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Stolwijkersluis is niet alleen de naam van ’
een kunstwerk in de betekenis die men

Haastrecht grensde ten zuiden van de

daaraan in de water- en wegenbouw toekent;
enclave tot aan de Beierse Landscheiding aan

in dit geval een schutsluis of verlaat.
Gouderak en vervolgens aan Stolwijk.

De sluis, die onlangs op de lijst van
Het-is ook sinds onheuglijke tijden de naam

van een aanvankelijk zeer kleine buurtschap
op de linkeroever van de Hollandsche IJssel
tegenover Gouda.

Sinds 1471 is de buurtschap door de (oude)
Haastrechtsebrug verbonden met Gouda - de
stad waarop de meeste inwoners van de
buurtschap ook zijn geötiënteerd.  De
Hoofdstraat, de Brugweg of Bruggedijk, was
al vóór Stolwijkersluis in 1964 bij Gouda

de monumenten is genlaatst.  is de

gevoegd en is bij deze gemeente in onderhoud.
Voor de annexatie behoorde de buurtschap

tot niet minder dan drie gemeenten. In het
oosten tot Haastrecht en in het westen tot
Gouderak. Daartussen lag een enclave met de
vorm van een langgerekte driehoek, die - met
een onderbreking in 18 18-  1830 - eeuwenlang
tot de gemeente (c.q. het ambacht) Stolwijk
heeft behoord. Die enclave werd in het westen
begrensd door een uitwateringsgeul, De Wijk,
en liep in het oosten langs de (thans Oude)
Brugweg.

beschermt
huidige Stolwijkersluis. Deze-dateert van
omstreeks 1800 en is dus veel jonger dan de
buurtschan. die minstens vier eeuwen ouder
is.

Er moet al veel vroeger een sluis en een
daarnaar genoemde buurtschap hebben
bestaan. Die oudste sluis was echter geen
schutsluis, maar een uitwateringsluis; zij
zorgde voor de afvoer van overtollig water
vande  Stc
ambacht 1
Hollandsc--7 -

Het ligt

Awijksche  Hooge Boezem: die in het
Haastrecht lag, via De Wiik naar de
:he  I J s s e l .  -’

”

-voor de hand dat de buurtschap
aan deze sluis haar naam dankt. De sluis is
ontstaan krachtens een handvest van Graaf
Jan van Bloys, heer van Goude en
Schoonhoven, van 24 maart 1370. Daarin
verleende de graaf aan de ‘perneene  luiden’ van
de ambac
Krimpene
behoorde]

hten in het oostelijke deel van de
rwaard,  die tot zijn rechtsgebied
n (oostelijk deel van Stolwijk,
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Schona uwen, Koolwijk  en Bergambacht)
vergunning voor het aanleggen van een ‘vrije
watergang’ naar de Hollandsche IJssel, met
zoveel sluizen en vlieten als daarvoor nodig
zouden blijken te zijn.

Jan Polanen, heer van Lek en Breda, sloot
zich in 1371 daarbij aan - voor zover het zijn
jurisdictie betrof: het westelijk deel vanm, . . . . * .-

b,,.
N a d e i

n in 1947 door een bredere, vaste betonnen \

ntrekking van het octrooi in 1853
: eigendommen van de Vervening in
ergedragen aan het
naadschap  De Krimpenerwaard.a- . ^_. _ _ - - .

stolwiJk  en de Achterbroek.
Dit had betrekking op een uitwatering
beneden Gouderak. In het handvest van

werden dt
beheer ov
hoogheen
(Pas in 191/  venvlet?  dit  ook de feitelijke
eigendom ervan). Onder die eigendommen. . . . - _ -. -- n

Graaf van Bloys wordt melding gemaakt van
het bouwen van een sluis tussen ‘onsen
voerstalle  (veer> van der Goude, ende  horen
ouden waterganc’.  Er bestond dus al voor 1370
in Stolwijkersluis een uitwateringsluis naar de
IJssel. Die bezat blijkbaar niet voldoende
capaciteit, zodat er een nieuwe moest worden
gebouwd. De Goudsche Vliet en de ernaast
lopende Goudsche Weg dateren uit dezelfde
tijd.

