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Eindelijk goed nieuws van het 
IJsselfront! 

Na jaren lobbyen en leuren is nu eindelijk de kogel door 
de kerk. Na de Gedeputeerde Staten (december 2009) 
zijn nu ook de Provinciale Staten akkoord gegaan met 
het verstrekken van subsidie voor de restauratie van de 
Stolwijkersluis. Dit heugelijke nieuws is een grote over-
winning voor al die partijen die zich langdurig voor het 
herstel van dit pittoreske sluisje hebben ingezet. 

Maar hoe zat het ook al weer met de Stolwijkersluis? 
Het sluisje ligt aan de overzijde van de IJssel aan de 
Gouderakse Dijk. Het is in 1800 gebouwd in het kader 
van plannen om een deel van de Krimpenerwaard uit 
te venen. Die plannen zijn mislukt, maar de sluis ligt er 
nog en is nu een rijksmonument. Jammer genoeg is de 
sluis niet meer in gebruik en is hij erg vervallen. De sluis 
vormt samen met de Stolwijkse Vaart, het veenweide-
landschap van de polder Veerstalblok, de buurtschap 
Stolwijkersluis en de zellingen langs de rivier een cul-
tuurhistorisch waardevol ensemble. In het landschap is 
de middeleeuwse ontginning nog goed herkenbaar. De 
discussie over het behoud en herstel van de sluis duurt 
al twintig jaar voort. Vele mensen, verenigingen en or-
ganisaties hebben zich hiervoor breed gemaakt. Onder 
hen ook een aantal historische verenigingen. Zonder ie-
mand te kort te willen doen noemen wij hier de Stichting 
Historische Sluizen en Stuwen Nederland, Stichting Cul-
tuurhistorisch Overleg Krimpenerwaard, de Historische 
Vereniging Oud Stolwijk, Museumhaven Gouda en onze 
eigen Historische Vereniging die Goude. 

Het besluit van Provinciale Staten komt nadat twee 
eerdere aanvragen voor rijkssubsidie waren mislukt. Nu 
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de Provinciale Staten van Zuid-Holland eindelijk hebben 
ingestemd met het voorstel van het College van Gedepu-
teerde Staten om de zogenaamde Plasterk-gelden deels 
te besteden aan de restauratie van de sluis ziet de toe-
komst van de Stolwijkersluis er weer rooskleurig uit. De 
Plasterk-gelden zijn rijksgelden die minister Plasterk van 
OC&W aan de provincies heeft toegekend om met voor-
rang dringend noodzakelijke restauraties uit te voeren. 
Dit in het kader van de crisisbestrijding; om die reden 
moet nog dit jaar met de uitvoering van de restauratie 
worden begonnen. De volgende en naar verwachting 
laatste stap wordt gezet op 31 maart als de Verenigde 
Vergadering van het hoogheemraadschap Schieland en 
de Krimpenerwaard (eigenaar van de sluis) bijeen komt 
en een besluit neemt over de bijdrage van het hoog-
heemraadschap aan de restauratie. Naast provincie en 
hoogheemraadschap neemt ook de gemeente Gouda 
deel in het consortium voor restauratie van de sluis.

goudse historie in het nieuws
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In maart van dit jaar is het project ‘Buitenplaats Gouda’ 
van start gegaan met een lezing over de Goudse poli-
ticus en historicus De Lange van Wijngaerden (1752-
1820). Buitenplaats Gouda is een samenwerking tussen 

Buitenplaats Gouda
goudse historie in het nieuws Verzetsmuseum Zuid-Holland  en museumgoudA. Cen-

traal in dit project staan de vragen: Wat maakt Gouda tot 
een unieke plaats? Wat zijn de geheimen van de stad? 
Hoe manifesteert het bijzondere van Gouda zich. In een 
serie van zeven lezingen zal antwoord worden gegeven 
op deze vragen. Vanzelfsprekend zal de geschiedenis van 
de stad in deze lezingen er in deze lezingen herhaaldelijk 
aan bod komen. 
Wij houden u op de hoogte van de volgende lezingen.

De Stolwijkersluis gezien vanaf de schouw van Jaap Jager van stichting Veenvaren Krimpenerwaard – www.veenvaren.nl


