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NIEUWSBRIEF 
september 2000 

De HVC-NIEUWSBRIEF wordt uitgegeven door de Historische 
Vereniging Capelle aan den IJssel en verschijnt viermaal per jaar. De 
leden ontvangen de nieuwsbrief gratis. 
In deze nieuwsbrief treft u tevens het ter gelegenheid van de expositie 
'125 jaar Prins Alexanderpolder' samengestelde boekje aan. 

INHOUD 
blz. 524 Programma Open Monumentendag 

528 Fietstocht 

534 Musea 

535 Lijst van bestuursleden en adviseurs 

De contributie van de vereniging bedraagt f.25,00 per jaar; voor 65
plussers en CJP-leden f.15,00. 

secretariaat HVC: postbus 136, 2900 AC Capelle aan den IJssel 
tel.2799451 of 4505981 

druk: Graphotec Copy Centers, Rotterdam 



PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG 2000 
CAPELLE/KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

De landelijke Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 9 september en heeft als thema 'Nederland Waterstaat'. 
De Historische Vereniging organiseert deze dag voor de 14e keer in 
Capelle aan den IJssel; de openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het Historisch Museum, gevestigd in het gemaal Jan Anne Beijerinck 
aan de Bermweg 13 in de wijk Schenkel, fungeert die dag als 
informatiepunt. Hier kunt u terecht voor folders, fietsroutes, het 
Monumentendag Magazine 2000 en inlichtingen. Het museum is 
bereikbaar onder telefoonnummer 010-4500080. 

PROGRAMMA 

Dief- en Duithuis 
Het dief- en duifhuisje dateert uit de 16e eeuwen is, samen met de 
nabij gelegen slotgrachten, het enige dat nog herinnert aan het laatste 
Slot van Capelle. In deze kleine oude gevangenis heeft de Historische 
Vereniging Capelle aan den IJssel een expositie ingericht over de 
opgravingen die recentelijk door archeologen in de omgeving van dit 
kleinste museum van Nederland zijn verricht. 
Adres: Rozenburcht (nabij het gelijknamige verzorgingstehuis), wijk 
Middelwatering. 

Gemaal Jan Anne Beijerinck 
Het in 1868 gebouwde gemaal Jan Anne Beijerinck heeft vanaf 1869 
uitstekend werk gedaan, eerst bij de droogmaking van en daarna voor 
de waterhuishouding in de Polder Prins Alexander. In 1990, na de 
inbedrijfstelling van een nieuw gemaal in Nieuwerkerk aan den IJssel, 
is het Beijerinckgemaal buiten dienst gesteld. Het oorspronkelijke 
stoomgemaal heeft een bijzondere architectuur en is nu het oudste nog 
werkend elektrisch bediend gemaal in Nederland. De elektrische 
installatie, pompen en motoren uit 1927 zijn inmiddds zddzaalll 
geworden. Het gemaal kan nog steeds dienst doen als noodh\'lIIaling l'n 
is door de provincie Zuid-Holland aangl'lIIerkt als provillciaal 
monlllnent. Dankzij de medewerking van hd Illmghl'l'lIlra:H\schal' van 

Schieland zal het gemaal op deze monumentendag in bedrijf worden
 
gesteld.
 
Adres: Bermweg 13/15, Capelle-Schenkel, achter de Haagwinde

Akkerwinde nabij metrostation Schenkel.
 

Dorpskerk
 
In de oude dorpskern domineert al meer dan 400 jaar de Dorpskerk
 
uit 1593 van de Nederlands Hervormde Gemeente, De kerk bestaat uit
 
een éénbeukig schip en een smaller vijfzijdig gesloten koor (1665),
 
overdekt door tongewelven met trekbalken. In het schitterende
 
interieur is onder meer de 17e eeuwse eikenhouten preekstoel en een
 
Tien-Geboden-bord met omlijstingen en fronton uit 1656 te
 
bewonderen. De toren is van 1806. De gehele dag zal door de organist
 
van de kerk op het prachtige Van Dam-orgel uit 1904 worden gespeeld.
 
In het koor van de kerk staat een viertal informatiepanelen van het
 
Projectteam Hollandsche IJssel. De panelen bevatten veel informatie
 
over de herinrichting van de oevers van de rivier, de versterking van
 
de natuur langs het water, de kwaliteit van de leefomgeving en de
 
verbetering van de recreatieve mogelijkheden langs en op de IJssel. Dit
 
alles onder het motto 'Schoner, Mooier, Hollandscher IJssel'.
 
Adres: Kerklaan 1, Capelle-Dorp, Middelwatering.
 

Regentenkamer
 
De regentenkamer in de Van Cappellenstichting aan de Dorpsstraat
 
164 is dit jaar niet opengesteld. In afwachting van een nieuwe functie
 
van het thans leegstaande pand, waar tot vorig jaar de Capelse
 
Muziekschool was gehuisvest, is de inventaris van de ruim 100 jaar
 
oude regentenkamer elders opgeslagen.
 

Rondvaart met drie oude zeilschepen
 
Vanaf de aanlegsteiger tegenover het veerhuis aan Dorpsstraat 199/201
 
kan een rondvaart worden. gemaakt op de Hollandsche IJssel met drie
 
oude zeilschepen, te weten:
 

'De Onderneming', een Hasselteraak die is gebouwd in 1914 en door
 
de verschillende eigenaren vrijwel geheel is gerestaureerd. De huidige
 
eigenaar is nu nog druk doende de voormalige woning (roeO weer in
 
originele staat terug te brengen. Het schip staat op de lijst van voor
 
Nederland belangrijke museale schepen, de zogenaamde lijst 'Projekt
 
Industrieel Erfgoed' en valt in de hoogst mogelijke categorie wat
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betreft musealiteit. 

'De Janna', een Groningse zeetjalk van 24 x 5,5 meter. Het schip is 
gebouwd in 1899 en volledig gerestaureerd. Het schip is een varend 
monument en als zodanig geregistreerd als industrieel erfgoed. De 
eigenaar is de laatste hand aan het leggen om het schip weer geheel 
zeilklaar te maken. Van dit type schip varen er in Nederland nog een 
stuk of acht. Het is een uniek schip. 

'De Willy', een Zeeuwse klipper uit 1908. Het schip heeft voornamelijk 
suikerbieten en aardappelen gevaren in Zeeland en Zuid-Holland. 
Later heeft het ook zand en grind vervoerd. Het schip is door de 
eigenaar geheel verbouwd en dient als woning voor zijn gezin. 
Buitenom is recentelijk een zeer grote restauratie afgerond. Het hele 
schip is gestraald en van een nieuwe verflaag voorzien. Daarnaast is er 
veel ijzerwerk vervangen. 

N.B. Vanwege	 de aansprakelijkheid kunnen kinderen, jonger dan 12 
jaar slechts onder begeleiding van volwassenen een vam1:ocht 
maken. 

Fietstocht
 
De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel heeft een fietstocht
 
uitgezet die in het teken staat van het Open Monumentendagthema
 
'Nederland Waterstaat'. De route voert door Capelle en Nieuwerkerk
 
aan den IJssel en gaat langs verschillende objecten die een relatie
 
hebben met het thema. Een bezoek kan worden gebracht aan het voor

malige gemaal Esse-Blaar en Gansdorp waar de heer P.Groenendijk
 
een zomerhuis van heeft gemaakt.
 
De route is gratis verkrijgbaar in het Historisch Museum, het Dief- en
 
Duifhuis, bij de informatiebalie van het gemeentehuis, bij de
 
Bibliotheek op het Stadspl~in, in de kraam van de HVC op het
 
Stadsplein en ook in het gemeentehuis in Krimpen aan den IJsseI.
 

De Stormvloedkering
 
De stormvloedkering in de Hollandsclle IJssel is ter gelegenheid van het
 
Monumentendagthema 'Nederland Waterstaat' te bezichtigeu. Er is
 
een route uitgezet binnen bij de brug en het bedieningsgehouw. I h'
 
overige delen zijn niet te bezichtigen in verband md dl'
 
werkzaamheden aan de nieuw geplaatste schuil'.
 

Samenwerking met Krimpen aan den IJssel 
Dankzij samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel 
kunnen de historische schepen tijdens de rondvaart aanleggen aan de 
andere IJsseloever vlakbij de molen 'De Schelvenaer' . 

In het kader van Open Monumentendag zijn in onze buurgemeente de 
volgende monumenten te bezichtigen: 

Molen 'De Schelvenaer' . Deze molen is herbouwd naar het model 
van de molen 'Onverwacht' die op dezelfde locatie heeft gestaan 
en in 1935 door brand werd verwoest. 
Nederlands Hervormde Kerk aan de IJsseldijk 232. Deze 
zogenaamde Waterstaatskerk stamt uit 1864. 
Streekmuseum 'Crimpenerhof' aan de IJsseldijk 312. Het 
museum is gevestigd in een 17e eeuwse Saksische 
Hallenhuisboerderij . Er is een collectie ondergebracht, die een 
beeld geeft van het wonen en werken op het platteland in de 
Krimpenerwaard. 
Poldergemaal 'Reinier Blok' uit 1878 op de hoek van de 
IJsseldijk en de Breekade. 
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FIETSEN LANGS EN OVER liET W;\TII:R 

Deze fietstocht is samengesteld naar aanlciding van hd thema van dc 
Open Monumentendag 'Nederland Waterstaat'. 

