TIDINGE VAN DIE GOUDE

R. den Haag en H.M. Vente

Een lange aanloop
Het Schoonhovense Spoortje, zoals in de volksmond de stoomtram Gouda-Schoonhoven werd
genoemd, heeft een levensduur gekpnrf
77
iaar en 8 maanden. Toch heeft dit: stoomtrammetje de gemoederen van velen al bezig gehouden-vanaf het jaar 1869, 45 jaar voord<Lhet
in
19 14 in gebruik werd genomen.
In 1869 werden voor het eerst olannen
gemaakt voor een railverbindine tussen Gouda
en één of meerdere centra van & Langstraat in
Noord-Brabant. Dit plan van een slechts op
papier bestaande onderneming, de Langstraatse
Buurtspoorweg Maatschappij, kwam nooit verder dan de tekentafel.
In de jaren tachtig van de vorig- _ - -.
-~
een tweede plan ontwikkeld door A. Kaptijn uit
Gouda, die directeur was van de stoomtramonderneming die het traject Gouda-Bodegraven
onderhield. Hij slaagde er echter niet in het
benodigde kapitaal bijeen te brengen 7iin
-xJ” idee
Lu””
bleef ditmaal evenwel niet zond er gevolgen.
Schoonhoven, dat in een zeer geïs nlfw-de
-______ nasir --tie verkeerde door de slechte staat, waarin de
wegverbindingen verkeerden, onderkende
direct de gunstige economische mogelijkheden
van het plan-Kaptijn. Op 12 september 1883
organiseerde de gemeente een vergadering om
te trachten alsnog het plan voor de aanleg te
laten doorgaan. De gemeente
-___- besloot
- --~~ zelf een
OD t e r i c h t e n ,
stoomtramwegma: ttschapoii
waarbij op voorhand een bed,ag $an f 26,000,=
in het vooruitzicht werd gesteld. Toen hlP& &t
dit bedrag bij lange na niet voldoende was,
besloot de gemeente nog eens f lOO.OOO,= in de
onderneming te steken, Omdat ook dit bedrag
niet toereikend was dreigde ook dit initiatief te
verzanden. Op het laatste moment kwam weer
schot in de zaak: de IJssel Stoomtramwet;T
Maatschappij (1J.S.M.) had plannen om tot een
vervoersnet te komen dat de regio RnttPrdsm,+11.
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turbulentie in de cemeenLbllr uuL vlJ vvvIvuuLu
d e gemeente Schoon1loven be kend maakte dat
zij voor f 75.000,= een aandeel wenste te
nemen in r;lp PnnrPcciP-Krieger,
Hierdoor aangemoedigd diende Kri eger een nieuw plan in
voor
een -spoorverbinding tussen Schoonhoven
en Utrecht met als tussenstations WilligeLangerak, Cabauw, Lopik, Jaarsveld, Lopikerkapel, Zevenhoven. Vreeswijk, IJsselstein,
Jutphaas en Oudenriin.
Deze plannen veioorzaakten een golf van
activiteiten in + hetrokken gemeentes. In 1891
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het vooruitzicht. Door deze toezeggingen ontstond een pielIwp
tnevl(
.1--..- “-.- Ded van gelukszoekers.
Ook de al eerder genoemde Kaptijn diende
weer een plan in. Omdat dit plan goedkoper zou
zijn dan dat van Krieger en Hofman besloten
Gedeputeerde Staten op 17 juli 1889 om een
onderzoek te laten instellen naar het plan-

mnpct onan hpptr;iLnm GF;C

L‘1

gebrekkig. Het Schoonhovense initiatief paste
uitstekend in deze plannen.
___-- de
_- 1J.S.M. b i j
In februari 1884 diende
Gedeputeerde S
ent a van
t ~~ Zuid-Holland een
concessieaanvraag in na een toezegging van de
gemeente Schoonhoven van f 20.000,= gulden
54

