvalwater massaal op het
open water, rioolwaterzuivering bestond nog niet.
Hoe ernstig vervuild de IJssel werkelijk was, werd
halverwege de jaren tachtig duidelijk. De Zellingenwijk in het dorpje Gouderak bleek gebouwd
op een chemische gifbelt en moest worden afgebroken, de grond gesaneerd. Ook elders langs de
rivier lagen de zellingen, die in vroeger jaren waren
afgegraven voor de kleiwinnning, vol gif.
Begin jaren negentig kwam onder auspiciën van

Rijkswaterstaat een grootscheepse schoonmaakactie op gang, een miljoenenproject dat allengs een
breder doel kreeg en uitgroeide tot het project
‘De Hollandsche IJssel, mooier en schoner’. Behalve dat de vervuilde bodem werd weggebaggerd
en vergiftigde zellingen afgegraven, maakte het
oude industriële gezicht van de werkrivier plaats
voor vernieuwing. Natuur en recreatie kregen de
ruimte, vervallen bedrijfspanden werden gesloopt.
De IJsselstadjes herontdekten de kracht van het
water en ontwikkelden plannen voor de oevers.
De pleziervaart nam het roer over van de verdwenen beroepsvaart. In bijna twintig jaar tijd (pas in
het voorjaar van 2013 werd het project officieel
afgesloten) onderging De Hollandsche IJssel een
ingrijpende metamorfose, waarvan het einde nog
lang niet in zicht is.
De Hollandsche IJssel van nu is niet meer de rivier
van nog niet eens zo lang geleden. Toch vind je
nog overal de sporen van dat recente verleden.
Verval en verloedering gaan hand in hand met
nieuwbouw en bloei. Nog altijd ademt De Hollandsche IJssel op veel plekken de rauwe sfeer van een
werkrivier.
De schoonheid van de IJssel is onmiskenbaar, maar
het is een eigen, ruwe schoonheid, onvergelijkbaar
met wat andere rivieren op dit vlak te bieden hebben. Die schoonheid, dat eigen karakter, moet je
willen zien en leren zien. Hopelijk draagt dit fotoboek daaraan bij.
Kijk en geniet van de unieke, weergaloze Hollandsche IJssel!
Johan Nebbeling, Nieuwegein december 2013
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Nieuwegein - Gouda
D

e Hollandsche IJssel ‘ontspringt’ in Nieuwegein en slingert zich vanaf daar langs slaperige koopmansstadjes, die alle de sporen van
hun rijke verleden dragen: IJsselstein, Montfoort,
Oudewater, Haastrecht, Gouda. Via de Vaartse
Rijn en het Merwedekanaal staat de rivier ook in
verbinding met de stad Utrecht. Tot aan Gouda
is de IJssel gekanaliseerd, een kalme waterstroom
die door een lieflijk en vruchtbaar weidelandschap
meandert.
Het water vormt al lang geen bedreiging meer en
de vroeger zo belangrijke dijken hebben tegenwoordig vooral een functie als fiets- en wandelpad.
Meestal zijn ze nog amper als dijk herkenbaar, een
lichte verhoging in het landschap. Behalve tussen
Oudewater en Haastrecht, waar de dijken opeens

hoog boven het weideland uitsteken en ook de
oude uiterwaarden breed uitlopen.
Alles ademt hier geschiedenis. Wie goed kijkt, ziet
overal de sporen van vroeger: verdiepte stukken
land die ooit zijn uitgegraven als kleiput voor de
baksteenindustrie, verhoogde stroomruggen waar
de rivier in een grijs verleden zijn loop verlegde,
vervallen werkplaatsen en fabrieken.
De nieuwe functies van de rivier – wonen, natuur
en recreatie – tonen zich in wooncomplexen (en
soms ronduit afzichtelijke villa’s), jachthavens en
natuurgebieden.

