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Gespaard landschap
D e Z elling Ve er stalbloh

Hans du Pré en Adri van den Brinh

Een w aardev ol mo dder str and
Recht tegenover de Goudse binnenstad, aan de zuidoever van de Hollandsche IJsseI,
ligt een mooi voorbeeld van gespaard landschap: de Zelling Veerstalblok. Dit is een

deels met riet begroeide slikvlakte die door de getijdenbeweging van de rivier twee
keer per dag droogvalt. De zelling en haar rikken (een soort van dammetjes lood-
recht op de dijk, waartussen het slib kon bezinken) herinneren aan de baksteenfa-
bricage die eeuwenlang in het gebied van de Hollandsche IJssel een bloeiende
bedrijfstak was en economisch, sociaal en landschappelijk grote invloed had. Hier
ligt ook de insteekhaven, het zogenaamde Veergat, waar Íot 1926 het pontj e aart-
meerde dat 600 jaar lang de beide oevers van de rivier met elkaar verbond. Dit 'mod-

derstrand' heeft dan ook grote cultuurhistorische waarde. In het bestemmingsplan
Zuidelijk lJsselfront heeft de zelling de status Inatuurgebied' gekregen. De natuur in

combinatie met de onophoudelijke afwisseling van droogvallen en weer onderstro-
men levert vanaf de Veerstal een heel bijzonder uitzicht op.
Dit gespaarde landschap, een stukje landschap dat herkenbaar aanwezig is gebleven
en niet ten prooi is gevallen aan de vele veranderingen die zich in de loop van de
jaren langs de rivier hebben voltrokken, is onderwerp van maatregelen van
Rijkswaterstaat voor het herstel van de rivieroevers. Deze maatregelen zijn volop in

uitvoering. Menig Lezer zal vanaf. de Veerstal de veranderingen aan de overkant van
de rivier hebben gezien en zich misschien hebben afgevraagd wat daarvan de bedoe-
Iing is. Vooral de stortstenen dammen springen in het oog als gebiedsvreemde ele-
menten.
In dit artikel laten we zien dat deze maatregelen dienen tot herstel en behoud van
de zelling en haar rikken, zowel fysiek als wat betreft hun cultuurhistorische bete-
kenis. Wel vragen we ons af of de cultuurhistorie hier niet ondergeschikt is gemaakt

aan de wljze van uitvoering. In de slotparagraaf. gaan we hier nader op in. Eerst

besteden we aandacht aan de geschiedenis van de zellingen en rikken als onderdeel
van de baksteenfabricage langs de Hollandsche lJssel. Met name gaan we in op het
ontstaan van de rikken en geven daarvoor een nieuwe verklaring die afwijkt van het-
geen hierover eerder te berde is gebracht. We beginnen met de baksteenfabricage
zelf en de winning van haar belangrijkste grondstof, de klei.

B ah s t e enf ab ric age I angs de H ollands che IJ s s el
Het Hollandsche lJsselgebied was al in de Middeleeuwen bekend om zr.1n bloeiende bak-

steenfabricage. Andere belangrqke productiegebieden lagen in die tr.;d langs de Oude Rr;n
(Utrecht, Leiden) en in Friesland. De bedr4fstak kreeg een flinke impuls toen men in de

steden de houten huizen door stenen ging vervangen. Ook voor de bouw van de stads-
muren waren enorme hoeveelheden stenen nodig. De steenbakkenlen of 'steenplaatsen'

langs Hollandsche lJssel en Oude Rrjn produceerden in de l7e eeuw samen zo'n 200 mil-
joen bakstenen per Jaar. Die stenen vonden gretlg aftrek in vaak veraf gelegen gebieden.
De bakstenen van de Oude Rr;n gingen overwegend naar Amsterdam en noordelijk

Hoiland, terwijl de lJsselstenen werden afgezet in grote delen van zuidwest Nederland.
Een voorbeeld hiervan is de levering tussen I+90 en 1500 van elf miljoen stenen voor de

