
Op zoek naar 
het (verborgen) erfgoed 

van de Goudse Hout en omgeving 

Een verhaal van kennis, kansen & keuzes

Sophie Visser

Donateursavond St. Vrienden Goudse Hout
8 november 2010 



Programma

I. Landschapsgeschiedenis gebied (ca. ½ uur) => ‘Kennis voor kansen’ 

Gebied als geheel => Willens e.o. 

Pauze

II. Het gebied in cultuurhistorie/erfgoed en RO (ca. ½ uur)

a. Cultuurhistorie in onderzoek en kaarten  => ‘Kennis bij keuzes’
b. ‘Lokale’ inbreng in RO en kennis =>  Lokale kennisinbreng

Vragen, discussie



I. Landschapsgeschiedenis gebied 

I. Landschapsgeschiedenis van het gebied

Afstudeeronderzoek Landschapsgeschiedenis Reeuwijk e.o. 2004-2006
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In den beginne  was er …………. de ondergrond! 

‘Grondsoortenkaart’

Diepere ondergrond

-Pleistocene zand : tot 10.000 vC (12-15 m diep) 
-Hollandveen : vanaf 2400 vC
-zeeklei (tot Enkele Wiericke)  : tot 1000 vC

Probleem: 
geen bodemkaart
In stedelijk gebied ….
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Ontginningen tot ca. 1150: vanuit de rivieren => Eerste fase Veenontginningen
vaak met ‘vrije opstrek’ => 
(eerst) geen achtergrens
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Principe van  veenontginningen

Ontginning langs veenriviertje

- rechts: ontginning  
- links   : broekbos Veen: planten met water

-weteringen, sloten =>ontwatering 
=> stevigheid

-kavels ca. 1250 x 114 meter
(13,5 ha ofwel 16 morgen)

- kaden tegen omliggend veen
-later meer sloten!

Algemene principe

Principe  bij Gouda?
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Graven van Holland  Bisschoppen van Utrecht

Expansie Graven van Holland Start ontginningen vanuit bisschop/
kapittels

- Graaf leenman van bisschop 
- ‘Prefect’ voor bescherming tegen Vikingen
-1100: grens langs Oude Bodegrave
-1295/96: langs Voirburch (= Wiltenburg?):

‘Hoek van Holland’ 
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Ca. 1300: het hele gebied ontgonnen => basisstructuur!

Tweede fase
Ontginningen 1220-1300: 

(1) Van randen naar midden:
vorm rivier ‘op afstand’

(2) Haakse Ree Reeuwijk

(3) Restontginningen
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Lintbebouwing Elfhoeven

Veenontginning
met sloten

Lintbebouwing Willens 11e eeuw?

Weteringen en kaden 

??
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 ontstaan polders

 nieuwe weteringen, kaden, sluizen! 
V.l.n.r.

1. Bloemendaalse wetering
2. Boskoper Wetering
3. Alphens
4. Breevaart
5. Afwatering Willens
6. Sluipwijk/Gravekoop
7. Afwatering Stein
8.Afwatering Bodegraven/

Oukoop
9. Enkele Wiericke
10 Dubbele Wiericke

 deels vlak naast elkaar!

 opsplitsing land

14e eeuw (1330-1370): Inklinking, problemen Oude Rijn => naar IJssel

Gravekoop
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15e eeuw: Inklinking, verlanding IJssel => (deels) naar elders  

 (deels) nieuwe weteringen
 (deels) naar andere buitenwateren
 windmolens, met

opslag water in boezems 

 eerste molens (15e eeuw) o.a.  
1478: Stein
1484: Bloemendaal (2 x)
vlak vóór 1500: Willens
(1750 Willens naar Breevaart)

=> Overige molens m.n. na 1550

Situatie ca. 1650  
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Bestuurlijke situatie Willens en Vrijhoef door de tijd

Vanuit heerlijkheid Haastrecht
Kapittel van Oudmunster

Vrije Hoeve apart
en eerder?! 

Heerlijkheid Stein: rechten van 
Graaf,  Gouda en 
Oudmunster! 

Vrije Hoeve (+ Kalverenbroek)
in 1348 leen aan Gouda, in 1443 
Vrije Hoge Heerlijkheid!  