De route begint bij het J.A.Beijerinckgemaal (Bermweg 13/15), maar 
kan ook bij elk ander gewenst punt beginnen. 
Het Jan Anne Beijerinckgemaal, gebouwd in 1868/1869, speelde een 
belangrijke rol bij de droogmaking van de Prins Alexanderpolder. In 
het voormalige ketelhuis is het Historisch Museum gevestigd. Hier is 
tot en met januari 2001 een tentoonstelling over de Prins 
Alexanderpolder te zien. Het museum is geopend iedere 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. 

DE ROUTE 

De route is ca 20 km lang, maar kan verkort worden tot ca 15 km (zie 
onder punt 9) 
l.a. = linksaf r.a. = rechtsaf 

1.	 Start bij het museum (Bermweg 13) richting metrobaan en hier 
r.a. Bij de verkeerslichten rechtdoor de Kralingseweg oversteken 
en bij de volgende verkeerslichten r.a. langs het R.O.C. Zadkine. 
Hier ligt een brug over de Middeltocht, het water dat uitkomt bij 
het J.A.Beijerinckgemaal. 

2.	 Bij de T-kruising l.a. langs het IJsselland Ziekenhuis. Aan het 
eind van het fietspad l.a. en de Poortmolen volgen. 

3.	 Aan het eind van de Poortmolen de brug over en r.a. het fietspad 
op. Rechts is de Nieuwerkerkse Tocht te zien. Dit water is 
belangrijk voor de afwatering van de Prins Alexanderpolder. 

4.	 Bij de T-kruising I'.a. de brug over en daarna l.a. De
 
Nieuwerkerkse Tocht is nu aan de linkerkant te zien.
 

5.	 Onder het viaduct door en rechtdoor de Nieuwerkerkse Tocht 
blijven volgen. Na korte tijd wordt een meertje zichtbaar. In het 
midden van het meertje, dat door de Nieuwerkerkse Tocht wordt 
gevormd, steekt een paal boven het water uit. Hierop treft mcn 
dikwijls vermoeide aalscholvers en andere vogels aan. 

6.	 Rechtdoor fietsen. Voorbij een brug over de Nieuwl'l-kl'l-ksl' 
Tocht r.a. Kort daarna volgt nogmaals een brug. Aan dl' 
overkant van deze brug staat links een bord lIJd in!"onnatil' over 

de Nieuwerkerkse Tocht. 
7.	 Voorbij het bord l.a. het fietspad volgen. Aan het eind van het 

fietspad I'.a. de Schollevaartseweg op. Oversteken bij de 
verkeerslichten. 

8.	 Voor de brug over de Ringvaart van de Prins Alexanderpolder 
l.a. de Bermweg op. Na ca. 300 meter staat links, op 
Nieuwerkerks grondgebied het gemaal mr.P.D.Kleij. Sinds 1992 
neemt dit gemaal het werk van het oude mr.P.D.Kleijgemaal en 
het J.A.Beijerinckgemaal over. 

9.	 Terug naar de brug over de Ringvaart. L.a. over de brug de 
Klaas Klinkertweg op. Na het oversteken van de 's-Gravenweg 
volgt de Klaas Klinkertkade. De Abram van Rijckevorselweg 
oversteken (verkeerslichten) en de Klaas Klinkertkade nog ca 700 
meter blijven volgen. 
De Klaas Klinkertkade is de grens tussen Capelle en Nieuwerkerk 
aan den IJssel. 

VERKORTE ROUTE 
Wie de kortere route volgt gaat op de Klaas Klinkertkade rechtdoor 
tot aan het einde. Hier I' .a. de Groenedijk op. Langs de oprit staat 
rechts het gemaalOostgaarde (punt 19). 

10.	 Bij een houten bruggetje (aan de rechterkant) l.a. het fietspad 
op. Aan de linkerkant van het fietspad staat een informatiebord 
over het Hitlandgebied. Het water rechts van het fietspad is de 
Molenwetering of Molenwatering van de Polder Esse, Gans- en 
Blaardorp. 

11.	 Bij de Ouderkerkselaan r.a. de brug over en vervolgens l.a. Het 
fietspad volgen tot de Hitlandselaan. Vlakbij de Hitlandselaan en 
even voor een brug over de Molenwetering liggen links van het 
fietspad de geconserveerde fundamenten van de Essemolen. Deze 
molen was de benedenmolen van Esse, Gans- en Blaardorp, die 
samen met de bovenmolen aan de IJsseldijk, de polder tot 1925 
droog hield. 

12.	 Bij de Hitlandselaan r.a. Het eind van de Hitlandselaan wordt 
geflankeerd door een gerestaureerde steenoven en de ruine van 
een steenoven van de voormalige steenbakkerij Klein Hitland. 
Hier r.a. de Groenedijk op. De steenbakkerij is tot 1964 in 
bedrijf geweest. Het was de laatste steenplaats langs de 
Hollandsche IJssel die nog IJsselstenen produceerde. 
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13.	 De Groenedijk en later de Dorpsstraat (Schielands Hoge Zeedijk) 
blijven volgen tot aan de Slotlaan. Langs deze dijk ziet u een 
aantal bijzonderheden, die min of meer met water in verband 
staan. Ze worden hieronder achtereenvolgens genoemd. 

14.	 Voorbij de bocht staat links aan de dijk een monument dat 
herinnert aan de watersnood van 1953. Rechts staat het 
voormalige gemaal van de Polder Esse, Gans- en Blaardorp. Een 
nieuw gemaal staat enkele kilometers verder. Het oude gemaal, 
gebouwd in 1925 doet thans dienst als vakantiewoning. 

15.	 In de buurtschap Ver.Hitland en enkele honderden meters 
voorbij de witte boerderij 'Meerkoetennest' uit 1657 (rechts) is 
links een voetveer. Al bijna 400 jaar worden hier mensen 
overgezet van Nieuwerkerk aan den IJssel naar Ouderkerk aan 
den IJssel en omgekeerd. 

16.	 Iets verder ligt links de voormalige steenplaats 'Olifant'. Een 
steenoven met de turfschuren is verbouwd tot een bijzonder 
woonhuis. 

17.	 Aan de andere kant van de dijk, in een afgesloten IJsselarm, ligt 
een aantal oude rivierschepen. 

18.	 Bij een hoogspanningsmast voor de Klaas Klinkertkade en de 
oprit naar de Groenedijk staat - verborgen in het groen - het 
gemaalOostgaarde. 

19.	 Op de hoek van de Klaas Klinkertkade en de oprit naar de 
Groenedijk staat - verborgen in het groen - het gemaal 
Oostgaarde. 

20.	 In een grote IJsselbocht zijn achtereenvolgens te zien: een 
rietveld, een voormalige (thans begroeide) vuilstortplaats en het 
z.g. Zandrak. Riet werd ondermeer gebruikt voor het maken van
 
rietmatten. Langs de Dorpsstraat stond vroeger de rietmatten

fabriek van Riemsdijk. De oude vuilstortplaats krijgt een
 
recreatieve bestemming en het Zandrak, vroeger balkengat
 
(houthaven) en jachthaven, wordt een nieuwe woonwijk.
 

21.	 In een bocht staat aan de buitenzijde van de dijk een houten 
Dukdalf. Dit monument werd hier in 1984 geplaatst in verband 
met de 400ste herdenking van de sterfdag van Willem van 
Oranje. Onder meer op deze plaats werd in 1574 de dijk • 
doorgestoken om het ontzet van Leiden mogelijk te maken. \ 

22.	 Verderop ligt links de AWZI Groenendijk (afvalwaterzuiverings- I 
inrichting). Hier wordt het afvalwater uit Zevenkamp en een , 
aantal Capelse wijken gezuiverd. ! 
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Twee foto's van dezelfde situatie aan de oever van de Hollandsche 
IJssel waar zich vroeger de Kerksteeg bevond. 

Houttransport op de Hollandsche IJssel begin van de vorige eeuw 

Dezelfde situatie aan het begin van deze eeuw 
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23.	 Bij het 'Veerhuis', Dorpsstraat 199-201 was tot 1958 het voetveer 
naar Krimpen aan den Ussel, bij de oudere Capellenaars bekend 
als 'Het veer van de Vries'. De Algerabrug maakte deze veerver
binding overbodig. 

24.	 Tegenover de oude Ned.Herv.Kerk (Dorpskerk) bevond zich aan 
de linkerkant de Kerkesteeg. De steeg, waar vroeger de schepen 
konden aanleggen, is veranderd in een fraaie bloementuin. 

25.	 Aan het eind van de Kerklaan en voor het perkje bij de 'Van 
Cappellenstichting' stond eens de dorpspomp. Hier konden de 
mensen (drink)water halen, dat rechtsstreeks uit de Ussel kwam. 

26.	 Iets verder, op de grote lege vlakte aan de linkerkant, bevond 
zich tot ca 1980 de scheepswerf van Vuyk. Tegenover de vlakte 
staat nog het 'Vuykhuis', het voormalige kantoorgebouw van de 
scheepswerf. 