vernieuwing van het br3 Bergen op Zoom gelegen slot in Wouw. Deze stenen werden aan-
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gekocht b5 minstens tien verschillende steenplaatsen 'op de lJsele' of 'br.1 der Goude'. Maar
de stenen gingen ook naar het noorden. In 1523 br;voorbeeld werd de baksteen die nodig
was voor een fortificatie in Stavoren in Gouda gekocht.
De grondstof, het riviersllb, was ruim voorhanden, evenals de turf die nodig was om de
ovens te stoken Die turf moest van goede kwaliteit zr1n, dat wil zeggen het moest een
soort ztln dre weinig as gaf. De turf uit de hoogvenen was daarvoor beter geschikr dan die
uit de Hollandse laagvenen, al werd die laatste natuurlqk wel gebruikt vanwege de lagcre
transportkosten. Toch voerden de steenbakkers op den duur steeds meer turf uit de noor-
delqke provincies aan, omdat daarmee efficiênter en op hogere temperaturen gestookt
kon worden, wat de kwaliteit van de baksteen ten goede kwam. Qua volume was zelfs
meer turf nodig dan klei. Per 1000 stenen was tenminste twee kubieke meter turf nodie
err zo'Ír anderhalve kubieke meter klei.
Langs de Hollandsche lJssel wemelde het van Montfoort tot aan Krimpen van de steen-
plaatsen. Volgens de 'lnformacie' van I5I4 waren er alleen al in Haastrecht acht. Dit
waren allemaal particuliere bedrijven. Hetzelfde gold voor de 29 steenplaatsen die in
i5ó1 in Gouda werden geteld. tn l+OO was er rrog ..r, stedeh;ke sreenplaárs, dar wi zeg-
gen een door het stadsbestuur ultgeoefend bedr5f, maar die komt in de stadsrekeningen
van L475 niet meer voor. De overheid oefende wel toezicht uit op de gang van zaken. Zo
verbood het stadsbestuur in 1503 nieuwe sleenovens te bouwen binnen een kwart mq1
van de stad. De in die tqd machtige bierbrouwers klaagden over de stank van de ovens,
omdat naar hun zeggen het bier er zuur door werd. Ook de kerk klaagde over de stank
vanwege de hinder die de geesteh.lken ervan ondervonden tr3dens de godsdienstoefenin-
gen. Verder werd aangevoerd dat ziektes altr.ld het eerst bU de ovens uitbraken, wat ver-
moedelr.lk niet zonder grond was, gezren de vaak erbarmelqke hygiënische toestanden op
de steenplaatsen. Het rsleenovenvolk' stond bepaald niet hoog aangeschreven. Door de
tegenwerking die de steenbakkers van het stadsbestuur ondervonden, werd het steeds
moeilr.;ker hun bednlf ult te oefenen. In 1734 waren aile steenplaatsen in en rond de stad
verOwenen.
Aan de bloei van de baksteenfabricage langs de Hollandsche lJssei kwam een voorlopig
einde door de diepgaande malaise tr.ldens de Bataafs-Franse tqd. Het duurde tot het mid,
den van de 19e eeuw eer de bednlfstak zich weeÍ hersteld had en tot nieuwe bloei kwam.
Maar daarna volgde opnieuw terugloop .In IB72 waren er langs beide oevers van de lJssel
nog 36 steenbakkertjen, die elk gemiddeld vier miljoen stenen per laar afleverden. In
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1903 was dit aantal al teruggelopen tot 17 mel een gezamenhlke productie vanT2mtl-
inan crencn npr iaar. In 1947 waren er nog maar drie over en ook die waren spoedig daar-
na verdwenen. De laatste, Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den lJssel, sloot rn L964 haar
poorten. De afbeelding op pagina 83 is een uitsnede van de kaart van de Hoilandsche
IJssel uit 1860, ter hoogte van Capelle. De kaart is gemaakt in opdracht van de minister
van Binnenlandse Zaken, die toen verantwoordeh.lk was voor de Waterstaat. De steen-
plaatsen aan weerskanten van de rivier zr.;n duideh.lk te herkennen.
T)e ïerrr oolrlo rrarl 6ls steenbakkel.l had verschillende oorzaken. Zo bleven de technische
vernieuwing en mechanisatie van het productieproces achter brl die op de steenplaatsen
aan RrSn en Waal. De arbeidsomstandigheden waren op veel bedrqven dan ook ronduit
erbarmeh.lk. Ook de Woningwet van 1901 gooide roet in het eten. De wet bracht mee dat
er eisen werden gesteld aan de minimale muurdikte van de woningen. Deze eisen vielen
uit in het voordeel van de grotere Waalsteen. Daarmee kon sneller gebouwd worden en er
was minder cement voor nodig. Tenslotte maken ee:n aa:nlal bronnen melding van het feit
dat er door de gemotorlseerde scheepvaart olie in het water kwam, waardoor de kwahteit
van de klei terugliep. De olie in de klei trok het vuur in de oven aan, waardoor de stenen
te hard werden of de verkeerde kleur kregen. Na de voltooiing van de aanleg van de
Nieuwe Waterweg rn IB72 begon de rivier Le verzanden, wat ook negatieve invloed had
op de kwahteit van de klei.
De lJsselstenen stonden bekend aIs Goudschen IJsselsteen. Ze hebben door het hoge kalk-
gehalte van de klei een karakterlstieke gele kleur. De stenen zrln relatief broos door de vele
organische stof in de klei. Die organische stof verooïzaakt ook sterke krimp tr.ldens het
bakken, met het vnl kleine formaat van de stenen als gevolg. De steen is eeuwenlang
gebruikt voor de bouw van huizen en andere gebouwen, waarvan in oÍrze stad nog tallo-
ze voorbeelden te vinden zr.1n. De steen was goed vuurvast en om die reden in trek voor
de bouw van haarden en schoorstenen. Hetzelfde gold voor gewelfbouw vanwe ge haar
geringe afmetingen en een lager soortelijk gewicht.

