
DE · OMLOOPKADE 

/ 

In zijn artikel "Middeleeuwsche landontginningen in de omgeving 
van Gouda", dat in deze verzamelingen bijdragen is opgenomen, 
spreekt de heer van Balen over de "Omloopkade" als een deel van 
de begrenzing van den polder, die bestond uit Bloemendaal. Broek, 
een deel van Gouda en de Oude Gouwe. Hij zegt van deze kade 
het navolgende: 

"Dicht boven de latere IJselbrug begon de Omloopkade, die recht 
naar het Noorden liep en dan omzwenkte naar het noordwesten; 
eindelijk -bereikte deze kade om Kort-Bloemendaal heen weder de 
Gouwe". 

De heer van Balen deelde mij mede, dat deze kade in het jaar 
1331 is aangelegd en dat het verboden was om hem te beweiden 
en te hooien. Om dit beweiden en hooien onmogelijk te maken, 
werd deze kade bovendien beboscht. 

Het is merkwaardig, dat deze Omloopkade gedeeltelijk is blijven 
bestaan; men kon er tot omstreeks het jaar 1904 langs wandelen. 
Het is eveneens merkwaardig, dat de bebossching, die kort nà het 
jaar 1331 zal zijn begonne,p, omstreeks het jaar 1904 op groote 
gedeelten van deze ,_ breede ,_ kade nog aanwezig was. Omstreeks 
dat jaar is echter de kade afgesloten en zijn de bosschen gerooid. 
De Omloopkade, die in mijn jeugd in Gouda slechts bij een gering 
deel van de bevolking bekend was, begint hij den driesprong van 
de Oude Gouwe ( den tegenwoordig en Graaf Florisweg) en den . 
Bodegraafschen Straatweg; hij ligt ten Westen van d ezen weg. 
Ongeveer honderd, honderdv:jftig meter voor den knik in den Bode
graafschen weg wijkt hij van dezen weg in noordwestelijke richting 
met een boog af en komt ten slotte uit in de nabijheid van den 
driesprong van het Bloemendaal ( den weg Gouda-Reeuwijk) en 
den weg, die van vVaddinxveen ( .,De Brug") van af de groote 
brug in Oostelijke richting gaat. D e Omloopkade is ruim vier 
kilometer lang. In de veertiende eeuw liep ten oosten van de 
Omloopkade de Boskooper-Alpher wetering; deze wetering was als 
ringvaart van den Polder te beschouwen. Aan de westzijde, a!zoo 
in den Polder, liep ook een sloot. Deze laa tste bestaat tegenwoordig 
nog. de Boskooper-Alpher wetering is later gedempt. 
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Op de Omloopkade, die vóór 1901 reeds ten deele uit weiland 
bestond, vond men van afstand tot afstand nog groote· perceelen 
bosch. Dit was speciaal het geval op de zeer breede plaatsen. In 
mijn jeugd heb ik deze bosschen voor de laatste resten van het 
oude "Holtland" gehoudlen. Ik ben nu gaan twijfelen, omdat 
deze Kade eerst in het jaar ] 331 is aangelegd. Misschien heeft 
men echter toch nog wel bij den aanleg van deze kade van be
paalde stukken boschgrond gebruik gemaakt. !n elk geval was de 
Omloopkade, kortaf Omloop genoemd, een dorado voor de planten
liefhebbers. Ook waren er talrijke soorten van vlinders. 

De "Omloop" bestaat tegenwoordig nog slechts uit weiland. 

Dr. Mr. J. SMIT 
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