27.	 Op de hoek van de Dorpsstraat en de eerste afrit naar de Oude 
Plaats staat het gemaal Middelwatering. In 1870 werd hier het 
eerste gemaal gebouwd. Dit gemaal werd in 1984 vervangen door 
een nieuw gemaal. 

28.	 Voorbij de tweede afrit naar de Oude Plaats staat rechts het 
woonhuis, dat de steenfabrikant Lans in 1843 liet bouwen. Lange 
tijd was dit huis het gemeentehuis van Capelle aan den Ussel. 

29.	 Voor de Slotlaan kan men rechts onder aan de dijk door de 
bomen de dubbele omgrachting van het voormalige Slot zien. 

30.	 Nu r.a. de Slotlaan af. Links ligt, verscholen achter struikgewas, 
het Dief- en Dieflmis, het vroegere gevangenisje van het Slot. Op 
zaterdag 9 september (Open lVlonumentendag) en 7 oktober is 
hier een tentoonstelling over bezienswaardigheden van de 
fietstocht te zien. Tevens wordt aandacht besteed aan de 
opgravingen, die hier onlangs hebben plaatsgevonden. 

31.	 Terug naar de Slotlaan. Hier l.a. Bij de verkeerslichten van de 
Abram van Rijckevorselweg oversteken en bij de volgende 
verkeerslichten l.a. de 's-Gravenweg op. 

32.	 De 's-Gravenweg volgen tot de verkeerlichten. Hier La. het 
fietspad op. Na korte tijd wordt het beginpunt van de fietsroute 
zichtbaar: het Jan Anne Beijerinckgemaal. 

AANVULLING FIETSROUTE TUDENS OPEN 
MONUMENTENDAG 

1.	 De heer P.Groenendijk, die het oude gemaal van de Polder Esse, 
Gans- en Blaardorp als vakantiehuis gebruikt, is bereid om op 
Open Monumentendag belangstellende fietsers te ontvangen. 
In het oude gemaal is o.a. een gevelsteen van de laatste 
windmolen te zien (fietsroute punt 14). 

2.	 Op Open Monumentendag wordt ook de Kunstmarkt gehouden. 
De Dorpsstraat en de Kerklaan bij de 'Van Capellenstichting' en 
de Dorpskerk zullen dan voor alle verkeer gesloten zijn. U kunt 
hier de volgende route volgen: 
Vanaf de Groenendijk bij AWZI Groenendijk (fietsroute punt 
22) r.a. de Couwenhoekseweg op l.a. Reigerlaan (eerste zijstraat 
links), l.a. Kerklaan (derde zijstraat links), La. Kievitlaan (derde 
zijstraat rechts) en tenslotte via de eerste zijstraat links 
(A.Vuyklaan) naar de Dorpsstraat. U komt dan bij punt 26 van 
de fietsroute. 

3.	 Voordat u afslaat naar de Slotlaan (punt 30 van de fietsroute) 
kunt u een bezoek brengen aan de Stormvloedkering 
(Algerabrug). Deze is op Open Monumentendag gedeeltelijk te 
bezoeken. 
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN ADVISEURSEXPOSITIES 

Op 9 september (Open Monumentendag) zal in het Historisch 
Museum, 's morgens om 10.00 uur, de tentoonstelling '125 jaar Prins 
Alexanderpolder' door de volgende personen gezamenlijk worden 
geopend: 

De dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland, de heer 
ir. J.J. de Graeff. 
De voorzitter van de deelgemeente Prins Alexander, de heer 
D.Klaassen. 
De burgemeester van Capelle aan den IJssel, mevr. J.J. van 
Doorne. 
De wethouder van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel de 
heer Ch.A.Nebelstein. 

De expositie is een projekt van de Stichting tot behoud van het Jan 
Anne Beijerinckgemaal en de Historische Vereniging Capelle aan den 
IJssel en zal tot en met januari 2001 iedere zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur te bezichtigen zijn. 
De toegang is gratis. 

Het Dief- en Duifhuis aan de Rozenburcht zal op zaterdag 9 september 
en zaterdag 7 oktober geopend zijn. Er is een expositie ingericht van 
objekten die bij de recente opgravingen bij het dief- en duifhuis zijn 
gevonden en foto's van deze opgravingen, alsmede van foto's van 
bezienswaardigheden langs de fietsroute. 
Ook hier is de toegang gratis. 

M.Beugeling 
P.J.C.Weyling 
R.O. van Boven 
H.G.Gerritsen 
Mevr. A.Swets 
P. v.d. Vaart 
T.Verkaik 
C. van Beusekom 

J. de Gier 

A.M. den Boer 
C. van Maanen 

wnd.voorzitter 
2e voorzitter 
secretaris 
2e secretaris 
penningmeester 
2e penningmeester 
depothouder 
beheerder 
Historisch Museum 
lid 

adviseur 
adviseur 

tel.	 4515703 
4501219 
2799451 
4505981 
4506883 
4506650 
4519552 

4422440 
4504845 

0180-314870 
4581198 

Opname van de recente opgravingen in de omgeving van het Dief- en 
Duifhuis 
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125 JAAR 
PRINS ALEXANDERPOLDER 

een uitgave behorend bij de gelijknamige expositie in het Historisch 
Museum van september 2000 tot en met januari 2001 

Tekst: 
ir. G.J.J.Bolkestein 
H. van der Marel 
P.J.C.Weyling 
J.J. G.Elhorst-Donker 

Redaktie en samenstelling: J.J.G.Elhorst-Donker 

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
POLDER PRINS ALEXANDER 

Nu het 125 jaar geleden is dat de Polder Prins Alexander door 
droogmaling ontstond, leek het de Historische Vereniging Capelle aan 
den IJssel een goed idee nader in te gaan op de geschiedenis van dit 
gebied. Dit gebeurt in de vorm van een tentoonstelling met de titel '125 
jaar Prins Alexander'in het Historisch Museum, dat is gevestigd in het 
gemaal Jan Anne Beijerinck, Bermweg 13-15, en dit naar aanleiding 
van de expositie samengestelde boekje. 

Er wordt ingegaan op diverse aspecten van die geschiedenis van de 
polder, zoals het veenmoeras dat tot aan het tweede millennium het 
Hollands Utrechtse Deltagebied bedekte en was begroeid met 
uitgestrekte elzen- en wilgenbossen, de turfwinning, de plassen die als 
gevolg hiervan ontstonden, de droogmaling, de akkerbouw, veeteelt en 
tuinbouw en de verstedelijking. 

De expositie wordt geopend op 9 september, de Nationale 
Monumentendag, die dit jaar heel toepasselijk als onderwerp heeft 
'Nederland Waterstaat', en zal te bezichtigen zijn tot en met januari 
2001. 



HET VEEN 
Veen is een pakket samengedrukte half-vergane plantenresten. In onze 
omgeving is dat het resultaat van duizenden jaren groei van veenmos. 
Veenmos groeit in een vochtig gebied met voedselarm water. 

Achter de rij ('oude duinen') die zich omstreeks 5000 jaar geleden 
langs de kust had gevormd, was een kustvlakte ontstaan waartoe zee
en rivierwater geen toegang meer hadden. Alleen regenwater maakte 
hier plantengroei mogelijk. Regenwater is voedselarm en zo ontstond 
een vegetatie van bijna alleen maar veenmos. 

Het gevallen regenwater kon niet weg: door een voortdurende 
zeespiegelrijzing werden ook de duinen en de oeverwallen van de 
rivieren hoger. Het waterniveau in de kustvlakte werd dus ook hoger, 
en het veenmos groeide mee, tot plaatselijk wel 3 à 4 meter boven het 
huidige zeespiegelniveau. De stengelgedeelten daaronder kwamen in de 
verdrukking en kregen onder water niet meer de gelegenheid om 
volledig te vergaan, want daarvoor is contact met de lucht nodig. 

Op deze wijze is er in het westen van ons land een pakket veen 
ontstaan dat plaatselijk wel 5 à 6 meter dik was. Dit veen wordt het 
Hollandveen genoemd. Deze veenvorming stopte pas toen de mens 
ongeveer 1000 jaar geleden de waterstand kunstmatig ging verlagen: 
het begin van de ontginningen. 

VERVENING 

'Gelukkig is het land 
Waar 't volk zijD moer verbrandt' 

Door de plantenresten is veen na droging goed brandbaar, vooral veen 
van veenmos. De eerste bewoners van dit gebied hebben dat al 
opgemerkt. Er was toen echter nog genoeg hout om zich mee te 
verwarmen en zijn eten l1)ee te bereiden, vooral op de met licht bos 
begroeide oeverwallen van de rivieren, de plaats waar zij zich 
vestigden. Toen door de ontginning dit hout opraakte, ging men 
dankbaar gebruik maken van de brandbare grond. De Romein Plinius 
vertelde in de eerste eeuw van onze jaartelling (toen de feitelijke 
ontginning nog lang niet begonnen was) al over dit - in zijn ogen 
merkwaardige - gebruik van de grond. 