De kleiwínníng
De baksteenfabricage kan worden opgevat a1s een br.lzondere vorm van grondexploitatie.
Om die reden was ze van oudsher nauw verwant aan de landbouw. Veel steenbakkers
waren uit de landbouw afkomstig of behoorden tot de landadel; het recht van steenbak-
ken was gebonden aan de elgendom van de grond. De eerste steenovens werden vermoe-
delr.1k als een soort van agrarische neventak geèxploiteerd. Hieruit ontwikkelde de steen-
bakkerij zich als zelfstandige bednlfstak.
Oorspronkelqk vond de winning van de klei op het land plaats, daar waar de kleilagen in
de grond zich ook binnendqks uitstrekten. Men groef de grond af tot aan de kleilaag,
waarna de klei kon worden gewonnen. Dit kleidelven heette uittichelen of aftichelen.
Mogelqk herinnerL de naam van de oosteh;k van Gouda gelegen polder Land van Steyn
aandeze praktr.lk (steyn: steen). In de 15e eeuwwerd overgegaan op een nieuwe en in
ons land unieke manier van kleiwinning, namelSk het baggeren van rivierslib. De bewe-
ging van eb en vloed zorgde voor steeds nieuwe en overvloedige aanvoer van slib, zodat
men de beschikkrng had over een vnlwel onuitputteh.lke grondstoÍvoorraad.
Het slib werd opgebaggerd in de vaargeul en langs de oevers. Het baggeren in de vaargeul
was een goedkope manier om de rivier op diepte te houden, a1 was door vermenging met
zand niet alle slib geschikt voor de steenbakkerg. Voor de scheepvaart moest daarom nog
aanvullend gebaggerd worden. Het Streekarchief Midden-Holland bezrt diverse dossrers
uit de 15e tot en met de l8e eeuw met contracten voor de uitdieping en verbetering van
de bevaarbaarheid van de lJssel. Langs de oevers werd gebaggerd in de zellingen. Dit zr.ln
de buitendi.lkse gronden bq een polder die bq vloed onderlopen. De ZelhngVeerstalblok
omvat dan ook alle buitendr.lkse gronden tussen Stolwrlkersluis en de Beljerscheweg.
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Vergelrlkbaar hiermee zIln de naar het westen gelegen zellingen Middelblok-Groor en
Middelblok-Klein, buitendr.lks van de Polder Middelblok.
Oorspronkelqk waren de oevers van de rivier met riet en biezen begroeid en meer naar de
dqk met wilgenhakhout. Herman de Man beschreef het als 'een wijd uitgewaaierd land
van riet en gras en willige knootenr. Het was oorspronkel5k een fraate natuurh.lke over-
gang van onbegroeide slikken (moddervlaktes) :naar een iets hoger gelegen en dus maar
kort droogvallende brezenzone en vervolgens een riet- en ruigtezone. De ruigtezone met
soorten als wilg en wilgenroosje liep alleen bt1 zeer hoog water onder. In de vegetarie-
patronen herkende je de hoogteverschillen in het landschap. Biezen zrln beter besrand
tegen stromend waler dan riet en konden daarom in de Iager gelegen zones groeien.
Dit landschap is vrqwel verdwenen door de tussen 1939 en 1942 uitgevoerde normalisa-
tie van de rivier en het dempen van het overgrote deel van de zellingen langs de rivier.
Maar het is nog te zien op de bekendekaart van Joan Blaeu urt 1649. De afbeelding hier-
onder geeft een uitsnede van die kaart. In de rechterbenedenhoek is de begroeiing van het
buitendr;kse gebied duideh.lk ingetekend. Terz5de merken we op dat ook de insteekha-
ven van het pontveer goed herkenbaar is. Maar er is wel een probleem, want de haven is
ingetekend tegenover de Haven en dat is onjuist want de werkeh;ke locatie is recht tegen,
over de Peperstraat. De kaart van Jacob van Deventer uit 1560 is in dit opzicht wel cor-
rect, maar daarna hebben generaties van kaartenmakers steeds dezelfde fout gemaakl,
waarschrjnh.lk omdat zl1 zich deels baseerden op het werk van hun voorgangers. Dit is
gemakkeh.lk te zien door vergelqking van de kaarten in het boek Gouda in vogelvlucht van
Theo de Jong. Pas op de door J. Ku5per in 1869 getekende kaart ligt de haven weer op
de juiste plek.
In de met riel en biezen begroeide oevers werden dwars op de stroomrichting en langs de
vaargeul op enige afstand daarvan stroken riet uitgespaard. Deze rietkragen werden rik-
ken genoemd, soms ook wel slikvangers. Daartussen werd het riet verwijderd, waarna de
klei kon worden gewonnen. Tussen de rlkken ontstonden op die manier kleiputten die

Uitsnede haart van Joan Blaeu uít 1649
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Slihbaggeradr aan het werh op de ZellíngVeerstalbloh. Bron: Dírh van Dam.

door de aanvoer van
s l i h  v i a  de  pe r i i denbe -

b - - i J

weging langzaa:nt weer
werden gevuld. Het
laten staan van de rik-
ken was be langr r lk ,
n r n d c t  z i i  à o  c l- , . t  - .  romlng
van het water vertraag-
den en het s l ib gemak-
keli. lker tot bezinking
kon komen. Tevens
markeerden de rikken
de eigendomsgrens met
het perceel of kleiput
van de buurman. De
namen zelhngen rikken
zijn streekgebonde n'. ze

komen alleen langs de Hollandsche lJssel voor.
Her rrirhaeperen van de zellingen gebeurde vanaf kleine platte schuiten (aardeschuiten of

slikbokken) met behulp van baggerbeugels: een slok van twee tot acht meter met aan het
e i n d  e e n  i i z e r e n  n e l  w a s  h e v e s t i p d  V o o r  h e t  n e t  z a l .  e e n  m e s  w a a r m e e, ,  , . j - - , - , ,  n n g  w a a r a a n  e e n  ,  u ! , ! J . r ) v .

de klel van de bodem werd geschraapt. Pas in de loop van de eerste decennia van de 20e

eeuw werd de baggerbeugel vervangen door een baggermolen. Het uitgebaggerde slik
werd eestort in depots nabr.l de steenplaats. Deze depots werden 'zaaLzelhngen' of 'slik-

puf[enr genoemd. Dit waren zellingen die alleen br1 zeer hoog waler onderliepen en een

s[evige, bilvoorbeeld lemen, bodem hadden. De hier gevormde kleivoorraad bleef zo'n

twee jaar 'in de rotr staan, zodat planten- en dierenresten grotendeels konden versterven.