IJsseldam
In 1285 liet de
 ollandse graaf Floris V
H
van Holland bij ’t Klaphek, even ten westen
van Vreeswijk, een dam
in de IJssel bouwen
tegen de wateroverlast. Die ongeveer 300
meter lange dam is nog
altijd goed herkenbaar
in het landschap.
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Nieuwegein
De Doorslag in Nieuwegein, waar de IJssel
begint, is vernoemd
naar het ‘doorslaan’
van de dam die Utrecht
voor wateroverlast
behoedde. Daardoor
kreeg het middeleeuwse stadje ’t Gein een
verbinding over water
met Utrecht.
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IJsselstein
Kades en oude werkplaatsen omlijsten
De Hollandsche IJssel
in IJsselstein, ooit
een centrum van de
hout- en wilgentenen
nijverheid. Op het
terrein van steenfabriek
Overwaard staat nu een
woonwijk met dezelfde
naam.
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Jaagpad
Eeuwenlang werd langs de
IJssel te paard ‘gejaagd’
met een trekschuit. Grote
delen van het jaagpad
liggen er nog. Ze zijn tegenwoordig in gebruik als
wandel- en fietspad.
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Pagina’s 18 en 19:
Jachthaven en restaurant Marnemoende
symboliseert de vernieuwing van de IJssel.
De naam verwijst naar
de monding van het
riviertje de Marne, dat
in de Romeinse tijd de
IJssel verbond met de
Leidsche Rijn.
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Montfoort
De naam Montfoort is
waarschijnlijk afgeleid
van ‘Mont Fortis’, wat
versterkte berg betekent. Daar werd in 1163
een kasteel gebouwd
op een verhoging in
het landschap langs de
IJssel. Later werd Montfoort een centrum van
de knopenindustrie.
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Waterkant
Vissers, wandelaars,
schippers en andere
recreanten: de waterkant
trekt iedereen.
Foto pagina 24: buiten
Moordrecht. Deze pagina
vlnr: IJssellaan (t/o Nieuwerkerk), Montfoort en
Gouda.
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Snelrewaard en Willeskop
Hoge luchten, zware
wolken, weidse einders
en een devote Maria bij
Snelrewaard en Willeskop.

Snelrewaard - Williskop
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Oudewater
Oudewater, vanouds
 ekend om zijn touw
b
industrie. Net als de
grondstof hennep, die
het goed deed op de kleigrond rond Oudewater,
is die industrie goeddeels
verdwenen. De rijke stad
van weleer keerde zich af
van de rivier, maar begint
de IJssel weer te
ontdekken.

Een leven langs de rivier
30

Wim Knol

“G

rote binnenvaarders die vlak langs
je voeren, het laden en lossen van
vrachtschepen, de drukte van werkplaatsen en fabrieken: de Hollandsche IJssel was
een rivier vol leven”, zegt journalist, schipper en
gemeenteraadslid Wim Knol (58) uit Oudewater.
De rivier was een vast element in zijn jeugd en
speelt nog altijd een belangrijke rol in zijn leven.
“Ik ben geboren en getogen op het terrein van
touwfabriek Van der Lee in de Hekendorpse
Buurt. Mijn vader werkte op die fabriek en wij
bewoonden er een oude boerderij. Vanuit ons
huis keken we, over de zomerdijk, zo op de IJssel
en zagen we de schepen voorbij varen.”
“Ik ging naar de School met den Bijbel in Oudewater en kwam elke dag langs de IJssel. Later,

toen ik naar het Christelijk Lyceum in Gouda ging,
fietste ik dagelijks kilometers langs het water. Ik
was altijd gefascineerd door de scheepvaart; die
grote binnenvaarders die vlak langs je voeren.
Indrukwekkend.”
“Als pubers haalden we vaak een grap uit met
de veerman van het pontje naast de winkel van
Den Butter in Hekendorp. Als je aan de bel trok,
kwam hij naar buiten om je over te zetten. Zodra
hij halverwege het water was, zwaaiden we vrolijk
naar hem, riepen ‘dag mijnheer’ en gingen er op
onze fietsen lachend vandoor.”