Als men brandstof nodig had spitte men dus eenvoudig wat uit de 
grond, eerst alleen voor zichzelf, later ook voor anderen: de 

'vervening', de 'turfwinning' , was begonnen! 
Aanvankelijk ging dat heel eenvoudig: men trok het nog 

onontgonnen gebied, de moer, in, maakte er - zonodig - wat sloten om 
het gebied wat droger te maken, en kon er dan wat later zijn 
brandstof opspitten. Maar toen door het groeien van de steden turf 
meer en meer handelswaar werd, beperkte men zich niet meer tot de 
wilde gronden, maar begon ook de reeds ontgonnen gronden te 
vergraven. De turf bracht immers meer op dan de produkten van 
landbouw en veeteelt. 

Men groef in die tijd niet dieper dan tot het grondwater: met de 
schop wordt graven in het water een stuk lastiger en er was land 
genoeg. 

Dat werd anders toen omstreeks 1530 in deze streken het gebruik 
van de baggerbeugel voor het vervenen in zwang kwam. De bagger
beugel was eigenlijk niet meer dan een steviger variant op de beugel 
die men al eerder gebruikte voor het uitbaggeren van sloten en 
grachten. Met deze baggerbeugel kon men reeds verveende gronden 
verder benutten voor de veenwinning: men ging over tot de techniek 
van het 'slagturven' . 

HETSLAGTURVEN 
Het slagturven, dus het met behulp van (onder andere) een bagger
beugel winnen van het veen onder de waterspiegel, gebeurde in grote 
lijnen overal op dezelfde wijze, al waren de benamingen en de 
vormgeving van het gebruikte gereedschap natuurlijk niet overal 
gelijk. 

Negentiende-eeuwse schoolplaat van het slagturven 
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1.	 De veentrekker of baggerman staat op een baggerbok (de bagger
schuit) of op een trekplank tussen de oever en de baggerbok. Hij 
trekt in het trekgat met zijn baggerbeugel het veen los. Als de 
beugel vol is slaat hij de leren band (leuter of pietse) die aan zijn 
brede riem (hengst) hangt om de stok, klemt zijn handen eromheen, 
trekt dan met een heupbeweging de beugel omhoog en leegt hem met 
een zwaai in de baggerbok of in een op de kant staande mengbak. 

2.	 Daar wordt het gebaggerde veen door de bonker of menger met een 
mengklauw fijngemaakt en met water gemengd. 

3.	 Met boezemschoppen wordt de bagger vervolgens ongeveer 40 cm 
dik uitgestort op een legakker, bovenop een laag stro. 

4.	 Zodra de bagger door drogen wat begaanbaar is geworden wordt 
deze enige malen met treeborden onder de klompen of schoenen en 
steunend op treekrukken getrapt. 

5. Daarna wordt met een turfklauw of met een stikrol een 
vierkantjespatroon (turfdikte en -hoogte) op de getreden bagger 
aangebracht. 

6.	 De turf wordt nu door de turfstikker of riemer met een stikgraaf 
gestoken. 

7. Een week later wordt de turf opgebroken en tweehoog gestapeld. 
8. Deze rijen turf worden in de volgende weken een aantal malen 

gekeerd en hoger gestapeld, uiteindelijk tot steupels of viemen. ie 

GOUDEN EEUW, MAAR VERLOREN LAND 
De turf heeft vooral in de Gouden Eeuw een enorm belangrijke rol 
gespeeld doordat hiermee voor de opbloeiende industrieën (steen
(bakkerijen, brouwerijen, pijpenfabrieken, keramische industrie, 
suikerraffinaderijen, linnenblekerijen, distrilleerderijen enzovoorts) een 
relatief goedkope energiebron aanwezig was, terwijl deze energie 
dankzij de in het westen overal aanwezige kanalen, vaarten en rivieren 
- ook nog goedkoop kon worden aangevoerd. Ook de vervening zelf 
was door de grote vraag naar turf een bloeiende bedrijfstak. 

Er werd dan ook enorm veel turf gestoken wat echter wel, door 
opoffering van goede bouw- en weidegrond, ten koste ging van het 
landschap en het boerenbedrijf en het ontstaan van steeds meer diepe 
plassen: wat begon met vrij smalle trekgaten, steeds gescheiden door 
legakkers, werd al snel veel water tussen weinig stroken land. Tenslotte 

__~ 

kun je een akker steeds opnieuw gebruiken, maar in een trekgat ligt 
het veen uiteindelijk onbereikbaar diep. 

Wat overbleef was weinig meer dan de wegen, de (langgerekte) 
dorpen en de voormalige polderkaden (meestal tevens loop- of 
rijroutes). Niet alleen dat men die nodig had om te wonen en zich te 
kunnen verplaatsen, zij lagen ook meestal op een wat steviger 
grondslag doordat de ondergrond daar niet uit mosveen, maar uit klei 
of het kleiige bosveen bestond. Ook langs de rivieren is het veen 
bosveen. Bosveen is weliswaar ook wel brandbaar, maar is veel vaster, 
en daardoor moeilijker te winnen, en het geeft (te) veel as. Vandaar 
dat bijvoorbeeld in Capelle tussen de IJssel en ongeveer de 's 
Gravenweg en ook in de Krimpenerwaard nauwelijks of geen 
veenwinning heeft plaatsgevonden. 

Hoe groter en hoe dieper de plas, hoe hoger ook de golven konden 
oplopen. Als gevolg daarvan werden steeds meer van de in de plas 
overgebleven stroken grond weggeslagen, ook de wegen en dorpen 
liepen steeds meer gevaar, en er zijn op deze wijze zelfs hele dorpen 
tenonder gegaan. Daar was trouwens toch alleen voor vissers en 
rietsnijders nog wat brood te verdienen. 

MAATREGELEN 
De voortdurende aanvallen van het water op de wegen en kades dreven 
de polderbesturen en de hoogheemraadschappen tot wanhoop. Talloos 
zijn in de oude archieven de rapporten over bezweken en bijna 
bezweken kades. Bovendien betekende minder land ook minder 
belastingopbrengst, dus minder financiële middelen voor het verhelpen 
van de schade. 

Deze besturen hebben dan ook al vroeg geprobeerd de schade zoveel 
mogelijk te beperken. Al in de veertiende eeuw - toen slagturven dus 
nog lang niet aan de orde was - werden er voorschriften uitgevaardigd 
dat men niet meer dan de, helft van het land mocht vergraven; of dat 
het vergraven land weer geschikt diende te worden gemaakt als wei- of 
zaailand. Maar toezicht was moeilijk en de voorschriften werden dan 
ook regelmatig ontdoken. 

In 1591, toen het slagturven al op grote schaal aan de gang was, 
wilden de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland 
zelfs een algeheel verbod tot die wijze van vervening uitgevaardigd 
zien. Maar dat ging niet door, daarvoor was het belang van de 
goedkope brandstof te groot. De vervening ging dus gewoon door. 
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Voor deelgebieden lukte dat verbod nog wel. Zo slaagde de stad 
Gouda er in 1635 in de bedreiging van de stad te keren door een 
verbod tot vervenen binnen een straal van 3 km rond de stad. En zo 
vaardigde Schieland in 1727 een verbod uit tot vervening in een strook 
van 100 roeden (ongeveer 375 m) ter weerszijden van de 's-Gravenweg, 
'als 'Zijnde een wegh van de uiterste aengelegenheit voor de steden Gouda 
en Rotterdam'. 

Een heel andere keur (wet) van Schieland met betrekking tot de 's
Gravenweg verscheen in 1845. Hierin werd juist heel expliciet 
gelegenheid gegeven tot vervening aan de noordzijde van de 's-Graven
weg, zij het eenmalig en onder een aantal voorwaarden. Zo moest men 
beginnen aan de kant van de weg op minimaal 116 ellen daarvandaan, 
en moest de laatste 25 à 30 el van de kavel blijven staan in verband 
met een daar langs de plas aan te leggen dijk. Het vervenen diende 
binnen 36 jaar te zijn voltooid, en tevens moest men er rekening mee 
houden dat bij eventuele droogmaking van de plassen deze veenlanden 
binnen die droogmaking zouden gaan vallen. 

Het eerste ontwerp voor een eventuele droogmaking van de 
veenplassen was het jaar ervoor verschenen. 

DE VIJFflEN VEENPLASSEN 
Het gebied waar de Polder Prins Alexander werd gerealiseerd werd 
voordien aangeduid als 'de (kleine) veenplassen in Schieland ten Oosten 
van Rotterdam'. 
Er waren 15 door vervening ontstane plassen: 
1.	 Spiegelnis 
2.	 Bospolder { 
3.	 Ommoorden { tussenliggende kades 
4.	 Klein (of Achter){ deels weggeslagen
 

Ommoorden {
 
5.	 Wollefoppenplas 
6.	 Noordplas 
7.	 Middenplas 
8.	 Zuidplas 
9.	 Achterplas 

10.	 Keten { tussenliggende kades 
11.	 Middelmolen { deels weggeslagen 
12.	 Hoogdorp { 
13.	 De (Kleine) Vink of 

Achter-Esse 

14.	 Blaardorp { tussenliggende kades 
15.	 Esse of Voor-Esse{ deels weggeslagen 

Deze plassen werden alle bemalen: het waren stuk voor stuk polders of 
gedeelten daarvan. 

VAN PLASSEN TOT PLAS 
Van de vijftien plassen is er nu nog één over: de Noordplas van 
Kralingen, nu de Kralingse Plas genoemd. De andere veertien werden 
drooggemaakt en vormen nu samen de Polder Prins Alexander. Van 
het oude landschap is nog maar heel weinig terug te vinden. 