De tempera[uurwisselingen van zomer en winter kwamen bovendien de structuur van de

klei ten goede.
Bovenstaande afbeelding toont een baggeraar aa:n het werk op de ZelhngVeerstalblok. Op

de achtergrond is links scheepswerf Het Kromhout ztchtbaar, met daar achter de schoor-

stenen van de Kaarsenfabriek, en rechts de bomen van het park aan 't Buurtje bij de

Mallegatsluis. De schepen op de Gouderakse oever op de voorgrond zijn van de daar aan-

wezrge scheepswerf. Tussen 1909 en 1919 was dat scheepswerf De Kroonprinces van de

Gebroeders Prins. Schnlver Herman de Man gebruikte dezenaa:m voor zr-;n roman over

de scheepswerf van Cato Lafeber (zie tekst in kader Herinneringen van Aart Duivendr.lk).

Herinneringen van Aart van Duivendijk (interview l5 maart 2008)

AarL en Adrie van Duivendrlk wonen onderaan de Gouderaksedijk iege nover de voor-

malige scheepswerf van Van Vlaardrngen. Aarr (1936) is er geboren en getogen. Hij

werkre 43 laar bi l  Van Vlaardingen tot  de s lu i t ing van de werf  Ín 1995. De werf l  lag

oorspronkeli lk aan de Coudse kanr van de ussel op een deel van het terrein waar nu

Croda (voorheen Uniqema) is gevest igd Omdar daar geen ui tbreidingsmogetr lkheden
waren, kocht Van Vlaardingen in l9 l9 de aan de overkant l iggende scheepswerf  De

Kroonprinces die sinds 1909 in handen was van de Gebroeders Prins. Deze werf ont-

leende haar naam aan her [e iL dat de koopakte was getekend op de ver jaardag van

prinses Wilhelmina. Van Vlaardingen kocht ook een stuk zell ing van de naastgelegen

wer[ De lJssel die gedreven werd door de weduwe A. van Duijvendijk en zonen. De

nieuwe werf  kreeg de naam Het Kromhout.
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Herman de Man baseerde zijn roman ScheepswerJ De Kroonprinces uit 1936 op gege-
vens die hr.; aan beide werven ontleende. Zo stond de weduwe Van Dur3vendilk,Láu
Vermeer genaamd, model voor Cato Lafeber die met harde hand regeert over haar
wer[. De naam van de werf is evenwel ontleend aan de ernaast l iggenáe werf van de
Gebroeders Prins en knjgt in het boek ook een heel andere betekÁis. Aart en Adrie
hebben weinig op met het boek dat volgens hen geen recht doet aan de werkel5kheid
zoals zr.1 die kennen. Aart is een achterkleinzoon van Lena Vermeer. Volgens de over-

l.."fil"t 
was zrj helemaal niet zo'n 'helleveeg' als Herman de Man van áaar gemaakr

Aar[ vertelt over de zelling en de rikken naast de scheepsrverf. Hr.;_ zegt dat er in de
loop van de jaren weinig is veranderd, behalve dat de zell ing steeds verder is dichr-
geslibd en mel riet begroeid is geraakt. Dat ziet hrl met lede ogen aan. Je kunt de rik-
ken niet meer op en er bhlft veel afval l iggen tussen het riet. Vroeger l iep er een pad
over de middelste rik en op de uitersle punt zat Je blna midden in de f ssel waar je
'een goed visje' kon vangen. Ergens halverwege lag een oude molensteen. [n zr;n her-
innering waren de rikken op de kruin zo'n 2 à 7,5 meter breed en begroeid met riet
en dotterbloemen; de karekiet broedde er en doet dat nog. Brj vloed verdwenen de
rikken onder water. Het riet werd gesneden door de Goudse riethandel Prosman die
met een vletje de zell ing opvoer. Maar Prosman is daar al lang geleden mee opgehou-
den. Verder onderhoud werd niet gepleegd. Aart heeft geen herinnering aan baggeren
voor de baksreenfabricage.
De voormalige kleiput die direct grensde aan de scheepswerf, werd gebruikr als 'par-

keerplaats' voor schepen die op hun beurt voor herstel en onderhoud lagen re wach-
ten. Ook de voormaiige insteekhaven van het pontveer diende als zodanig. 'Dan

brandden we het roer eraf, zodat ze niet meer weg konden', ze lagen daar soms wel
maanden lilg" 

.ln {e 
insteekhaven werd vanaf kleine scheepjes ook teer gelost voor

de KoudasfalLfabriek.
Aart vindt herstel van de zelling en haar rikken een goede zaak.'Maar dan moeL ook
het riet weer gesneden worden en de troep opgeruimd'. De stortslenen vooroeverdam
die Rijkswaterstaat onlangs naast de insteekhaven heefr aangelegd, is hem daarente-
gen een doorn.in het oog. 'Die hoort daar niet, zo'n dam heeft er nooit gelegen'. zo
besluit hij zi jn herinneringen