voor de aanleg van de lijn. Omdat het ontwerp
niet zorgvuldig genoeg was opgesteld wezen
Gedeputeerde Staten deze aanvraag op 1 augustus 1884 af. Hiermede lagen de activiteiten
opnieuw stil,
Ook A.G,W f%hpn uit Den Haag deed nog
een poging in 1886. Cbmdat hij de benodigde
papieren niet inleverde werd ook‘deze concessieaanvraag
door Gedeputeerde Staten afgewezen.
In januari 1887 kwamen A. J. Krieger uit
Medemblik en P. J. Hofman uit Gouderak met
een plan voor de aanleg van een lijn GoudaGori&hem via Schoonhoven,
Hierop bleven
reacties uit.
Op 8 oktober dienden zij een gewijzigd plan
in voor een spoorlijn tussen Gouda en Schoonhoven. waarhii nn+r meer Haastrecht, Stolwijk,
*_I -_- _ -_--- nerctnl nlr tlrccPnhcaltpc
erv.hillende
werden genoemd. In de v-LY
-As--A-^e -- wmeenD-------tes langs de geplande lijn ontstonden actiecomités, enkele gemeentebesturen deden financiële toezeggingen en zelfs de provincie stelde in
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de ontwerpakte van opricl 1Llll5 6”‘““” ““VL ““In
vennootsch '---r
An
nnder
-__-d e
naam N.V.
Krimpenerwaard-Spoo rwerr. op basis van het
plan-Krieger ten behoeve Van een doorgaande
ierbindini tussen Gouda en Utrecht, via
Schoonhoven.
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1. Route van het Schoonhovense snoortie door Gouda. Litho, (

Intussen was in april 1891 de zoveelste concessieaanvraag binnengekomen, nu van C.J. van
der Oudermeulen uit Den Haag en G. Vas
Visser uit Amsterdam. De laatste was zijdelings
betrokken bij de 1J.S.M. Het plan week radicaal
af van het ontwerp-Krieger. De route liep vanaf
het spoorwegstation Gouda langs de Boelekade
dwars door de stad richting Haastrechtse Brug,
waar de oversteek over de IJssel gemaakt werd,
om vervolgens via Stolwijk, Bergambacht
langs de Kerkweg in Schoonhoven te eindigen.
Door financiële problemen bij de IJ,S.M. verdween dit plan voorlopig in de ijskast, hoewel
niet voorgoed, zoals nog zal blijken.
Na veel wijzigingen in de concept-aktes van
. _.
oprichting
der N.V.
Krimpenerwaard. . .-I.
-.* *
Spoorweg werd de detmltleve akte oegm maart
1894 eindelijk bij de notaris gepasseerd. Ir. A.
J Krieger werd benoemd tot directeur-ingenieur en op 7 april 1894 werd de concessie door
de minister definitief verleend. Nadat de kosten in totaal waren begroot op f 675.000,=,
xwot
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koop en subsidieaanvragen biJ gemeenten, provincie en rijk aan het benodigde geld te komen
voor aanleg.
Tussen de bedrijven door dienden Vasi --.
Visser
en Van der Qudermeulen op 26 februari 1895
opnieuw een verzoek in voor de aanleg van een
tramlijn, omdat deze aanmerkelijk goedkoper
zou zijn dan de lokaalspoorlijn van Krieger.
Het was hetzelfde plan dat ze al in april 1891
hadden ingediend.
Bij het plan Krieger van de N.V.
Krimpenerwaard-Spoorweg bleek een overeenkomst noodzakelijk tussen deze Maatschappij
en Staatsspoorwegen,
die de geplande lokaal_..
. .
spoorlijn zouden gaan exploiteren. Deze over* .
eenkomst nu moest via een wetsontwerp in cte
Tweede Kamer bekrachtigd worden en daar bij
de behandeling hiervan ook het verzoek van
Vas Visser en Van der Oudermeulen zou worden betrokken, ontstond er een hevige discussie
onder de Kamerleden over de keuze voor een
lr\l ‘1-31 or\z\r\rl~~~ AC ““7 t$-gml;;n
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uiteindelijk de
J
o;ereenkomst tussen de N.V. Krimpenerwaard
Spoorweg en Staatsspoorwegen door de wet
bekrachtigd, zodat alles voor de bouw van een
lokaalspoorlijn gereed was. Ook waren inmiddels de werkzaamheden ter plaatse aangevangen en in de loop van mei 1896 was de opmeting klaar. Van Gouda tot vlak bij Haastrecht
zou de baan op de zuidelijke berm van de
Staatsspoorweg Gouda-Utrecht gelegd worden,
vervolgens ging men in zuidelijke richting van
Stolwijk naar Bergambacht. Van hieruit ging
men in oostelijke richting langs de Kerkweg
naar Schoonhoven. Later kon men dan de lijn
uitbreiden in de richting van Utrecht. Er werden
stations ontworpen voor Gouda, Haastrecht,
Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven.
Nog geen twee maanden later kwam er een
kink in de kabel, want ondanks alle subsidietoezeggingen zag de N.V. KrimpenerwaardSpoorweg nog altijd geen kans aan de benodigde financiële middelen te komen en door afwijzing van een aanvraag voor meer rijkssubsidie
56

v&digen. Het plan voor deze vereenvoudigde
versie kwam in de eerste week van juni 1897
gereed, waarop men kon beginnen met de
definitieve voorbereidingen voor het leggen
van de spoorbaan en de constructie van de
gebouwen. Zelfs nu bleek er echter nog steeds
niet genoeg geld beschikbaar om te kunnen
starten met de aanleg.
Inmiddels begon in Schoonhoven het geduld
op te raken. Dit had tot gevolg dat het actiecomité
in januari 1899 een onverwachte zet deed. Het
keerde de N.V Krimpenerwaard Spoorweg de
rug toe en verbond zich met de Maatschappij tot
Exploitatie van Tramwegen (M.E.T.), die in 1893
de zeer noodlijdende 1J.S.M. had overgenomen.
Deze M.E.T haalde onmiddellijk weer het
ontwerp Vas VisserKan der Oudermeulen uit
de kast met de al eerder gebruikte argumentatie,
dat dit plan voor een Stoomtramlijn GoudaSchoonhoven veel goedkoper zou zijn dan een
lokaalspoorweg.
Ondanks de voortvarendheid, waarmee de
M.E.T. van start ging, zou het toch nog tot
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begin 1902 duren voor de bestekken geheel voltooid waren.
Intussen waren er subsidies toegezegd
door verschillende gemeenten: in maart 1899
f 5.000,= door Bergambacht en 3’ 30.000,=
door Schoonhoven, met daarbij nog een extra
toezegging van f 60.000,= wanneer er zich
onvoorziene moeilijkheden zouden voordoen.
Stolwijk volgde in april 1899 met een toezegging van f 3.000,= en in 1900 kwamen
Schoonhoven nog eens met f 5.000,= en Stolwijk met f 1 .OOO,= over de brug. Het rijk wilde
nu niet achterblijven en stelde een renteloos
voorschot van f 250.000,= in het vooruitzicht.
Overigens bleken deze geldbedragen broodnodig, want door de inmiddels gestegen materiaalprijzen ging de tramweg nu al ongeveer
f 730.000,= kosten.
De aanleg
In 1902 kon men bijna dagelijks landmeters aan
het werk zien. Vele percelen grond waren reeds
aangekocht, maar de eigenaars van de nog ontbrekende percelen besloten het op een onteigeningsprocedure te laten aankomen. In Stolwijk
waren dit bijvoorbeeld: J. Baas, C. Hoogendoorn, J. Bongers en K. Scheer. De onteigening
van de vrijwel waardeloze veengrond vergde
grote sommen geld, wat een forse aanslag op
het beschikbare kapitaal betekende.
De stationsgebouwen te Schoonhoven kwamen in 1903 praktisch gereed, waarna men
energiek begon met de aanleg van de aarden
dam. En hiermee werd tevens het hoogtepunt in
dit spoor-tramwegdrama bereikt. Spoedig
namelijk na het storten van de eerste zandladingen bemerkte men dat het meeste zand in de
bodem werd weggezogen. Bij de bouw van de
kunstwerken had men dit verschijnsel ook al
geconstateerd, zij het in veel mindere mate,
omdat deze alle waren aangelegd in de buurt
van reeds lang bestaande dijken. Vooral in de
omgeving van Gouda verdween het zand in de
drassige veengrond als in een bodemloze put.
Het zand werd door het veen ondergronds weggedrukt. Het kwam nogal eens voor, dat het
zand enkele tientallen meters van de plaats,
waar het gestort was, weer in omliggende sloten tevoorschijn kwam. Hierdoor werd een nog
hogere aanslag op het beschikbare kapitaal
gedaan dan tijdens de evenmin voorziene geldverslindende onteigeningsprocedures.
Ten slotte moesten in november 1903 alle
werkzaamheden worden gestaakt, omdat de kas
geheel leeg was. De gebouwen waren toen