Op bovenstaande recente kaart zijn zo goed mogelijk de kades en 
wegen ingetekend die in het gebied aanwezig waren toen aan de 
droogmaking werd begonnen. Daar tussen lagen dus de 15 veenplassen. 
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Slechts twee wegen kwamen in de Polder Prins Alexander min of 
meer te liggen op een plaats waar voorheen tussen de plassen een 
kade/weg liep: 
- waar de Rijskade was ligt nu het Schout Bontebalpad en het 

verlengde daarvan, de ('stille') Capelseweg (noordelijk van de 
Hoofdweg), en 

- het deel van de Klaas Klinkerskade (zo werd deze kade toen 
genoemd) dat binnen de polder kwam te liggen is de Schollevaartse
weg geworden. 

De Nessepolder (bij Oud Verlaat) kwam wel binnen de poldergrenzen 
te liggen, maar het enige dat daaraan veranderde was de afwatering: 
niet meer via het eigen molentje naar de Rotte maar nu lozend op de 
poldersloten van de Prins Alexander. 

Verder is alles verdwenen dat in het plassengebied aanwezig was. 
Verdwenen zijn zelfs het dorp (Oud-)Kralingen, het gehucht 
Schinkelsveen en een vrij groot eiland, het Schollevaarseiland. 

KRALJNGEN 
Van de (Kralingse) Kerklaan bestaat nog het meest zuidelijke stukje, 
tussen Ringvaart en 's-Gravenweg (hier: Straatweg naar Gouda). Aan 
de noordzijde kwam deze laan uit op de Veenweg, de dorpsstraat van 
dit vroegere Kralingen. Hier stond al in 1270 de dorpskerk, 
waarschijnlijk opgetrokken uit veen en plaggen en met riet bedekt. 
Omstreeks 1500 is deze kerk vervangen door een stenen kerkgebouw, 
dat is gesloopt in 1844. Het kerkhofje is er nog steeds, inmiddels 
uitgebreid tot de begraafplaats Oud-Kralingen. Na de reformatie werd 
de kerk Hervormd, hetgeen leidde tot het bestaan - van 1656 tot 1802 
van een R.K. schuilkerk in de hoek tussen Veenweg en Korte Kade. 
Op deze plaats staat nu in het Kralingse Bos een monumentje. 

Als middelen van bestaan werden in de 15e en de 16e eeuw 
genoemd: 'visschen, vogelen, rietsnijden, turfdelven en 'metter eoe' 
den kost verdienen'. Het aantal huizen varieerde sterk in die tijd: in 
149428, in 1515 ca. 50, in 1632 119, in 1732 389 en tenslotte in 1865 
28 huizen, 11 huizen met schuur, 5 buitenplaatsen, 2 vernisstokerijen 
en 1 turfschuur. De meeste bewoners èn de dorpskerk waren - toen het 
land aan de turfwinning tenonder ging - vertrokken naar de viersprong 
'-Gravenweg/Hoflaan/Oudedijk/Kortekade. Van de kerk is alleen de 
fundering overgebleven. 

SCHJNKELSVEEN 
Het Capelse gehucht Schinkelsveen - ook Schinckelsveen, Schinkel 
Veen, Schinkelven of kortweg De Schinkel - lag aan de Achterweg, 
rondom de T-kruising met de Schinkeldijk. Een 'schinkeldijk' is een 
verbindingsdijk tussen twee andere dijken, hier de verbinding tussen 
de Achterweg (de laatste achterkade van de ontginningen vanuit 
Capelle) en de Ommoordseweg (de laatste achterkade van de 
ontginning Ommoorden vanuit Hilligersberg). 

In 1674 verdienden de inwoners de kost als 'baggerman' of 'met turf 
te maeken', met daarnaast vaak een herberg of een winkel. Agrarische 
beroepen werden toen al niet meer genoemd. Toen er door het 
slagturven meer water was gekomen waren uiteraard ook steeds meer 
inwoners visser van beroep. 

In 1822 omvatte het gehucht nog maar 11 huizen, 2 bouwvallige 
huisjes, een spuithuisje, 15 turfschuren, 2 andere schuren en 51 'ledige 
erven tot niets gebruikt wordende'. Over 3 percelen was geen 
informatie beschikbaar. 

Toen in het kader van de droogmaking alle bewoners hier weg 
moesten, vestigde een aantal daarvan zich aan de Kanaalweg in 
Capelle. Deze werd daarom 'Nieuwe Schenkeldijk', later 'Schenkelweg' 
genoemd. De laatste tastbare herinnering aan Schinkelsveen! 

YSELMEERJSCHOLLEVAARSEILAND 
Na de ontginning en de vorming van de polder Wollefoppen, was er in 
het midden van deze polder een natuurlijke plas overgebleven die het 
Yselmeer werd genoemd. In 1634 werd deze plas omdijkt en 
drooggelegd. Toen het vervenen toesloeg werd bijna al het veen 
eromheen weggebaggerd. Het poldertje zelf bleef in stand omdat daar 
weinig of geen veen te halen viel. En zo werd het meertje een eiland, 
waarvan overigens in later tijd de ringdijk bezweek en grote stukken 
dus toch onder (ondiep) water kwamen te staan. Waarschijnlijk waren 
de verveners te dicht bij de dijk gekomen. 

Door de slechte bereikbaarheid werd dit eiland een paradijs voor 
vogels. Men vond er lepelaars, kwakken, kraaien, snorren, 
baardmannetjes, purperreigers, blauwe reigers en vooral aalscholvers 
oftewel schollevaars. Het eiland werd daarom het Schollevaarseiland 
genoemd. 

De vogeLkenner Cornelis Nozeman schreef in 1770 één van zijn 
boeken over het eiland waardoor het internationale faam kreeg als 
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vogeleiland. Maar voor de vogels was het er niet altijd rustig: tussen 
Hemelvaartsdag en Pinksteren vond hier het 'schollevaarschudden' 
plaats. Bij duizenden werden dan de jonge vogels uit hun nesten 
geschud en naar alle steden van ons land gezonden voor consumptie. 
Hiernaar kwamen veel mensen kijken, en waarschijnlijk meeschudden. 
Maar in de rest van het jaar waren er - afgezien van de bewoners van 
de enige boerderij op het eiland - alleen vogelliefuebbers die de rust 
van de vogels (voorzichtig) kwamen verstoren. 

Misschien kwam het door het schudden, maar in 1864 meldde de 
beheerder al in drie jaar geen enkele schollevaar te hebben gezien. 
En nu, nu ligt daar de wijk Zevenkamp . 

HET DROOGMAKEN 
Het droogmaken van meren en plassen is in Nederland begonnen in 
1430 met het Limmermeer, oostelijk van Castricum. Sindsdien zijn er 
vijf tendenzen bij het droogmaken te onderscheiden: 
1.	 de droogmakerijen werden (in grote lijnen) steeds groter; 
2.	 tot 1600 werd er alleen in Noord-Holland drooggemaakt, daarna 

ook in Zuid-Holland, en pas vanaf 1800 ook in Groningen, 
Overijssel en Utrecht; 

3.	 tot 1650 waren het alleen natuurlijke meren die werden 
drooggemaakt, daarna ging het steeds vaker om veenplassen; 

4.	 tot de 17e eeuw gebeurden de droogmakingen in opdracht van 
één of enkele adellijke personen, daarna door compagnieën van 
rijke kooplui (geldbelegging) en na 1800 meestal door de 
overheid; 

5.	 tot 1800 ging het vooral om landaanwinning, daarna was steeds 
vaker de veiligheid het belangrijkste motief tot droogmaking. 

De droogmakingen die in deze omgeving aan de Polder Prins 
Alexander voorafgingen. 
1.	 Zoetermeersche meer
 

(een natuurlijk meer) 1614
 
2.	 Yselmeer (een natuurlijk meer) 1631-1634
 
3.	 Wilde Veenen of de 100 Morgen 1646-1655
 
4.	 Binnenwegse polder 1701
 
5.	 De 140 Morgen van Bleiswijk 1716-1719
 
6.	 Tweemanspolder 1727-1734
 
7.	 Overbuurtsche polder 1753
 
8.	 Eendragtspolder 1752-1760
 
9.	 NoordplaslAgterofsche polder 1759-1765
 

10.	 Hoekeindsche polder 1770
 

Op Schollevaarseiland (binnenwateren)
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PLANNEN VOOR DE PLASSEN 
Al in 1823 sprak de dijkgraaf van Schieland zijn zorg uit over de 
gevaren van het plassengebied beoosten Rotterdam. Hij was bang dat 
er - als er geen maatregelen zouden worden genomen - van Rotterdam 
tot Gouda één groot meer zou ontstaan. De droogmaking van de 
Zuidplas was zo'n maatregel. Pas daarna ging men plannen maken 
voor de 'kleine plassen'. 

Het eerste plan kwam in 1844 van Jan Arent SchoIten Hzn., fabriek
landmeter van Schieland, in opdracht van het Hoogheemraadschap. 
Zijn plan omvatte 13 van de 15 plassen: de Spiegelnisse en de 
Noordplas zouden open blijven. Voor de bemaling zouden 28 
windmolens (schepradmolens) nodig zijn, waarvan 26 nieuw te 
bouwen. De hoofdingenieur van de Waterstaat in Zuid-Holland 
M.G.Beijerinck (oudere neef van de Beijerinck die het vierde plan zou 
maken), adviseerde echter te wachten op de ervaringen met de 
Haarlemmermeerpolder, die op dat moment in uitvoering was (1839
1852). 