1529 Heerlijkheid Stein 
(geheel) leen Gouda

Verkoop Kalverenbroek aan Gouda
in 16e eeuw, Vrijhoef in 1618

In Franse tijd complex; (1) 1815-1818 (eigen) gemeente Willens, 
(3) erna gem Stein. (2) 1870/73 Voor-/Midden-Willens bij Gouda, 
Achterwillens bij Reeuwijk. (4) In 1964 ………………..

1 2

3

4

3
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Overige onderwerpen: geschiedenis-excursie rond en in Willens I-11



Westkant Willens - ontwikkeling bebouwing (1a - rond 1600)

1570 
Sgrooten

1615 
Floris
Balthasar
(HH
Rijnland)  

1560 Van Deventer
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Westkant Willens - ontwikkeling bebouwing (1b – rond 1600)

Gouda
1585 

Braun &
Hogenberg

I-13



Westkant Willens - ontwikkeling bebouwing (2 – 18e/19e eeuw) 

1744 Tirion 1875 Plantsoen in plaats van Tiendewegbolwerk

1875 Zijderlaan => brug, plantsoen (beide ca. 1855), ontwerp Zocher
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1914 1936 1958

Westkant Willens - ontwikkeling bebouwing (3 - 1900-heden)

1969 (‘over de Breevaart‘) 1989 (Goudse Hout) 1995 (met Goudse Houtsingel)
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Westkant Willens: Reeuwijks Dubbelverlaat en Karnemelksloot ca. 1600 (1) 

Doelen:
-betere vaarweg Reeuwijk/Sluipwijk/Bloemendaal/etc. naar Gouda
(landbouw, turf) => belang voor Goudsche Vroedschap!

-Afwatering zuidelijke delen Reeuwijk en Sluipwijk
-Veel bezwaren van ambachten en bewoners!

1579 Besluit Gouda

1598 Gouda: Karnemelksloot

1604 Zaak voor Staten Holland 

1608 Akkoord => aanleg verlaat

1618, 1888, …..:

Conflicten over betaling 
onderhoud
(m.n. Tiendweg: Z-kade)

1801 uit Reeuwijkse Reeks 
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Westkant Willens: Reeuwijks Dubbelverlaat en Karnemelksloot ca. 1600 (2) 

1606 (vóór het verlaat) 1618 (na het verlaat)

1650
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Westkant van Willens: Reeuwijks Dubbelverlaat en Karnemelksloot ca. 1600 (3) 

Ca. 1900 (met Reeuwijkse molen)  

1892 gemaal elders

1898 ook voor Sluipwijk

=> Slw.  molen deels weg

1923 Rw. molen idem

Oostlangekade
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Noordkant Willens: Vervening, droogmaking?! (1)

Polderkaart Sluipwijk 1857
-schrale grond (‘Slupic’ = schraal)
-kleinschalig: grondeigenaren 
-invloed Gouda (Vrijhoef!)
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Noordkant Willens: Vervening, droogmaking?! (2)

Platteweg 1902 Vissershuisje Twaalfmorgen (Rijksmonument)

Plasgezicht Reeuwijk (Altmann) ca. 1920/30 Verveningslandschap - Paul Gabriel 1890
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Noordkant Willens – Vervening, droogmaking?! (3)

Droogmaking in Reeuwijk/Sluipwijk:
-vnl. geen plicht => concessie aanvragen
-Bv. Vrijhoef in 1858: ringdijk, geen droogmaking

1865 Plankaart concessieaanvraag Vrijhoef

1875 1921
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Plassen i.p.v. droogmaking
- > 1865 Plannen ‘Zoutmanspolder’
- 1930 Niet droogmaken plassen
-1935 In Plassenverordening ZH

=> naar beschermde natuur en recreatie 
=> naar ‘mooi, aantrekkelijk gebied’ 

Plan uit 1899

=> Van arm naar rijk gebied!

Noordkant Willens – Vervening, droogmaking?! (4) I-22



Oostkant Willens – Weteringen en kaden op grens met Stein 

Kaart uit 1605 => ‘gespleten kaart’  

Grens Willens-Stein met Gouda en Haastrecht   
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1498 - Ideeën voor verbetering afwatering  => ’scueren ende diepen’    

Voorstel van de steden

o.a. het hele gebied tussen 
Linschoten en Gouwe ‘s winters
een bergboezem:

‘luttel cost ende groot 
profyt opt lant’

Slib op het land
Uitschuren Ijssel

=> Niet doorgegaan 

Zuidkant Willens: spuiboezem voor Goufa na 1500?!  
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Zuidkant Willens: Verlanding Hollandsche IJssel en intermezzo 1500-1550 (2) 

Verzoek Gouda in 1507 aan landsheer: 

-Spuiboezem bij de stad
-Met dijk vanaf Breevaart => oosten => 
IJsseldijk

-12 sluizen in de IJsseldijk

-=> (deel) Willens!!

Realisatie

-Opdracht in 1509
-1513 eerste inkomsten uit nieuwe dijk
-1518 sluizen klaar 

-Geld onvoldoende =>
inspectie visitatiecommissie

Kaart 1520

Bebouwing langs IJssel weg?! 
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In Willens: landbouw, etc. => hennep (1)

ca. 1600

Kaart vanwege
geschil over henneptienden

(SAMH 2203 E1)

-Topografische kaart!
-Boerderijen!
-Landgebruik (hennep, of ..)?

- Hennep => touw!
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Speciale veldjes bij boerderij Hoge plant

Bescherming: bomen om het veld         ‘braken hennep’=> braakschuren

In Willens: landbouw, etc. => hennep (2) I-27



In Willens – bewoning door de tijd (1) => op Kaarten van HH Rijnland

Vgl.: 1647 

1687  1746

1615  1647
6 Huizen  17 huizen

17 Huizen  17 huizen

I-28



In Willens – bewoning door de tijd (2) => oorspronkelijk aantal hoeven

Ontginning Opp. in 
Morgen
(= 0.85 ha)

Opp. in ha Hoeven/
Huurders

Hoeve-
grootte
(gem. 13,5 
morgen)

Willens 433 368 Ca. 22 hoeven 
(bij ontginning)

20

Elfhoeven 
(Platteweg)

175 149 11 hoeven => 22 
halve hoeven, met 

28 pachters

13,5 
(c.q. 6,75) 

Grafelijke tellingen ca. 1300: 

-Waar was de bewoning 11e eeuw  (langs IJssel, of niet)?
-Waarheen verschoof het later (van IJssel naar Tiendweg of v.v.?)
-Gevolgen (Z-deel) Willens als spuiboezem begin 1500?

Want: kaarten pas vanaf ca. 1600!
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Maar ook veel niet genoemd  ………

- gevolgen ruimtelijke ontwikkeling Gouda => bv. Sluiten IJsselpoort 1355
- 17e- 19e eeuw: jaagpaden en trekvaart (2x) 
-19e-20e eeuw: tramwegen (2x) 
- spoorweg door Willens + ruimtelijke gevolgen
- Order op de Buitennering 1531 (‘waarom geen ambachten e.d. in Willens)
- De ‘wielen’ achter de Ijsseldijk (m.n. begin 14e eeuw) 
- ‘Groen’, landbouw, grondgebruik door de tijd heen
- (overige) sluisjes, weteringen en kaden door de tijd
- varen en vaarwegen
- overige ontwikkeling bevolking en huizen door de tijd
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Kansen van Willens in cultuurhistorie en erfgoed ……. welke kennis?!  

Vragen  conclusies

-meer en complexere geschiedenis dan het leek?

-te simpele aannames bij ‘cultuurhistorie’?

-Willens ‘eeuwige figurant’ in onderzoek =>

=> Willens als stiefkindje in onderzoek en cultuurhistorie?! 

of ?

-hoogte veen t.o.v.  oeverwal IJssel?

-bewoning verplaatst naar IJssel
=> hier (eerst) wel of niet?

-knikken in verkaveling?

-welke is de Tiendweg?
-Tiendwegen vaak van na
ontginning! => o.a. 
doorlopende sloten?

-boezem langs IJssel ongewoon!

-relatie bewoning en boezem
met ‘scuren ende diepen’? 
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