3. Ansichtkaart van de hij de aanleg optredende grondverschuivingen. (Gericht aan de Heer P van der Roe< 22 oktober I903).

klaar, evenals de bruggen, en ook de spoorbaan
lag er bijna in zijn geheel, zij het, dat de rails
nog in kronkels lagen, het zandlichaam vol bulten en kuilen zat, de dwarsliggers hier en daar
vrij in de lucht zweefden en het ballastbed (de
grindverzwaring, die bij iedere behoorlijke
spoorbaan hoort) nog moest worden aangebracht.
Toen de MET bemerkte, dat er tekorten gingen ontstaan, wendde zij zich onmiddellijk tot
rijk en provincie voor extra geld. Reacties op
deze noodkreten bleven uit tot eind 1904, met
als gevolg dat de toch al niet te beste toestand
van de baan hopeloos dreigde te verslechteren.
Het ene na het andere jaar verstreek en pas op
15 juli 1910 was de zaak definitief geregeld. De
lijn werd toen overgenomen door het rijk. De
M.E.T. kreeg een vergoeding van f 285.000,=
en het rijk zou de lijn voltooien. Dit betekende
dat er praktisch een volledig nieuwe spoorbaan
moest worden aangelegd. De jaren van stilstand
hadden een rampzalige uitwerking gehad en
bovendien eisten de Staatsspoorwegen, die met
de exploitatie van de lijn belast zouden worden,
dat de tram zou rijden op normaalspoorbreedte
(143,5 cm), terwijl de M.E.T. de baan had aangelegd op smalspoor (106,7 cm).
De exploitatie
Eindelijk, op 14 november 19 14, was het zover:
de eerste tram reed door de Krimpenerwaard.
Er was toen 880.000 m3 zand in de baan verwerkt, vijfmaal de oorspronkelijk berekende
hoeveelheid. Een gedeelte van dit zand is per
schip aangevoerd bij een aanlegpunt op de
Lekdijk, tussen Den Hem en de Broeksteeg,
Daar werd het zand via een Jakobsladder vanuit
het schip op een transportband gestort.
Deze transportband liep over de dijk heen
naar de landzijde, waar het op een klaarstaande
zandtrein werd gestort. Op de Lekdijk zelf had
57

4. Station Schoonhoven.

men nu weer een soort viaduct over deze transportband heen gebouwd om het verkeer op de
dijk ongehinderd door te kunnen laten gaan.
De tramverbinding Gouda-Schoonhoven was
inderdaad een tramlijn, ondanks dat aanzien en
karakter ervan eerder aan een spoorlijn deden
denken. Het verschil zat hem in het materieel,
dat veel lichter van constructie was dan dat van
de spoorwegen en de veel simpeler uitgevoerde
beveiliging. Het spoorwegaanzien werd opgeroepen door de geheel vrijliggende spoorbaan
en de twee stationsgebouwen, die de tramlijn
rijk was. Het ene was gelegen aan de
Karnemelksloot te Gouda; het andere aan het
stationsplein te Schoonhoven. Het laatste
gebouw bestaat nog en is thans in gebruik als
kantoor van Z.W.N. Openbaar Vervoer. Ook de
oude locomotiefloods is nog in gebruik als
\
autobusstalling.
Verder droegen de abri’s (wachthuisjes) op de
andere haltes 9ua vormgeving ook een typisch
spoorwegkarakter. In twee van deze wachthuisjes, namelijk die te Stolwijk en Bergambacht,
werden, evenals in de twee stationsgebouwen,
kaartjes verkocht, ook voor bestemmingen buiten de Krimpenerwaard, zoals bijvoorbeeld
Rotterdam of Den Haag. Dit alles maakte, dat
de tramliin Gouda-Schoonhoven bekend werd
als het ‘Spoortje’.
Er zijn gedurende het bestaan van dit tram58
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lijntie slech kts twee ongelukken gebeurd. Het
eerste gebeurde op 15 juni 1925, toen op de
overweg in de Benedenkerkseweg een vrachtauto door de trein gegrepen werd en over een
achttiental meters werd meegesleurd. De twee
inzittenden, C, van der Hek (53 jaar) en H.
Kirpestein (30 jaar), kwamen hierbij om het
leven.
Het tweede ongeval had plaats op een dinsdag
in oktober 1932, toen twee treinen op het uitwijkspoor tussen Gouda en Het Beijersche op
elkaar inreden, waarbij de twee locomotieven
ontspoorden en ook het eerste rijtuig van de trein
uit Gouda. Ondanks de bij de botsing ontstane
ravage brachten de reizigers en de machinisten
het er zonder noemenswaardig letsel vanaf.
Langs de lijn lagen de volgende haltes:
S tationkaltt ::
vanaf Gouda
Gouda
0,O km
Karnemelksloot
0,6 km
Stolwijkersluis
1,4 km
Beijerscheweg
4,l km
Stolwijk
6,6 km
8,0 km
Koolwijk
Huisweg
10,9 km
11,9 km
Bergambacht
13,6 km
Ammerstol
Den Hem (geopend 1 mei 1915 >
154 km
16,8 km
Schoonhoven

5. Ha

Passagiers, die op een van de onbemande tussenhaltes instapten, kochten hun kaartje bij de
conducteur,
De openingsrit voor officiële genodigden
werd gemaakt op zaterdag 14 november 1914
en op maandag 16 november 1914 startte de
lijndienst voor publiek. Het bijna 17 km lange
traject Gouda-Schoonhoven werd afgelegd in
ongeveer 45 minuten.

e.

De opheffing
Het stoomtrammetje heeft helaas niet langer
bestaan dan 27 jaar en 8 maanden, want op zondag 23 augustus 1942 maakte het zijn laatste rit.
Hoewel de stoomtramverbinding al snel minder
rendabel bleek dan aanvankelijk werd verwacht en er in de crisisjaren meerdere malen
stemmen opgingen om de lijn maar op te heffen, steeg het passagiersaanbod in de eerste
jaren van de Tweede Wereldoorlog tot een
ongekende hoogte door het wegvallen van het
particuliere vervoer.
Hieraan kwam een abrupt einde, toen NazìDuitsland een groot tekort aan spoorrails bleek
te hebben bij de aanleg van treinverbindingen
met het Oostfront. Er werd bevel gegeven, waar
mogelijk spoorlijnen te vorderen. Ook de
Nederlandse Spoorwegen werden hierdoor

getroffen en zo werd de tramlijn GoudaSchoonhoven evenals een aantal andere railverbindingen in Nederland opgeheven en gesloopt.
Het speet en spijt ook velen vandaag de dag
nog dat deze lijn na de oorlog nooit hersteld is,
zeker als men bedenkt, hoeveel tijd, geld en
moeite men hiermee verloren heeft laten gaan.
Aan de ruim 27 jaar dat de tram heeft gereden,
is een voorbereidingstijd voorafgegaan van
ruim vijfenveertig jaar. Maar wie weet, wat niet
meer is, kan alsnog weer komen!

6. Bijvullen van het water in de stoomlocomotief ca. 1920.
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GERAADPLEEGDE BRONNEN:
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Bovenstaande bijdrage is een bewerking door H.M.
Vente van een artikel van R, den Haag, ‘Het veertig
jaar geleden opgeheven “Schoonhovense Spoortje”
herdacht’, verschenen in de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (8e j r g 1 9 8 3 nrs. 3 en 4). Dat
artikel was gebaseerd op:

VERSLAG OVER HET JAAR 1998 VAN
DE OUDHEIDKUNDIGE KRING ‘DIE
GOUDE’.

- ‘25 Jaar stoomtram Gouda-Sc h o o n h o v e n ’ ,
Spoor- erz Tramwegen (25-11-39).
- J.H.E. R e e s k a m p , ‘GoutJaSchoonhoven werd
ruim veertig jaar geleder i geopend’,, Spoor- en
_,. _^ a--*j
Tramwegen, (6 12-56 en 20- 1 í!- 1 Y36).
- J.H.E. Reeskamp, ‘Veertig jaar geleden gmg
GoudaSchoonhoven rijden’, Goudsche Courant
(13-11-54).
- ‘Ontzettend auto-ongeluk te Stolw ijk, een auto
door een trein gegrepen’, Schoonhc 3vense Krant
(15-6-25).
- Diverse brieven betreffende ( de tramliin
(Gemeentearchief Stolwijk).
- R. F. de Back, ‘De stoomtrams in en om Den
Haag en Gouda’, in: Trams en tramlijnen; een
serie boeken uitgegeven door Wju (Rotterdam
1972).
i-Lx.*cY,
- B.
Schooneveld,
‘Tramweg r
““uu*Schoonhoven 1918’, in: ÏV. VB.S Railatlas (zpl.,
z.j.) 12-70.

BESTUUR:
Het bestuur kwam dit verslagjaar, inclusief de
jaarvergadering, \ 7 maal bijeen: 02/02 , 16/03,
27/04, 18/05, 31/08, 19/10 en 3001.
BEHOUD HISTORISCH STADSBEELD’
EN MONUMENTEN:
Die Goude besteedde in 1998 aandacht aan de
volgende punten:
t de Bolwerklocatie;
* het Bestemmingsplan Zuidelijk
IJsselfront (Koudasfalt e.o.);
l het Bestemmingsplan Baanstraat e.,o.;
l het Bestemmingsplan Binnenstad-west;
* het parkeerterrein achter de Bank van
Lanschot;
) het bouwplan van Willigen aan de Raam;
l Brug Vismarkt;
* Laatste nog aanwezige schoorsteen bij
Unichema;
Verder neemt Die Goude deel aan het “Platform
Binnenstad-west”.
Aandacht werd ook besteed aan de planr ren voor
d e l o k a t i e s \ Verheul ( R a a m ) , d e D r i e
Notenbomen en het plan van Dam. Ook zijn
onze bezwaren tegen de overheveli ng van
bevoegdheden betreffende de advisering over
plannen in het Beschermd Stadsgezicht van de
Monumentencommissie naar de Welstandscommissie kenbaar gemaakt, Tevens hebben wij
deze bezwaren kenbaar gemaakt aan de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
LEZINGEN:
In het verslagjaar vonden 6 lezingen plaats:
1. 26 januari
Ordehandhaving in Gouda
drs. R. Van der Wal;
AK*
2. 27 april
Watertorens
ir. H. Van der Veen;
BP”
3. 25 mei
(0n)zedelijk Gouda
Drs. J.H.Kompagnie;
AK”
4 7 september Monumentenbeleid
Ing. W.A.G. van Leeuwen AK*
5. 26 oktober
Drie maal Arles
Cor van Vliet;
AK”
6 . 14 december Het Carton van Glas 7 (StJan)
Wim de Groot.
dV*
(in samenwerking met de
Stichting Fonds Goudse Glazen)
* AK=Agnietenkapel,

BP=Brandpunt en dV=de Veste.
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