Het tweede plan was eveneens van Scholten, nu in 1850 bij een 
concessie-aanvraag van de heren W.T.Gevers Deynoot (toen dijkgraaf 
van Schieland) en J.Oudorp Kortebrand (toen secretaris van de polder 
Kralingen). Dit plan was veel beperkter: gèèn Spiegelnisse, gèèn 
Noordplas, maar ook niet de plassen onder Capelle en Nieuwerkerk. 
Ook dit was een plan met uitsluitend windbemaling. De gevraagde 
concessie werd in 1852 verleend, maar er waren inmiddels zoveel 
bezwaren tegen het plan ingebracht dat het moest worden gewijzigd. 
Toen echter zagen de concessiehouders in 1857 van het plan af. 

Het derde plan werd in 1858 in opdracht van de landsregering 
opgesteld door N.T.Michaelis, ingenieur van de Waterstaat in Zuid
Holland. Dit plan omvatte alle 15 plassen, terwijl (alleen) 
stoombemaling zou worden toegepast. Echter, het water zou uit de 
ringvaart met een kanaal van het (huidige) kruispunt Korte 
Kade/Kralingseweg naar de kolk bij het Oostplein worden gebracht. 
Dit enerzijds om de nog onverveende poldergebieden langs de IJssel te 
vermijden, anderzijds omdat geen extra brug nodig zou zijn in de 
Rhijnspoorweg (Utrecht-Rotterdam-Maasstration v.v.) die in 1868 
dubbelsporig zou worden. Voor dat kanaal zouden vele kostbare 
onteigeningen nodig zijn. 

Michaelis had toen net een nieuwe baas gekregen: J.A.Beijerinck, en 
deze liet in de aanbiedingsbrief van het plan aan de minister weten dat 
hij het hiermee en met nog een aantal andere onderdelen van het plan 

niet eens was. 
Voor het vierde plan ging de opdracht dan ook naar diezelfde 

Beijerinck, die betrokken was geweest bij de droogmaking van de 
Zuidplas en het Haarlemmermeer. Hij kreeg de opdracht eind januari 
1859 en had zijn plan in november van dat jaar klaar. Ook zijn plan 

l' ontmoette nogal wat oppositie, maar er volgde vooral een uitvoerige 
discussie over de financiering. Eind 1962 volgde dan toch het besluit de I' droogmaking voor gezamenlijke rekening van Rijk en Provincie uit te 
voeren. Gelijktijdig werd een onderzoekscommissie samengesteld uit 
vertegenwoordigers van Rijk, Provincie en Schieland voor nadere 
uitwerking van het plan. 

f 

.\ 

13 12 



PLAN BEIJERINCK 
De hoofdkenmerken van het door Beijerinck voorgestelde ontwerp: 
1.	 de Noordplas wordt niet, Spiegelnisse wèl drooggemaakt; 
2.	 een ringdijk langs de Zuidplasringvaart aan de oostzijde, 

vervolgens langs de zuidelijke plasranden maar om de Noordplas 
(inclusief de drie omringende wegen) naar de Linker Rottekade 
en van daar langs de Linker Rottekade tot aan het onverveende 
deel van de polder Ommoorden en daaromheen (dit deel blijft 
buiten de droogmaking); 

3.	 langs de zuidelijke ringdijk een bevaarbare ringvaart vanaf de 
ringvaart van de Zuidplaspolder tot aan de Noordplas; 

4.	 een ringsloot vanaf dit punt om de Noordplas en naar de Linker 
Rottekade en vervolgens tussen de Rottekade en de daarlangs 
geprojekteerde ringdijk tot aan de ringdijk om Ommoorden, 
alsmede een ringsloot langs de ringdijk bij de Zuidplasringvaart; 

5.	 verwijdering van alle binnen de polder nog aanwezige 
bebouwing, kaden, wegen en andere oneffenheden in het terrein; 

6.	 drie beneden(vijzel-)stoomgemalen in de ringdijk langs de 
ringvaart; 

7.	 twee identieke boven(vijzel-)stoomgemalen aan de bestaande 
(maar iets te vergroten) spuiboezem van de polders Blaardorp en 
Hoogdorp. 

In dat laatste punt zag Beijerinck als voordelen dat ook de 
overblijvende gedeelten van de polders langs de IJssel (behalve de 
Voor-Esse) van deze bedrijfszekere bovengemalen zouden kunnen 
profiteren èn dat geen afvoerkanaal met nieuwe spoorbrug nodig zou 
zijn: de bestaande poldervaarten (open naar de ringvaart!) en 
spoorbruggen waren ruim genoeg. 

DE NOORDPLAS NIET 
Beweerd werd dat de Noordplas van Kralingen, de huidige Kralingse 
Plas dus, buiten de droogmaking bleef omdat de eigenaar en bewoner 
van het buitengoed 'Rozenburg' aan de Oudedijk zijn prachtige 
uitzicht op de plas niet wilde verliezen, en hij had nogal wat invloed op 
het bestuur van Schieland. 

Beijerinck noemt echter - neutraler - vier andere argumenten: 
1.	 Aan Lange Kade, Boschweg en Korte Kade bevond zich 'een 

menigte gebouwen en onderscheidene vrij belangrijke fabrieken en 
bedrijven' die te hoge onteigeningskosten met zich zouden brengen. 
Om ze bij drooglegging toch te behouden zouden de genoemde wegen 
met de aanliggende bebouwing aan beide zijden van een ringdijk 
moeten worden voorzien om er het bestaande waterniveau te kunnen 
handhaven. 

2. Onteigening van een strook grond langs de zuidwestzijde van de plas 
voor het doortrekken van ringdijk en ringvaart zou ook moeilijk en 
buitengewoon kostbaar worden door de investeringen die de 
eigenaars van die grond hebben gedaan voor de inrichting van die 
plasrand. 

3. Deze plasrand was ook te mooi om te niet te doen. Beijerinck 
beschrijft lyrisch: 'De somtijds sterk uitspringende en dan weder 
terugwijkende boorden van den plas, vjn met sierlijke bruggetjes en 
wandelingen verbonden door aandamming gevormde in den plas 
verspreide eilanden zijn hier en daar tot verfraaiing van het uitzigt, 
met heesters en opgaand hout van zeldzame schoonheid beplant'. 

4. De Noordplas was ook één van de diepste van de vijftien plassen 
doordat de eigenaars van de buitenplaatsen steeds grond uit de plas 
hadden laten baggeren om daarmee hun grond op te hogen en te 
verbeteren. 

Beijerinck had berekend dat droogmaking van deze plas van 120 
hectaren wel f.183.000 zou gaan kosten, dus f.1.525 per hectare. En 
dat zou minstens het dubbele zijn van de te verwachten 
verkoopwaarde. Dat was kennelijk steekhoudend. Gelukkig maar! 
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RINGVAART EN RINGSLOOT 
Een ringvaart heeft als belangrijkste functie het verbinden van de 
benedengemalen met een bovengemaal (of een uitwateringssluis), 
eventueel in combinatie met een afvoerkanaal: het door de 
benedengemalen uitgeslagen water wordt erdoor afgevoerd naar het 
bovengemaaI. 
Daarnaast moeten ringvaart en toevoerkanaal kunnen dienen als 
boezem: wanneer het bovengemaal storing heeft of als het buitenwater 
te hoog staat om te kunnen uitmalen, moet het water van de 
benedengemalen tijdelijk in deze kanalen kunnen blijven zonder dat zij 
overstromen (de benedengemalen zullen meestal door moeten gaan met 
malen). 
Een ringsloot heeft een geheel andere functie. Waar zich bebouwing 
aan of bij de ringdijk bevindt moet een ringsloot er voor zorgen dat 
het grondwater onder deze gebouwen niet of niet veel lager wordt dan 
het was toen er achter de dijk nog water stond: de gebouwen moeten 
'op hun water' worden gehouden om te voorkomen dat hun fundering 
wegzakt of zelfs wegrot. 

RINGVAART EN SCHEEPVAART 
De ringvaart van de Zuidplaspolder was indertijd nadrukkelijk ook 
bedoeld als scheepvaartroute. Niet alleen tussen Moerkapelle (en 
daarmee ook de Rotte), Nieuwerkerk en Waddinxveen, maar ook als 
alternatief voor de scheepvaartroute op de IJssel omdat daar bij 
windstilte geen mogelijkheid was de schepen door paarden of mensen 
te laten trekken. Deze ringvaart had via de Snelle Sluis (gebouwd in 
1829) een verbinding met de IJssel en via twee sluizen van de 
Oostpolder (onder Gouda) met de Gouwe. Beijerinck zag in de 
ringvaart voor de Polder Prins Alexander een waardevol verlengstuk 
voor deze scheepvaartroutes: de verbinding met Rotterdam. 