Naast deze uitwateringsluis lag vroeger nog de
Stolwijkerzijl, een stenen duikersluis waardoor

was ook de m verval verkerende sluis, die met
klei was gedicht.

Pas in 1888 kwam er enige verandering in
de situatie en werd de schutsluis weer in
gebruik genomen, ten dienste  van de
scheepvaart in en uit de waard (o.m. vervoer
van mest en veevoeder); later kwam daar de
recreatievaart bij.

Dat bleef zo tot 1982, toen de Stolwijkse
landbouwcoöperatie ‘Ons Belang’ geen belang
meer had bij vervoer te water. Het
hoogheemraadschap vond toen dat er
onvoldoende redenen waren om de sluis in
stand te houden en wilde tot sloop overgaan
of afdamming. Dankzij protesten van velerlei
zijden ziet het er nu naar uit dat dit

/*

/

water van de Hollandsche IJssel, ook via De
Wijk, kon worden ingelaten -

__._  L  _ ..,_ _warelmouwkundig  kunstwerk als zodanig1 f-L- _L --1
ILlLdCL  zai kunnen blijven.

daaraan in de waard behoefte bestond.
Deze zij1 werd in 1924 opgeruimd. De sluis

Dr. A.  Scheygrond

werd afgedamd in 1892 en in 1905 helemaal
opgeruimd. Het dijklichaam werd
tegelijkertijd ter plaatse doorgetrokken.

Bron: L,  F. Teixeira de Mattos,  De Waterkeeringen  enz. van
Zuid-Holland, dl. 111 ,  afd. 1. De Krimpenerwaard (‘s  Gravenhage,
1927).

De sluis, die thans tot beschermd
monument is verklaard, is dus waarschiinliik
de derde Stolwijkersluis. Zij werd gebouwd in
1799-1800, ten behoeve van de in 1797
Geoctroyeerde Verveening in de Krimpener-
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waard.
ïjd-beroc :mde  en Vermaarde

Zij ligt in de 1 Jsseldijk in de noordhoek van
de voormalige polder Veerstalblok. Op deze

t

plaats begonnen ook de ringvaart en de
ringdijk van deze onderneming, die via de
Stolwijkse Vaart over Stolwiik, Zuidbroek en
Berkenwoude in Ouderkerk aan den IJssel
langs-de  Breekade weer teruigkeerden naar de
IJsseldijk. De schutsluis was speciaal gebouwd Vermrdert  met veel fchoone  zinrijke Vccrrcn,

voor de afvoer van de gewonnen turf. De opgefield  door voornaamc Auteurs; en een Ge-

minder goede kwaliteit van het product en in
de maatschappii veranderende
omstandigheden waren oorzaak dat de / /‘(

vervening uitliep op een totale mislukking. Zij
werd al in 18 13 stilgelegd.

De sluis in Stolwijkersluis werd in 1832
door een ringkade aan de zijde van de IJssel
afgedamd, welke afdamming in 1850 nog eens
IrrnrA .,‘m-LA-.-J rrA  -.--C--l-A n-  i- -..L.
wbl~  VC~IIUU~;U  CII  VGI~L~;IKL.  ue nouren
ophaalbrug werd in 1831 vervangen door een -
vaste brug. Deze moest later weer plaats
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-.GCdruktbyANI>RI~~E~~~~~~,~~  Sta&--
maken voor een ijzeren enkele-ophaalbrug .

(afgebeeld in ‘De namen der Goudse Straten’,
Drukker op de Markt, in dc  Chrot$k

’~.
blz. 341, met een foutief bijschrift en in

MC!  PrRilqit.

Bijdragen van ‘Die Goude’ nr. 19 op blz. 174) .