De baggeraars werden 'aardevoerders' genoemd; zr3
waren doorgaans in dienst van de steenbakkerS die ook
de aardeschuiten in eigendom had. Daarnaast werd het
slikbaggeren ook wel a1s vnj beroep uitgeoefend. De
steenbakkerijen kochten van hen slik als de eigen klei-
putten onvoldoende 'produceerden'. Er ztjn ook berich-
ten dat het slik 's nachts uit 'vreemde' kleiputten gesto-
len werd, wat erop duidt dat de kler een belangn-;ke
inkomstenbron was. Om een steenbakkerq in bednlf te
houden was ongeveer 2,5 hectare zelling nodig. De zel-
lingen waren oorspronkeh.lk in eigendom bf de boeren
van hef aangÍenzende binnendr.lkse land en werden ze
door de steenplaatsen voor de kleiwinning gepacht.
Vanaf eind l8e eeuw werd eon aantal zellingen door de
steenplaatsen in eigendom verworven; een deel bleef bi1
de oorspronkeh.lke eigenaren.

Lena v an Duijv endíjh-Vermeer. Bron:
Aart en Adrie van Duivendijh.
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Tafels; zie hiervoor www.watwaswaar.nl). Als 'soort der eigendommen' staat daaÍin ver-

meld 'rietland' en voor enkele tegen de dijk gelegen percelen 'boschhakhout'. Wel is op

de kaart het Veergat weer [e zien. Ook is te zien dat het deel van de zelling waar nu de

Koudasfaltfabriek is, al was ingedijkt. Deze percelen zr;n in de registers beschreven als
'weiland'. Het is ons evenmin bekend wanneer de kleiwinning is geslopt, rnaar we veron-

derstellen dat dat ergens in het begin van de 20e eeuw is geweest.

Overigens kan het best zo z\n geweest dat de rietpercelen werden geëxploiteerd door een

steenplaats. Adri den Boer, secretaris van de Historische Vereniging in Nieuwerkerk aan

den lJssel, schreef ons dat de rietproductie een belangrijk bf product was van vele steen-

plaatsen. De steenplaats Hitland in Nieuwerkerk aan den lJssel heette niet voor niets
'Steen- en rietmattenfabriek Hitland'. Men had de rietmatten nodig voor eigen gebruik om

de zetvelden en de open veldovens af te dekken. Maar rietmatten maken was winterwerk,

wanneer er geen stenen gebakken werden, en men handelde er in.

Discussie over de rilthen
Met onze verklaring van het ontstaan van de rikken wr.lken we af van de gangbare opvat-
tino rlia in da door ons geraadpleegde literatuur wordt verkondigd. Veel auteurs gaarr
L r r r ó  u r L  r l r  u L  u

trouwens helemaal niet in op het ontslaan van de rikken, maar vermelden aileen de klei-

winning op de zellingen. De gangbare opvatting is dat de rietkragen werden aangeplant

en dat ze, omdat de wortels van het riet heL slib goed vasthielden en er ter plaatse niet

werd gebaggerd, in de loop van de tr.ld uitgroeiden lot aarden dammen. Zekwamen daar-

door geleidel5k boven gemiddeld hoogwater te liggen. Wr.; menen om verschillende rede-
nc'r rTcr àeze onyalting onjuist is. In de eerste plaats waren de oevers van de rivier vanr r L r r  u q L  u L 4 v  v  

H

oudsher, zeker na de afdamming brl Klaphek (W5k bij Duurstede) in 1285, al met riet

begroeid, zoals de kaart van Blaeu laat zren. Voor I2B5 'gaf het rivierlandschap mogeh;k

een ander beeld ï-e zren door vrije afvoer van water. De oevers waren dus geen kale vlak-

tes. Een aanwrJzr:ng hiervoor is bovendien dat de oudste lJsselstenen gekenmerkt worden

door een zeer hoog organische stofgehalte dat hoogstwaarschqnh3k is veroorzaakL door de

vele rietwortels in de gewonnen klei. Een tweede reden is dat, gesteld dat het wel kale

vlaktes waren, het aanplanten van smalle stroken riet onmogeh;k is. Het riet zou door de

stroming worden weggespoeld.
Naar onze mening zr;n rikken dan ook stroken gespaard landschap met een vlakke krutn

van zdn2 à4 meter breed, die ontstaanz\n door het afgraven van de klei in de tussen

de rikken gelegen kleiputten. Grondboringen gaven een bevestiging van deze opvatting
(zte kader). Om de rikken tegen wegspoelen te beschermen, moesteÍ7 ze goed worden

onderhouden. Hoe dat gebeurde, valt niet met zekerheid te zeggen Misschien door er

periodiek klei op aa:n Í-e brengen, maay waarschijnlijk niet door ze [e verstevigen me[ sle-

nen of bossen wilgentakken. Stenen waren kostbaar en wiigentakken zouden uitlopen,

waardoor de rikken met wilgen begroeid zouden raken, wat niet het geval is. Elders in het

land zijn wel voorbeelden bekend dat men in kleiputten takkenbossen liet dnlven. Deze

remden de stroom en bevorderden zo de slibbezinktng. Zo zou in principe ook afkalving

van de oevers kunnen ziin voorkomen.

Grondboringen op een van de rikkenL r r  L rP  \ - f - l r  v  A f t  uL  r r ^AL r r

Om onze opvalting over het onts[aan van de rikken te toeLsen hebben ye de hltp

ingeroepen van Marcel van Dasselaar en Diederick Habermehl van de archeologische

ve reniging Golda. Op zaterdag B maarl 2008 hebben zr3 grondboringen uitgevoerd op

en naast de middelsre rik. In het terrein is de rik niet meer te herkennen door aan-

slibbing en begroeiing mer riet. maar de locatie ervan kon worden bepaald aan de
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hand van oude kaarten en iucht-
fotors, In: totaal zi.1n driê borin-
gen vemicïrt op een afstand van
ongeveer 25 meter ui t  de voet
van de di jk De bor ingen lagen
in eikaars ver lengde loodrecht
op het lengteprotiel van de rik.
Uitgaande van een eeïste boring
op de rik werden de beide ande-
ïe boringen op afstanden 

"van
ongeveer zes meteï in westelijke
en twaalf rneter ln oostehjke
r icht ing gedaan. De bor ingen
gingen iot een diepte van onge*
veer vier meter. Uit de gegevens
clie dit opleverde kon een dwars-
profl iel van de ondergrond wor-
den afgeleid. Dit dwarsprofiel is

Marcel van Dasselaar schreef daarbrj de volgende toelichting: 'De zandige klei en
zandlagen Ínterpreteer ik als de zandtg.e beddingatzettingen van de Hollandsche
IJssel. Deze zr.1n gevormd op het moment dat de rivier nog niet was afgedam{ Dg

lichtgnlze klei daarboven is afgezet na afdamming van de nvler. OorspronkelÍjk zal

deze laag hebben doorgelopen, maar is deze a{gegraven ten behoeve van de steen-
bakkerij. De rik bertaat dns inderdaad uit .*o r.Jiur.t van de natuuril3ke kleilagen. De

donkere klei en sliblagen ztjn afgezet n_adat de kleigutten buiten gebiuik zrjn geraakt.
Hierin is recent materiaal als glas en plastic gevonden',

[Jitvoeren van de grondboringen. Foto: Adri van àen Brínlt,

hieronder weergegeven.

Oost

,,* I
*oo 

I
'or

-  ? ,0

t 0

DwarsproJrel van de onderzochte rík. Tth.ening: Maveel van Dasselaar.

Feit is wei dat sinds de baksteenfabricage is verdwenen, er nergens meer gave en complete
rikken te vinden zr.ln Wat overgebleven is. zijn restanten van de vroegere rikken. Nu ze

niet meer onderhouden worden, heeft de stromrng van het water er weer greep op gekre-
gen en delen ervan weggespoeid. De overgang van zetl- naar gemotoriseerde scheepvaart,
met steeds groter wordende schepen en br.lkomende goifslag, zal ook aan het verval van

de rikken hebben br.lgedragen. Een andere factor was de slechte kwaliteit van het water
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Luchtfoto uit 1931 yan de Hollandsche IJsseI ter hoogte van het Zandrah tussen de gemeenten Krímpen en

Capelle aan den IJsseI, stroomat'waarts richtingRotterdam. Bron: Adri den Boer.

door lekkend gif uit de gedempte zellingen en doordat industrie en stad Lot 1975 hun

afvalwater nog direct op de rivier loosden.

De brokkelige restanten van de rikken zijn goed [e zien op bovenstaande luchtopname uit

l93l die hetzelfde gebied roonr als op de afbeeiding op pagina 83. De foto is slroomaf-

waarts gezren, ter hlogte van het zandrak, tussen Krimpen en capelle aan den lJssel.

Rechrs in Capelle ligr nu de wilk Oostgaarde. Verder vallen nog op een schip br; de !9."-
malige *.rf ,rrn Vuik en de dorpskerk met de lintbebouwíng van de Kerklaan. Opvallend

is dat in de laatste jaren, met het toenemen van de waterkwaliteit door zuivering van het

afvalwater en door het Project Schoner Mooier Hollandsche lJssel, de groei van riet na een

gesrage afname van jaren weer aan het toenemen is. Op de ZelhngVeerstalblok is dat goed

i" .rJ1' op de luchrioto uit de jaren zeventig hieronder. Daarop ztln de rikken duidehJk

herkenbaar. Intussen is het gebied tussen de rikken grotendeels met riet dichtgegroeid.

Luchtfoto uit 1975 van de ZellíngVeerstalbloh, met onderaan rechts de scheepswerf Yanvlaardingen, voor-

heen Het Kromhout, enboyen de Koudasfaltt'abrieh. Bron: Martin Droog.
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Rikken zijn nadrukkelt3k geen
kribben. Zehebben een ande-
re ontstaansgeschiedenis en
dienden ook een ander doel.
Kribben werden in de 19e
eeuw aangelegd in de Rr.;n en
de Waal met als doel één vaaÍ-
geul te creêren en die met de
hogere stroomsnelheid op
diepte te houden. In tegen-
stelling tot de rikken dienden
ze niet de kleiwinning.
Bovendien zL1n het kunstmati-
ge stenen dammen en geen
restanten van het vroegere
landschap zoals de rikken.
Opmerkeli jk is dat rikken
precies in het verlengde lig-

gen van de binnendqks gelegen perceelsscheidingssloten. Dit is goed Le zren op bqvoor-
beeid de Rivierkaart uit 1902. De rikken op de ZeIhng Veerstalblok en de insteekhaven
van het pontveer zr.1n duideh.lk herkenbaar. De kaart is ook om een andere reden interes-

sant. Het bh;kt dat de gemeente Gouda op de kaart het tracé van een nieuw aan Íe leggen

weg, genaamd Verbindingsweg Gouwesluís-Krimpenerwaard, langs de lJssel heeft ingete-