Lucht
“Zelf ben ik niet zo’n zwemmer, maar er werd
ook gezwommen in de IJssel. En dat terwijl het
water ontzettend smerig was. Het stonk echt

en de dode schapen dreven voorbij. Ik kan me
herinneren dat een keer iemand uit Oudewater
is gestorven aan de ziekte van Weil, waarschijnlijk
omdat hij in de IJssel had gezwommen.”
“Op en om het water was altijd wat te beleven; het
was een en al bedrijvigheid. In het gat van de machinefabriek de Hollandsche IJssel keerden grote
vrachtschepen, je had de mengvoederfabriek van
Six die scheepvaart aantrok, de rederij Kuijk met
drie binnenvaarders, de touwfabriek en natuurlijk
de olieslagerij van Brinkers. Daar legden schepen
aan met copra, een restproduct van kokosnoten.
We pikten vaak stukken copra van zo’n schip om
aan de vogels te geven. ‘Stinkie Brinkie’ rook je in
heel Oudewater en iedereen vond het vreselijk.
Maar ik vond het eigenlijk wel lekker. Het is de
lucht van mijn jeugd.” >>
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>> “Begin jaren tachtig hield alles opeens op.
Fabrieken en werkplaatsen sloten of stapten over
op wegtransport. Het werd crisis in de binnenvaart en veel schippers gooiden de handdoek in
de ring. Toen ook de laatste schipper Kuijk zijn
spits te koop legde, was het definitief afgelopen
met de levendigheid. Het werd stil op de rivier
en op de kades.”
“Een schip zag je vrijwel nooit meer op de IJssel.
De pleziervaart was nog niet zo ontwikkeld als
nu. Bovendien: de IJssel stond te boek als onaantrekkelijk, lelijk en smerig. Geen fijne plek om
met je jachtje of zeilboot te varen. Het was een
beetje een verloren hoekje. Bovendien waren
er amper voorzieningen voor de pleziervaart;
alles was immers altijd gericht geweest op de
beroepsvaart.”

“Toen de IJssel zijn economische functie had verloren, keerden Oudewater en andere IJsselstadjes
zich af van het water en richtten zich naar binnen. Dat er een rivier lag wist men nog wel, maar
gemeenten hadden geen idee wat ze ermee aan
moesten. De IJssel speelde geen rol van betekenis
meer. Kades werden gebruikt als parkeerplaatsen,
oude fabrieken vervielen of werden gesloopt.
Woningbouw langs het water? Niemand kwam op
het idee.”

bood en begonnen plannen te ontwikkelen voor
de IJsseloevers.”
“Sinds een jaar of tien weet de pleziervaart de
rivier te waarderen, ook omdat er steeds meer
voorzieningen komen. Vooral door de komst
van jachthaven Marnemoende in IJsselstein is de
pleziervaart een factor van belang geworden op de
IJssel. De rivier lééft weer. Dat vind ik een mooie
ontwikkeling, want ik heb het altijd erg jammer
gevonden dat de rivier er zo verloren bij lag.”

Mogelijkheden

Rondvaarten

“De grote sanering van de IJssel in de jaren negentig betekende de ommekeer. Niet alleen werden
het water en de bodem geleidelijk schoner, ook
natuur en recreatie kregen aandacht. Steden en
stadjes ontdekten de mogelijkheden die het water

“Rond de eeuwwisseling besloten we in de kroeg
met een groepje vrienden iets te gaan doen met
scheepvaart op de IJssel. Het idee was om samen
een oud schip te kopen, dat op te knappen en er
rondvaarten mee te organiseren. We richtten de

Stichting Varend IJsselschip en kochten van ons
eigen geld een oude IJsselaak uit begin 1900, die
we in Friesland lieten restaureren. Dat werd ons
eerste schip, ‘Den Onthaestingh’. Het kostte ons
een godsvermogen, maar de groepsvaarten waren
een groot succes.”
“Zo ontstond het plan om als volgende stap
met een trekschuit en een paard gaan jagen. Dat
gebeurde vroeger overal langs de IJssel en veel van
die oude jaagpaden lagen er nog. Trekschuiten bleken echter nergens meer te koop, dus hebben we
er een, met een fikse subsidie, op basis van oude
tekeningen laten ontwerpen en bouwen.
De trekschuit ‘Jan Salie’ was de eerste trekschuit
die in eeuwen nieuw werd gebouwd. Hij voldoet
aan alle moderne eisen en is nu officieel als nieuw
type schip geregistreerd. Later hebben we nog een

Friese Snikke om laten bouwen als trekschuit. Dat
is de ‘Jan Kordaat’ geworden. De stichting hebben
we omgevormd tot Reederij De IJsel.”