Daarnààst zou de ringvaart natuurlijk ook van groot belang zijn 
voor scheepsvrachten naar en van de polder zelf. Schepen waren 
tenslotte ook nog in die tijd de belangrijkste, goedkoopste en 
waarschijnlijk zelfs snelste (althans bij transport over grotere afstand) 
vervoermiddelen. Er kwam dan ook een sluisje aan het Nieuwerkerkse 
einde van de ringvaart en een open verbindng met de Noordplas aan 
het Rotterdamse einde. Verder kwamen er beweegbare bruggen, een 
jaagpad (langs de noordzijde), een loswal ter weerszijden van de 
Capelse Kanaalweg, een aanlegplaats bij de Schollevaartsweg (waar 

zich de 'Schippersbuurt' vormde), en - later - ter hoogte van het 
huidige Scoutcentrum een keermogelijkheid voor de schepen. Er kwam 
echter nergens een mogelijkheid om de polder met schuiten in of uit te 
komen: alles moest bij loswal of aanlegplaats worden overgeladen. 

Bij de opkomst van de vrachtauto's liep het gebruik van de 
ringvaart snel terug en toen de bruggen door vaste bruggen werden 
vervangen (Kanaalweg Capelle 1960, Kerklaan Nieuwerkerk 1966) was 
het afgelopen met de scheepvaart. Naast zijn hoofdfunctie, het 
mogelijk maken dat het water van de benedebgemalen naar het 
bovengemaal wordt afgevoerd, was de ringvaart voortaan alleen nog 
maar goed als viswater en als schaatsroute tussen Rotterdam en 
Gouda: Goudse pijpen en Goudse stroopwafels halen! 
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GEMALEN 

Enkele typen van wateropvoerwerktuigen: 
Schepemmer	 De meest primitieve vorm: het water wordt met 

emmers geschept uit het lage niveau en op het hogere 
niveau weer uitgestort: vermoeiend en het duurt op 
deze wijze erg lang voor een polder leeg is. 

Tonmolen	 Aan een zwengel met de hand gedraaid ('ton' /cylinder 
draait mee met de schoepenas) . Beter, maar toch zeer 
geringe capaciteit, en dan ook alleen gebruikt voor 
tijdelijke bemaling van een put o.i.d. 

Scheprad	 Al gebruikt sinds de eerste windwatermolens in ons 
land, dus vanaf rond 1400. Maximale opvoerhoogte 
slechts 2 m, dus vaak was een 'molengang' (enkele 
molens achter elkaar) onvermijdelijk. 

Vijzel	 Sinds 1634, dus ook al (en steeds vaker) in 
windwatermolens). Ontwikkeld vanuit de tonmolen, 
maar de cylinder draait hierbij niet mee. Maximale 
wateropvoerhoogte 4 meter. 

Zuigerpomp	 Bekendst voorbeeld: in gemaal Cruquius. Kostbaar in 
aanschaf en onderhoud. Maximale wateropvoerhoogte 
10 m. Later gebouwd met horizontale zuiger en dan 
tevens als perspomp. 

Centrifugaalpomp Momenteel meeste in gebruik. Laag geplaatst (korte 
aanzuigbuis, met water te vullen) op hooggeplaatst 
(lange aanzuigbuis, vacuüm te zuigen). Maximale 
wateropvoerhoogte 6 à 7 m. 

Schroefpomp	 Sinds 1915 in Nederland. Voldoet het beste bij 
wateropvoerhoogten tot 3,5 m. 

En de belangrijkste energiebronnen: 
Wind	 De eerste windwatermolens werden gebouwd in 1408. 

Voordeel: de wind is gratis. Nadelen: duur in bouw, 
onderhoud en bediening, bovendien: er is maar 25% 
van de tijd bruikbare wind. 

Stoom	 Eerste 'vuurmachine' in 1776, doorbraak pas na 
1860. Voordelen: vooral de onafuankelijkheid van de 
wind en het behalen van grotere capaciteit. Nadelen: 
bedrijfsklaar maken kost veel tijd, intensieve 
bediening, kolen zijn niet altijd verkrijgbaar, 
wisselend van prijs en soms moeilijk aan te voeren. 

Diesel	 In Nederland sinds 1904. Voordeel vooral hoog 
rendement. Nadeel vooral de extra zware fundering 
die nodig is voor de explosiemotor. 

Electriciteit	 Voordelen: geen groot gebouw nodig, geen 
bereikbaarheidsproblemen voor de brandstof, 
bediening eenvoudig en - vooral - ook op afstand 
mogelijk, dus minder personeel nodig. Nadeel: 
gevoelig voor storingen in het electriciteitsnet. 

DE BENEDENGEMALEN 
Beijerinck koos voor drie benedengemalen onder andere om eventueel 
later alsnog drie afdelingen met verschillend polderpeil in de polder te 
kunnen instellen. Deze gemalen kwamen elk aan het einde van een 
tocht(vaart) die het polderwater naar het gemaal zou gaan brengen. De 
plaats van de gemalen is dus voortgekomen uit de keuze van de 
verkavelingsvorm. 

De gemalen zagen er alledrie een beetje hetzelfde uit, met een 
daklijst van kantelen als opvallendste kenmerk. Ook in het 
bovengemaal kwam deze vorm een beetje terug. En ook het gemaal 
Cruquius van de Haarlemmermeerpolder heeft kantelen. Al deze 
gemalen zijn namelijk door Beijerinck zelf ontworpen, ook 
bouwkundig. 

In tegenstelling tot Beijerincks oorspronkelijke plan kregen twee van 
de drie (stoom-)gemalen direct al centrifugaalpompen in plaats van 
vijzels. Deze gemalen werden dan ook aangeduid als de 'Centrifugaal 
No l' (Kralingen) en de 'Centrifugaal No 2' (Nieuwerkerk). In oktober 
1869 kwamen alle drie de beneden-gemalen in bedrijf. Het boven
gemaal ruim vijf weken eerder. 

Nadat al in 1872 en 1973 de stalen vijzels van het vijzelgemaal in 
Capelle, bij zijn ingebruikstelling gemaal 'Jan Anne Beijerinck' 
gedoopt, waren vervangen door houten vijzels, werd it gemaal in 1899 
geheel afgebroken en op dezelfde plaats en in dezelfde stijl herbouwd 
met centrifugaalpompen en nieuwe stoommachines. De capaciteit 
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hiervan was zoveel vergroot dat het gemaal in Kralingen (eigenlijk aan 
nieuwe ketels toe) kon vervallen. Het werd in 1900 afgebroken. De 
naam 'Mr. P.D.Kleij', die het inmiddels had gekregen, ging over naar 
het gemaal in Nieuwerkerk, het voormalige 'Centrifugaal No. 2'. 

Laatstgenoemd gemaal kreeg in 1922 een centrifugaalpomp met 
Deutz dieselmotor, in 1961 vervangen door een Lister-Blackstone 
dieselmotor. De centrifugaalpompen van 'de Beijerinck' werden in 
1927 vernieuwd en voorzien van elektromotoren, de installatie zoals die 
nu nog aanwezig is. Daarmee was voor de Polder Prins Alexander het 
stoomtijdperk voorbij want ook in het bovengemaal verdween het 
stoomwerktuig. 

Tenslotte werd in 1990 het gemaal 'Mr. P.D.Kleij' inwendig en 
uitwendig geheel vernieuwd en volledig automatisch gemaakt met twee 
elektromotoren plus - ingeval van electriciteitsstoring - een 
dieselschroefpomp. Dit gemaal kon nu de gehele (beneden-)bemaling 
van de polder wel in z'n eentje af; het gemaal'Jan Anne Beijerinck' 
werd reserve. 

HETBOVENGEMAAL 
Het bovengemaal in Kralingseveer sloeg het water uit het afvoerkanaal 
uit op de Nieuwe Maas, een hoogteverschil van gemiddeld ongeveer 
1,5 m. 

De eerste steen voor dit gemaal werd op 25 oktober 1866 gelegd door 
de toenmalige kroonprins, Prins Alexander. Diens naam werd toen 
meteen verbonden aan het gemaal, voortaan dus gemaal Prins 
Alexander. Een en ander werd gevierd met een diner in een speciaal 
daarvoor neergezet gebouw, en de prins zorgde ervoor dat ook het 
werkvolk op zijn kosten werd onthaald (maar eenvoudiger!) en wèl zijn 
dagloon over deze 'niet gewerkte' dag kreeg. Een door de prins 
ingemetselde tinnen koker is later bij de sloop van het gemaal helaas 
niet teruggevonden. Op 24 augustus 1869 kwam het gemaal in bedrijf. 

I 
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Het gemaal was oorspronkelijk voorzien van twee identieke zuig- en 
perspompen, ieder aangedreven door een stoommachine. In feite dus 

Ij een dubbel gemaal, en van buiten zag het er ook zo uit, zij het met 
één schoorsteenpijp. 

:1 

I 
i.1 

Eén van deze twee installaties moest wegens gebreken in 1891 
worden vervangen. Er kwam een centrifugaal met nieuwe (modernere) 

I1 
stoommachine voor in de plaats. De andere installatie bleef 
ongewijzigd, maar kreeg een reservefunctie tot hij in 1917 helemaal 
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versleten was en voor sloop werd verkocht. Hij werd pas vervangen in 
1927 toen twee nieuwe centrifugaalpompen werden opgesteld, één 
aangedreven door een Deutz-dieselmotor en de ander door een 
elektromotor. 