kend. Volgens dit tracé zouden het Tolhuis op de kop van de Haven en de Punt gesloopt
moeten worden. Têgen dit onzalige plan stak in 1938 een storm van protest op, onder

andere van die Goude. Onder druk van dit protest heeft de gemeente, toen het pian na de

oorlog weer werd opgepakt, van dit tracé moeten afzren en kwam de weg tn 1957 dich-
ter tegen de rivier te liggen, dat wil zeggen langs de Oude en Nieuwe Veerstal over een in

de rivier aangelegde lJsselkade.
Dat de rikken in het verlengde van de perceelsscheidingssloten liggen valt te verklaren

vanuit de ontginningsgeschiedenis. De perceelsgrenzen liepen oorspronkeh3k door tot het

hart van de vaargeul. Het eigendom van het land dat binnendr;ks gelegen was, werd altqd

omschreven als 'van de diepte van den lJssel'. Voor de ontginning stak het veenmoeras

nog uit boven het hoogste rivierniveau. Om het moeras te ontwateren en geschikt te
maken voor de landbouw groef men op de perceelsgrenzen en op vaste afstanden daar-

tussen sioten naar de rivier toe. Na de ontwatering klonk het ontgonnen veen in en kwam

het land onder het niveau van de rivier te liggen. Men werd toen gedwongen tot het

opwerpen van dr;ken en het graven van weteringen achter de dr.lken, die op een aantal

plaatsen via keersluisjes het water op de rivier loosden. Naarmate het veen verder inklonk

en onder het laagwa[er niveau van de rivier kwam te liggen, werd dit systeem verbeterd,

onder andere door de aanleg van blokboezems. De boezems werden met windmolens

gevuld met water uit de omliggende polder. Vervolgens werd het water br.1 eb via een urt-

wateringssluis geloosd op de rivier. De nog bestaande Veerstalblokboezem en
Middelblokboezem, waar nog de stomp van de bovenmolen (ook: hoge molen) aanwe g

is, zijn daarvan een mooi voorbeeld . Terzrlde merken we op dat de polder Middelblok een

systeem van getrapte bemaling kende, waarbr.l een ondermolen (ook: lage molen) het pol-

derwater in een voorboezem maalde en een bovenmolen het in de hoge boezem bracht

van waaruit het op de rivier werd geloosd. De polder Veerstalblok kende een enkelvoudi-
ge bemaling. De boezem werd gevuld door een molen die landinwaarts aan de

Gouderakse Tiendweg stond.
Het profiel van het buitendr.lkse deel van de sloten op de perceelsgrerrzen vervaagde door

Il itsn e de Riv i erh aar t 1 9 0 2. B r on : S tre eh archi ef Mi dden-H oll an d.
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dichtslibbing, maar de eigendomsgrenzen bleven onveranderd. Het ligt daarom voor de
hand dat bq de ingebruikneming van de zellingen voor de kleiwinning, in combinatie mel
aankoop erlof pacht van de desbetreffende percelen, deze grenzen werden gevolgd en dat
de rikken.luist op die plaats werden uitgespaard.
Volgens Adri den Boer is er over de eigendom van de buitendr.lkse gronden nog een flin-
ke juridische strqd is geleverd ten ti.;de van de normalisatie van de Hollandsche lJssel in
de jaren dertig van de vorige eeuw. A1 vanaf ca. 1850 werd de lJssel gezien als een rqks-
rivier en de wet schrijft voor daL zdn rivier nlkseigendom is. Aangezren het gebied van de
IJssel al privaat was verkaveld, bleef het rqkseigendom beperkt tot de vaargeul. De bui-
tendqkse gronden zrjn tot op de dag van vandaag in eigendom van diverse particulieren,
maar dat zrln niet meer overal degenen die ook eigenaar zr1n van het aansluitende bin-
nendilks gelegen land.

Om het behoud en herstel van de Zell ingVeerstalbloh
De zellingen en rlkken zr;n vrqwel overal langs de Hollandsche IJssel verdwenen. Veel zel-
lingen zllnvanaf de jaren vqftig ingepolderd, opgehoogd en bebouwd. Daarvoor werd niet
zelden chemisch afval uit het Botlekgebied gebruikt. Berucht is de Zeliingwilk in
Gouderak die vanwege de bodemverontreiniging later weer moest worden gesloopt. De
dempingen ztjn voortgekomen uit of werden in ieder geval vergemakkehlkt door het par-
ticuliere eigendom van de zellingen en natuurlSk door het ontbreken van adequate ruim-
tehlke plannen en wetgeving.
Het oosteh.lk deel van de ZelhngVeerstalblok is ook ingepolderd, zelfs al voor 1832, en
later opgehoogd. Hier verrees in de jaren zesLrg de Koudasfaltfabriek. Voor het resterende
deel van de zelling, het modderstrand, hebben in de loop van de jaren diverse plannen de
revue gepasseerd. Zo is er een plan geweest voor de aanleg van een jachthaven. In 1986
nog werd de zelling bedreigd door demping. Het toen geldende bestemmingsplan kon dat
niet tegenhouden. Dat het plan uiteindehlk niet is uitgevoerd, is te danken aan het toen-
malige college van burgemeester en wethouders en de net opgerichte initiatiefgroep
Gouda Havenstad. Iemand met een koopoptie op de zelling, wilde haar dempen met licht
vervullde hoogovenslakken en vroeg br.1 de gemeente een aanlegvergunning aan. Het col-
lege, op de huid gezeten door de initiatiefgroep, blufte dat het verlenen van een ook beno-
digde bouwvergunning voor de zelling wel eens 'heel moeilqk' kon gaan worden, maar
had eigenlqk geen poot om op te staan. Niet vanwege de inhoud van het bestemmings-
plan en ook niet vanwege de vervuilde slakken. Een mooi voorbeeld van doortastend
optreden van het gemeentebestuurl
In het kader van het Pro.lect Hollandsche lJssel, dat tot doel heeft van de lJssel weer een
schone rivier te maken door de rivlerbodem en de gedempte en vervuilde zellingen te
saneren, presenteerde Rr;kswatersLaaL in l99B een Oeverplan. Via diverse informatie- en
inspraakavonden werd daar een breed gedragen plan van gemaakt, klaar om uit te voe-
ren. Intussen zrjn ook verschillende onderdelen van het plan uitgevoerd, zoals het oever-
bos br.1 Moordrecht en het buitendr.lkse gedeelte van het na[uur- en recreatiegebied bq
Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den lJssel.
Voor de Zelhng Veerstalblok heeft Rqkswaterstaat een inrichtingsplan opgesteld, waarbrj
de Werkgroep Gouda <--> Krimpenerwaard met succes heeft aangedrongen op restaura-
tie van de rikken. Dit plan is intussen grotendeels uitgevoerd. Er is ongeveeÍ een halve
meter vervuild slik afgegraven, waarna schone grond is teruggebracht. De storlstenen dam
(in waterstaatstermen een 'vooroeverdam' genaamd) is nodig om de schone grond te kun-
nen vasthouden. De dam zou niet hoger dan de hoogteh;n van de huidige slikplaat wor-
den aangelegd. Dat is evenwel niet gebeurd, zoals iedereen kan zren. De dam is ongeveer
70 cm te hoog. Van de kant van Rr.lkswaterstaat is ons bevestigd dat de dam te hoog is
aangelegd en dat hrl aanzrenh;k zal worden verlaagd. Om het proces van het ontstaan van
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het vroegere modderstrand te versnellen, zullen de stenen van de verlaagde dam worden

ingewassen met klei. De stenen zullen dan grotendeels aan het ztchr zijn onttrokken en

ktUg, de zeiiing bi; iaagwater weer het aangezicht van hel modderstrand van voorheen.

nqtswaterstaat streeft er bovendien naar de rikken zoveel mogelSk met riet te laten

begroeien. Daartoe zal rietwortelspecie op de rikken worden aangebracht, behalve naar

hei zich laat aanzten op de koppen van de rikken. Rietgroei op de koppen is volgens

Rqkswatersraat lastig vanwege afkalving. Het zou jammer zqn als de koppen onbegroeid

blii,ren, omdat daarmee het karakter van de vroegere rikken geweld wordt aangedaan.

wàllichr is een oplossing van het probleem van afkalving mogelilk door de rietwortelspe-

cie vast te leggen met verzwaard doorgroeibaar nylongaasdoek.

Waar riet staat is niet gesaneerd , zodal de restanten van de rikken zr1n veiliggesteld. De

rrkken worden met klei aangevuld en de meest oostelqk gelegen rrk zal toegankeh.lk

gemaakt worden via een halfverhard pad, zodat er net als vroeger weer op gelopen en

gevist kan worden. Toegang wordt geregeld door de gemeente Gouda.

In de huidige siruatie is de voormalig kleiput dichtgeslibd en grotendeels begroeid geraakt

mer rier. Dat riet zou eigenh.lk grotendeels verwijderd of periodiek gemaaid moeten wor-

den om het vroegere open karakter van de zelling te herstellen. Anders za\ weer eon aan-

eengesloren riervlakte ontstaan. 'Vroeger' is hier natuurh3k een betrekkelijk begrip. ZoaIs

we Éebben gezren was de zelling oorspronkeli.lk met riet en btezen begroeid en begon de

kleiwlnning pas ergens in de 19e eeuw. Bezien moe[ worden hoe het weghalen van riel

zich verhordt tot de bestemming natuurgebied. Toen het nog lonend was werd het riet

ieder laar bq vriezend weer gesneden en verwerkt. Als allernatief zouden op enkele plek-

ken lángs aL aqt open plekken kunnen worden gecreêerd om de zichth.lnen tussen de

stad. en áe Krimpenàrwaard open te houden. Op die manier blqven ulterir.lk en karakter

van het 'Goudse modderstrand' behouden als waardevolle herinneringaarr de eertijds zo

bloeiende baksteenfabricage.

De auteurs danh.en Marcel yan Dasselaar en Diederíck" Habermehl (Archeologísche Vereníging

Gotda) voor het uityoeren en documenteren yan de grondboríngen. Ooh danken zij Adri den Boer

(Historísche Vereniging Nieuwerls.erk" aan den IJssel) en Dirk van Dam (Historische Vereniging

Golderahe te GouderaL) voor hetbeschikbaar stellen van aJbeeldingen en voor hun commentaar

0p een eerdere yersie van dit artíLtel. Tenslotte zijn zij Wouter yan Heusden (Dienst Landelijk.

Gebied) erh.entelijk voor Tijn toelichting op de oorspronh.elijke begroeiingvan de rivieroevers.

De níeuw aangelegde stortstenen yooroeyerdam, situatíe april2008. Foto: Adrí van den Brinlz
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