Jagen
“Met Den Onthaesting varen we vooral op de
IJssel vanaf Gouda, maar ook op de Lek en andere
rivieren. Met de ‘Jan Salie’ en de ‘Jan Kordaat’
jagen we langs de gekanaliseerde IJssel tussen
Nieuwegein en Gouda. Dat jagen is iets heel
bijzonders. De rust en de stilte: je moet het echt
meegemaakt hebben om het te kunnen begrijpen.
Met die trekschuiten brengen we de rijke historie
van de IJssel weer tot leven. Die verbinding met
het verleden biedt volgens mij toeristisch gezien
veel mogelijkheden.”
“Wij waren de eerste en lang de enige rederij die

met publiek over de Hollandsche IJssel voer. Maar
ons initiatief heeft de laatste jaren op diverse
plekken navolging gevonden. Dat vind ik een
fantastische ontwikkeling, omdat elk goed initiatief
bijdraagt aan de wederopstanding van de IJssel.
Overal zie ik daar de tekenen van. De laatste jaren
is de rivier echt ontzettend veel mooier geworden, zowel het gekanaliseerde als het open deel.
Natuur en recreatie zijn overal in opkomst en de
IJsselstadjes keren zich weer naar de rivier. Er is
een prachtige wandelroute over de jaagpaden van
IJsselstein naar Gouda. De pleziervaart op de IJssel
is enorm in opmars en vormt een enorme stimulans voor de lokale economie. De beroepsvaart is
verdwenen en zal nooit meer terugkeren, maar de
pleziervaart geeft de IJssel een nieuwe toekomst.”
“Het gebeurt allemaal nog wat mondjesmaat en
het mag van mij wel sneller. Maar de ontwikkeling
is in gang gezet en niet meer te stuiten. Er liggen
tal van prachtige plannen klaar, zoals bijvoorbeeld
het plan Havenkwartier voor Oudewater. Dat
combineert woningbouw met een theater, horeca
en een jachthaven. Intussen kan de machinefabriek
die daar al 140 jaar staat gewoon blijven draaien als
symbool van die band tussen verleden en heden.
Prachtig toch?”
“Partijen slaan de handen ineen en bestuurders
begrijpen dat er kansen liggen. Helaas zijn sommige bestuurders vaak ook nog te bekrompen om
de kansen naar waarde te kunnen schatten. Maar
dat is een kwestie van tijd. De opkomst van de
Hollandsche IJssel is niet meer te stuiten.” <<
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Hekendorp
Deze pagina: de Wilhelmina
van Pruisenbrug verving in
1992 een voetveer.
Pagina 35: beheerder Harrie
Brouwer van Begraafplaats
Hekendorp wil te zijner
tijd rusten op zijn eigen
grafveld.
Pagina’s 36 en 37: klooster
der Passionisten bij Haas
trecht met enkele van de
laatste bewoners.
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IJspret
Alleen in behoorlijk strenge winters
vriest De Hollandsche IJssel dicht,
meestal alleen het gekanaliseerde
deel. Dan wordt er massaal geschaatst,
sleetje gereden en gewandeld bij
de stadjes langs het winterwonder
landschap van de rivier.
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Haastrecht
Pagina links: in de
u iterwaarden bij Haastrecht
kun je zomaar worden overvallen door een fikse bui.
Deze pagina: bij Haastrecht
mondt het riviertje de Vlist
vanaf Schoonhoven uit in
de IJssel. Ooit een belangrijke scheepvaartroute, nu
vooral gebruikt door de
pleziervaart.
Pagina 42: speeltuin De
Kleine Betuwe is al jaren
gesloten.
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Waterkering, Capelle
De stormvloedkering bij
Capelle dateert uit 1958
en is de eerste van de
Deltawerken die na de
Watersnoodramp van 1953
werden gerealiseerd. De
kering is vernoemd naar
de toenmalige minister van
Verkeer en Waterstaat,
Algera. Gemiddeld vijf keer
per jaar gaan de schuiven
dicht om het achterland te
beschermen tegen hoog
water.

V

anaf Gouda naar de monding in de
Nieuwe Maas bij Kralingseveer, even
voorbij Capelle, is De Hollandsche IJssel
een zoetwatergetijdenrivier. Het verschil tussen
eb en vloed is overal duidelijk zicht- en merkbaar.
Nergens is het verschil tussen hoog en laag tij
in een Nederlandse rivier zo hoog als hier. Twee
keer per dag lopen de zellingen (kleigronden) aan
weerszijden van de rivier onder water. Drijfzand
maakt het betreden vaak riskant.
De rivier oogt er veel woester dan in het gekanaliseerde deel, neemt en krijgt alle ruimte en
waaiert breed uit onder hoge, weidse wolken
luchten. De stadjes en dorpen langs de rivier
verschuilen zich achter hoge dijken en op diverse
plekken is nog echte ‘ouderwetse’ industrie te

vinden. Maar ook die maakt op steeds meer
plekken geleidelijk plaats voor natuur, recreatie
en woningbouw. De nieuwbouwwijken met
uitzicht op het water die in veel IJsselstadjes
verrijzen zijn tegenwoordig zeer in trek.
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Gouda
Gouda is vanouds een
knooppunt van water
wegen met De Hollandsche IJssel als hoofdverbinding. Pagina links: zicht
op de niet meer gebruikte
schoorsteen van Croda.
Pagina rechts: de kade,
de Waaiersluis en het
rustpunt bij het Hanepraaigemaal met uitzicht
op de IJssel.

>>
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Gouderak
De naam Gouderak is afgeleid van de schippersterm
‘rak’, wat een recht stuk in
een rivier betekent. IJsselschippers spraken van het
Goudsche Rak. Het rivierdorp werd in de jaren tachtig landelijk nieuws toen
bleek dat een woonwijk op
gifbelt was gebouwd. De
sloop en wederopbouw van
deze Zellingwijk vormde
achteraf bezien de aanzet
tot het project ‘Hollandsche
IJssel schoner en mooier.’

Verval
Overal langs De Hollandsche IJssel
bloeide ooit de handel, de nijverheid en de industrie. Met de teloorgang daarvan kwamen steeds meer
bedrijfsgebouwen leeg te staan en
raakten in verval. Die verweerde
bedrijfspanden bepalen nu mede
het karakteristieke beeld van De
Hollandsche IJssel als ‘werkrivier’.
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Moordrecht
Moordrecht was in de
jaren zestig bekend van
de Koninklijke Vereenigde
Tapijtfabrieken (KVT),
waar veel vrouwen uit de
Molukse wijk van het dorp
werkten. Alleen de eigen,
beeldbepalende watertoren
van KVT herinnert nog aan
die tijd. Een pontje verbindt
Moordrecht met het zusterdorp Gouderak aan de
overkant van de rivier.
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Nieuwerkerk aan den IJssel
Ouderkerk aan den IJssel
Nieuwerkerk aan den
IJssel is in omvang de grote
broer van Ouderkerk aan
de overzijde van de rivier.
Maar Ouderkerk is ouder
en bovendien vanouds veel
meer een schippersdorp.
Jan de Waard is een van
de oud-schippers die de
veerdienst tussen Ouderkerk
en Hitland verzorgt.
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Verstilling
Langs ons dorp stroomt steeds het water
Van een erg mooie rivier
Telkens als ik daar voorbij kom
Kijk ik ernaar met veel plezier
Welke tijd je haar ook bekijkt
Telkens wordt je blik verrijkt
Langs de neervoet en de kribben
Stroomt zij voort met eb en vloed
En het is alsof zij alles
Waar zijn langs gaat telkens groet
Strofe uit ‘Ode aan de IJssel’ van mevrouw Huisman,
schippersvrouw uit Ouderkerk.
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Bij Krimpen aan den IJssel
eindigt het Groene Hart en
kondigt zich de Randstad
aan. In Krimpen was tot de
sluiting in 2002 scheepswerf Joh. Van Duivendijk
gevestigd, daterend uit de
zeventiende eeuw en een
van de oudste werven van
Nederland. Het onttakelde werfterrein krijgt een
nieuwe bestemming.

Krimpen aan den IJssel
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Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel is
een voormalige groeikern
met bijna 70.000 inwoners,
maar heeft wortels in de
Romeinse tijd. De stad
heeft De Hollandsche IJssel
de laatste jaren omarmt en
keer zich geleidelijk weer
naar het water.
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Watersnood
Tijdens de Watersnoodramp van 1953 v erloren zes
mensen langs De Hollandsche IJssel het leven, van
wie vier uit Krimpen: Heinrich Lübkemann, diens
echtgenote Johanna Sophia Lübkemann-Brussé,
haar broer Arie Brussé en buurvrouw L. Linge-Vuik.
Een gedenkteken met hun namen herinnert aan
deze tragedie.
Schipper Arie Evegroen is in brons vereeuwigd
omdat hij – gesommeerd door de b
 urgemeester –
zijn graanschip ‘Twee Gebroeders’ bij wijze van
nooddam in de dijk parkeerde en daarmee het achterland voor een overstroming behoedde. Binnen
een jaar na de ramp werd begonnen met de bouw
van de Algera Stormvloedkering bij Capelle, het
eerste van een lange reeks Deltawerken.

Verknocht aan de IJssel
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Hans du Pré

D

e eeuwige werking van het getij, de
weidsheid van het landschap, de jagende
wolkenluchten boven het grijze water,
het stampen van zware scheepsmotoren, de
afwisseling tussen natuur en industrie, het verval
en de vernieuwing. Het is de dynamiek van de
levende rivier die Gouwenaar Hans du Pré (64) zo
aanspreekt in de Hollandsche IJssel.
“Bij de Waaiersluis in Gouda kan het verschil
tussen hoog en laag tij ‘s winters wel tweeënhalve
meter bedragen. Die sterke getijdenwerking is heel
specifiek voor de Hollandsche IJssel en vind je
nergens anders. Ik vind het ontzettend fascinerend
dat het tijverschil zo ver in het binnenland nog zo
groot is. Maar de meeste mensen weten het niet
eens.”

Hans du Pré, Hagenaar van geboorte maar al
tientallen jaren inwoner van Gouda, is verknocht
aan de Hollandsche IJssel. Zijn huis staat op een
steenworp afstand van de IJsselkade. Bijna dagelijks
maakt hij even een ommetje om een blik op het
water te werpen. Het liefst loopt hij even door naar
de molen ‘t Slot aan de Punt. Vanaf het verhoogde
talud onder de molen kan hij kilometers ver de
loop van de rivier volgen.

Levende rivier
Du Pré houdt van de ruwe schoonheid en het
eigen karakter van de IJssel, dat wil zeggen:
de IJssel tussen Gouda en Capelle, die hij ‘de
levende rivier’ noemt. “Ik kom ook wel eens op de
gekanaliseerde IJssel tussen Nieuwegein en Gouda.
Ook mooi, maar ik heb er toch minder mee.”

De IJssel is een verrassende rivier, een rivier die
je echt moet ontdekken, zegt du Pré. “Wist je dat
deze rivier een eigen taal heeft? Het buitendijkse
gebied heet ‘zelling’, een woord dat alleen hier
wordt gebruikt. Vroeger werd in de zellingen klei
uitgegraven voor de baksteenindustrie. En die
smalle landtongen die haaks op de dijk het water
insteken, heten ‘rikken’. Het lijken kribben, zoals
je die bijvoorbeeld in de Lek ziet, maar een rik is
eigenlijk een overblijfsel van de oude oeverwal. Ze
zijn niet aangelegd en dateren uit de tijd dat er nog
geen dijken waren.”
Evenzeer als de schoonheid van de IJssel waardeert
du Pré de industriële lelijkheid - en het verval
daarvan – die de rivier ook kenmerkt. Wijzend op
de zwarte wolken die de pijp van de asfaltfabriek
aan de overzijde van het water uitbraakt: “Veel >>
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>> mensen vinden die fabriek afschuwelijk.
Ze zijn blij als hij verdwijnt, wat waarschijnlijk
binnenkort het geval zal zijn. Maar ik vind: ja, die
asfaltcentrale is lelijk, maar met de grot schepen
die daar komen lossen brengt hij ook levendigheid
op het water.”

Landmark
Zo denkt hij ook over de chemische fabriek van
Croda. Niet mooi of pittoresk wellicht, maar
onmiskenbaar onderdeel van het stadsbeeld. Hij
maakte zich zelfs – en met succes - sterk voor het
behoud van de enorme schoorsteen, die al lang
niet meer in gebruik is en op de nominatie stond
om te worden gesloopt. “Er waren er twee. Een is
neergehaald, de ander hebben we kunnen redden.
Het is een landmark in de stad. Prachtig toch?”

Du Pré raakte in de jaren tachtig betrokken bij de
IJssel, toen hij met een groep binnenstadbewoners
het plan Gouda Havenstad ontwikkelde waarmee
de Goudse haven en binnenstad weer met de
rivier zouden worden verbonden. Du Pré: “via een
prijsvraag vroegen we bekende en beginnende
architecten en stedenbouwkundigen om plannen
te ontwikkelen. Het ene plan was nog wilder dan
het andere. Geen van alle zijn ze uitgevoerd. Dat
was ook niet het doel. Wij wilden de discussie
op gang brengen en het denken over de IJssel
veranderen. We wilden de rivier teruggeven aan
de stad en daarbij ook de overzijde van het water
betrekken. Ik zeilde vroeger veel op het IJsselmeer.
Daar zag ik hoe die IJsselmeerstadjes enorm
vergroeid waren met het water. Zoiets moest met
de Hollandsche IJssel toch ook kunnen?”

Veiligheid
Net als veel andere IJsselsteden had Gouda zich
na de Tweede Wereldoorlog afgekeerd van het
water. Een proces dat nog werd versneld toen na
de Watersnoodramp van 1953 veiligheid prioriteit
kreeg. Du Pré: “Dat was natuurlijk logisch,
maar ook jammer. Vroeger was de IJsselkade
een levendig gebied, vol industrie, handel en
scheepvaart. Ik heb daar nog een klein staartje
van meegekregen. Toen ik in 1973 min of meer
toevallig in Gouda kwam wonen, was er nog de
bedrijvigheid van scheepstuigerij Endenburg en
waren er nog drie cafés aan de Veerstal langs de
rivier. Omdat de weg langs de rivier een alsmaar
drukkere verkeersader werd, zijn die zaken
geleidelijk allemaal verdwenen.”
Mede onder invloed van de initiatiefgroep

100 gulden voorschot voor Arie Evegroen
Hans du Pré: “Het grappige is dat mijn vader
een keer in grote problemen is gekomen
door de Hollandsche IJssel. Hij werkte
als boekhouder bij Rijkswaterstaat en
moest de boeren uitbetalen die tijdens de
Watersnoodramp van 1953 de jute zakken
hadden geleverd voor de versterking van
de dijken. Op een dag stond er een man
aan zijn bureau, meer huilend dan lachend.
Het was schipper Arie Evegroen, de man
die zijn “Twee Gebroeders” in de dijk bij
Nieuwerkerk had gezet. Daarmee voorkwam

Gouda Havenstad veranderde het denken over
de IJssel. Het idee om de rivier terug te geven
aan de stad vatte post bij bestuurders, niet alleen
in Gouda, maar ook in andere gemeenten langs
het water. “Men begon in te zien dat de IJssel
ondergewaardeerd was en potenties had. Het
ontbrak alleen nog aan goede ideeën en aan geld.”

Sanering
De ommekeer kwam toen halverwege jaren
negentig een grootscheepse sanering van de
IJssel van start ging. De rivierbodem was in
de loop van tientallen jaren ernstig vervuild
geraakt, veel zellingen waren gedempt
met onder meer chemisch afval. Onder
auspiciën van Rijkswaterstaat begon een grote
saneringsoperatie.

hij een ramp en werd hij een held. Maar
door zijn dappere daad was Evegroen zijn
inkomstenbron kwijtgeraakt. Hij zou zeker
nog een vergoeding ontvangen, maar nu zat
hij op zwart zaad. Evegroen vroeg mijn vader
daarom om een voorschot van 100 gulden.
Een redelijk verzoek, vond mijn vader en
betaalde hem uit. Zijn meerderen vonden
echter dat hij zijn boekje ver te buiten was
gegaan. De affaire kostte hem bijna zijn baan.”

De operatie mondde uit in het project
‘Hollandsche IJssel – Schoner en Mooier’, dat
bijna twintig jaar zou duren en tientallen miljoenen
euro’s zou kosten. ‘Schoner en mooier’ strekte
veel verder dan alleen een bodemsanering, maar
beoogde ook een complete herinrichting van het
Hollandsche IJsselgebied. Inclusief woningbouw,
recreatie- en natuur en het ontwikkelen van
nieuwe functies.
Maar toen het stadsbestuur van Gouda plannen
presenteerde voor de bouw van flats en grote
woonblokken aan de overzijde van de binnenstad
richtte du Pré met vier andere Gouwenaren de
werkgroep Gouda Krimpenerwaard op, die een
alternatief wilde bieden voor die grootschalige
bouwplannen aan de andere zijde van de rivier.
Du Pré: “Toen we als werkgroep ook de verdere

plannen zagen voor de rivier, zeiden we tegen
elkaar: dit kunnen we niet overlaten aan de
techneuten van Provincie en Rijkswaterstaat. Daar
moeten we bij zijn!”
Du Pré trad toe tot de Klankbordgroep
Hollandsche IJssel die door de projectorganisatie
in het leven was geroepen. “Geld was opeens
geen probleem meer, ideeën wel. Maar als
Klankbordgroep liepen we over van de ideeën,
waardoor we grote invloed konden uitoefenen op
de plannen. We hebben veel voor elkaar gekregen,
ook omdat het denken over de IJssel inmiddels
was veranderd. De bestuurders van de gemeenten
langs de rivier stonden voor alles open.”

Ontdekt
Overal langs het water ziet nu du Pré de
veranderingen die de herwaardering van de rivier
tekenen. De IJsselstadjes hebben de potentie
van het water ontdekt. Zoals in Gouderak. De
Zellingenwijk die langs het water is herbouwd
is daar volgens hem een mooi voorbeeld van.
Ook in Capelle, Nieuwerkerk en Krimpen ziet
hij veelbelovende ontwikkelingen. De aanleg van
jachthaventjes en aanlegsteigers geven pleziervaart
en recreatie een impuls en de natuur krijgt op veel
plekken volop ruimte.
Du Pré: “De steden langs de IJssel hebben
zich verenigd in een platform voor ruimtelijke
kwaliteit en willen de ontwikkeling doorzetten.
Dat is prachtig. Maar ik ben wel benieuwd
wat er concreet gebeurt nu er geen geld meer
beschikbaar is vanuit het project ‘Schoner Mooier’.
De markt werkt op dit moment natuurlijk ook
niet echt mee. Vertraging ligt voor de hand. Dat
is jammer, maar ik kan er wel mee leven. De
ontwikkeling van de IJssel is gewoon niet meer te
stuiten.” <<
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