Deze installaties hebben gedraaid tot 1971. Toen moest het hele 
gemaal verdwijnen in verband met de dijkverhoging waartoe was 
besloten naar aanleiding van de stormramp van 1953. De functie van 
het bovengemaal werd toen overgenomen door het nieuwe bovengemaal 
Abraham Kroes bij Moordrecht. Dankzij de verbinding van de beide 
ringvaarten kon dit gemaal als bovengemaal fungeren voor de 
Zuidplaspolder èn de Polder Prins Alexander. Het gebouw van het 
bovengemaal Prins Alexander is nog blijven staan tot 1975. Toen was 
het zo vervallen dat het moest worden gesloopt. 

Prins-Alexanderstad - Dmmoordgids donderdag 8 augustus 1974 - pag. 15 
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Stoomgemaal Prins Alexander 
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DE DROOGMAKING 
In 1865 werd dus begonnen met de onteigeningen, waarbij het ging om 
322 eigenaren, waarvan er echter slechts vijf het tot een rechterlijke 
uitspraak lieten komen. In 1866 begon het werk buiten met het graven 
van de ringvaart en het afvoerkanaal en het bouwen door de 
Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij van de spoorbrug over het 
afvoerkanaal. 

Het werk verliep voorspoedig; eigenlijk waren er slechts twee echte 
stagnaties. 
De eerste was een kleine cholera-epidemie in 1866 onder de arbeiders 
die in Nieuwerkerk aan de ringdijk werkten. De commissie greep snel 
in: elke keet kreeg een eigen toilet, er kwamen enkele pompen, twee 
besmette keten en besmette voorwerpen werden verbrand en er 
kwamen twee keten voor de verpleging van de zieken. Door het snelle 
ingrijpen werden de gevolgen beperkt tot vier doden en een extra 
kostenpost van wel f.684. 
De tweede was een doorbraak van diezelfde dijk in 1870. Door snel een 
schuit in het ontstane gat te laten zinken en met twee dammen in de 
ringvaart van de Zuidplaspolder werd nog net voorkomen dat die hele 
ringvaart in de al redelijk ver uitgemalen nieuwe polder zou leeglopen. 
Maar wel moest de bemaling een half jaar worden stilgelegd. Door het 

I 

maken van voorzieningen bij de Huismanskade en bij de sluis naar de 
lil ringvaart van de nieuwe polder werd het daarna mogelijk gemaakt dit 

stuk van de Zuidplasringvaart zo nodig snel te kunnen afsluiten, en dat 
I11 is ook werkelijk een keer nodig geweest. Ook werd het talud langs de 

ringvaart flauwer gemaakt. 
11:	 Vanaf april 1871 begon de polder droog te vallen en werden de 

eerste percelen verhuurd; de huurders werd de plicht opgelegd 
koolzaad in te zaaien. In april 1874 was het werk zo ver gevorderd

! (inclusief aanleg van wegen en sloten) dat de eerste percelen van de 
2668 ha gewonnen grond konden worden geveild. Er volgden daarna 
nog vier veilingen van gronden, de laatste in september 1875. 

Op 30 juni 1875 werden de laatste werken opgeleverd: de polder, die 
inmiddels bij kabinetsschrijven van 31 mei 1873 de naam 'Polder Prins 
Alexander" had gekregen, was klaar! 

Het eerste polderbestuur werd in maart 1875 gekozen. De eerste 
dijkgraaf werd Mr. P.D.Kleij. Dit polderbestuur kwam formeel per 1 
januari 1876 in functie; de Commissie tot beheer en toezicht werd per 
diezelfde datum ontbonden, onder dankzegging voor de bewezen 
diensten. 

I 
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Het nieuwe gemaal Mr.P.D.Kleij verving in 1991 het oude gemaal em 
het gemaal J.A.Beijerinck 
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WEGEN EN TOCHTEN 
De nieuwe polder was bestemd voor landbouw. Dat betekende in die 
tijd dat er zoveel mogelijk rechthoekige kavels moesten komen, ter 
lengte van 1000 meter, tussen een weg aan de voorzij de en een tocht 
(flinke sloot voor het verzamelen van het water en het brengen 
daarvan naar een gemaal). Dt leidde tot het volgende net van wegen: 
1. Een hoofdweg (daarom 'Hoofdweg' genoemd) door het midden van 

de polder. Beijerinck wilde hier eigenlijk liever een rechte weg, zoals 
in andere polders, maar vanwege de vorm van de polder moest hij 
een knik in deze weg maken. De weg is tevens voor de verbinding 
Nieuwerkerk (en verder) met Rotterdam v.v., en kreeg dus een 
verbinding met de Korte Kade. 

2.	 De belangrijkste dwarsweg, de Capelse weg (het noordelijke deel 
heet nu vanaf de Ommoordse tocht Schout Bontenbalpad) , staat 
loodrecht op beide delen van de Hoofdweg, en heeft dus ook een 
knik. Het zuidelijke deel werd doorgetrokken tot de 's-Gravenweg en 
zorgde zo tevens voor de verbinding Oud Verlaat (en verder) met 
Rotterdam v.v. en voor de verbinding van de polder met het 
spoorwegstation (toen nog aan de Stationsbuurt). 

3. Een tweede dwarsweg was voor de verbinding van	 Terbregge met de 
Hoofdweg, ook nu nog de Terbregseweg. 

4. De Kralingseweg was nodig omdat anders de kavels hier langer dan 
1000 meter waren geworden. 

5. Ook de Spiegelnissertocht was nodig vanwege de lengte van de daar 
gelegen kavels; voor de bereikbaarheid van de kavels kwamen er 
wegen langs. Slechts een stukje ervan is er nog: de (huidige) 
Veenweg. 

6. En tenslotte moesten de 'veldwegen' langs de bermsloten en op de 
ringdijk de overige kavels bereikbaar maken. 
De Ommoordseweg noemt Beijerinck niet, want Ommoorden viel 
buiten zijn plan, en de Schollevaartseweg hoefde voor hem niet. 

Aanvankelijk waren alle wegen onverhard, pas omstreeks 1880 werden 
het 'grindwegen'. Ze waren ook erg smal, en bleven dat voorlopig. Het 
busbedrijf Van Gog klaagde dan ook dat zijn bussen de draai tussen de 
Capelseweg en Hoofdweg niet in één beweging konden maken. 

Voor Capelle betekenden de nieuwe polderwegen op zijn 
grondgebied grondgebied een verdubbeling van het aantal wegen 
binnen de gemeentegrenzen. 
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LAND- EN TUINBOUW 
Hoewel de polder was ingericht op landbouw bleek de grond daarvoor 
minder geschikt te zijn. Met uitzondering van de kleibodem van een 
zeer oude rivierloop tussen Nieuwerkerk en Terbregge was dr grond 
venig en drassig. Tuinbouw en veeteelt pasten daar beter op, en de 
nabijheid van de groeiende stad Rotterdam met tuinbouwveiling en 
abattoir betekende ook een grote vraag naar de produkten ervan. En 
in een tijd met veel beperktere koelingsmiddelen, was een korte 
transportafstand veel belangrijker dan nu. 

Deze omschakeling ging heel snel: van de in totaal 2668 hectaren was 
• in 1890 nog	 maar zo'n 10% voor landbouw in gebruik, in 1990 ruim 

2%. Alleen in de beide wereldoorlogen was er meer landbouw. Tijdens 
de tweede wereldoorlog vooral door de verplichting die de bezetter aan 
elke eigenaar oplegde op de helft van zijn grond landbouwgewassen te 
verbouwen. De tuinbouw bleef in die jaren in hoofdzaak beperkt tot 
aardappels, koolzaad, mais en tabak, mede door een gebrek aan kolen 
om de kassen te verwarmen. 

De Polder Prins Alexander werd aldus één van de belangrijkste 
tuinbouwgebieden van Nederland. De tuinbouwgebieden vond men 
vooral in het huidige Prinsenland, westelijk langs de Rotte, en - in 
mindere mate - oostelijk van Terbregge. 

Aanvankelijk vond de tuinbouw onder 'plat glas' plaats, waarbij 
een laag broeiende paardenmest in de grond onder de gewassen zorgde 
voor de verwarming. 's Nachts werd het plat glas afgedekt met 
rietmatten om de warmte zo goed mogelijk vast te houden. Vanaf 
omstreeks 1930 kwamen de hoge kassen, eerst met een houten, later 
met een betonnen raamwerk. De kassen werden toen nog verwarmd 
met kolenkachels (elke twee uur, dag en nacht, opstoken ..... !) en er 
verschenen dan ook overal schoorstenen in het kassenlandschap. 

Begin jaren zestig begon de tuinbouw af te lopen. In 1961 kregen de 
tuinders een verbod tot verder investeren in hun bedrijf: de stad kwam 
er aan. 
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WONEN IN DE POLDER 
In het begin moet het geen aangenaam wonen zijn geweest in de 
nieuwe polder. Het gebied was kaal en onherbergzaam. Iemand 
schreef: 'het aan den lijve te voelen, als hij de brug overging en de 
polder indook'.Het was er koud en dampig; mens en dier moesten van 
goede komaf zijn om er tegenop te kunnen. