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Ontdek restanten steenplaatsen
Hollandsche IJ ssel
KRIMPENERWAARD/REGIO
- Zoals bel oofd in de vorige
Postiljon, d eze w eek een b eschri jving va n ee n fietsto ch t
langs de H ollandsche Ijssel.
Tiidens d eze loch word je je

stuk

bewust van wat eeuwenlang zo

dro ogschuren ontwaren en meer
naar rechts - de arbeiderswoningen
Kanendijk 63 tor en met 77. De ze
bouwval geeft, ondanks de stáat
waarin het ..-erkeert , toch enigszins
een idee van hoc het w as. N a de oorlog w as de steenfabriek nog in

Van

rechter muur hangt een omgevallen
loods. Tussen bride muren doorkij-

kend kan men in her land nog de

bedrijf. Verderop aan her Middelblok stonden weer twee steenpla at sen vlak bij elkaar. Nummer 138 is
het grijze herenhuis valkesrein, van
de steen plaats van Van Langen. De
sreenfa briek v~n Jongenburger
stond aan de andere kant van het
huidige bedrijf Van Vlisr op numm-er
139. Net na de oo rlog werden ook
daar nog stenen gebakken . Bij de
rotonde richting Haastrecht staat op
numm er 21 de voormalige won ing
bij de vroegere steenplaats Het
Roosje. Het w oonhu is heet nu 'He t
Paradijs'.
Een geresrauréerde steenov en aan de
andere oever van de Holl andsch e

~'e beginnen in Krimpen aan den

nu. We fietsen richting Ouderkerk

aan den Ijssel riehring lageweg.
Voorbij Ouderkerk aan den Ijssel is

De volgende plek met wel zeer sum miere restanten van een voormalige
steenplaats is zo mogelijk nog moei lijker te vinden. Aan de Kanendijk
105a staat een schuur op het terrein
van voorheen de steenfabriek. Van
Langen. ~ aast de schuur liggen stapels gele en rode ljsselsteentjes
opgetast. Ook in de hopen puin liggen ze .

de

wordt druk gebouwd. Tegen de

Ijssel, bij her huis waar jarenlang de
welbekende steenbakkersfamilie
Mijnlicff woo nde: IJsscldijk 436.
Slager Opsch eer woont en werkt er

plaatsverleden. Toch stond op de
plek waar het voetba lveld is gekomen, wel degeli jk een steenplaa ts,

van

linker zijmuur wonen mensen . Er

kenmerkend w as voor d e o evers
langs de rivier: d e steen plaa tsen .
De tocht gaal va n Kri mpen aan
d en Ij ssel n aar Gouda, eve ntueel
Haastrecht en langs de Capelse
kant weer terug, R uim veertig
kilomet er in 101aa\.

het uitki jken geblazen. We zijn op
zoek naar 'De dikke boo m', Dit is
geen echte boom maar de naam
voor een plek. Th: huizen IjsseldijkNoord t07 tot 110, herkenbaar aan
de hoge raamp jes boven de gew one
ramen, zijn restanten van steenplaatshuizen waar de arbe iders
woonden. Ervoor staat een oud varkensschuurtj e met o nderaan nog
goed zichtbaar, (Wee steencvenuitlopen.
Direct -na de Lageweg herinnert in
eerste instantie niets aan her steen-

bouwval

Vliersreenplaars te zien . Tegen de

Ijssel bij Klein Hitland mag van bin-

• Verleden en heden gaan hannoni<us-samen. Droogschuren bi; lJssddi;k gJ in Gouderak u -orden nu gebruikt
voor koeien . (Fo to: Rainbow Pictures}

Go uderak

dorpje. Th: steenfa briek zelf lag aan

Gouderak was goed voorzien van
steenplaatsen. Ze stonden er praktisch bovenop elkaar. De oplettende
fietser kan vlak voor het binnenrijden van Gouderak een uitstulping

de andere kant van de Veerstoep, op
de plaats waar nu de christel ijke
school staat. Het grote witte huis in
de Dorpsstraat was van steenfabrikant Franssen.

langs de binnenkanr van de di jk onrdekken . Ze dient als parkeerplaats.
D aar stond een steenplaats. Iets verderop. midden in het dorp stond er
ook één. Die steen plaats deelde
Goederak in tweeën. De oven stond

Buiten het dorp, bij de afgeknotte
molen, Middelblok 81. is een flink

aan de Ouderkerkse kant van de
oude Veerstoep. Herkenbaar zijn
nog de huisjes num mer 35 en 37.
Dat eerste stuk je Gouderak heet in
de vo lksmond nog steeds het kleine

Arbeiderswoningen

nenu it bekeken worden. De bouwvallen ernaast zijn v·erboden toegang. Tot slot van de steenplaatsentoch t nog tegenover Ouderkerk
dorp, aan de andere kant van het

vees; het huis Groenedijk 211. Her is
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gebouwd op de restanten van een
steeneven van de tot 1914 in bedri jf
zijnde steenplaats van Van Langen,
later Bloot. Toen en nu gaan cr harmonieus samen.
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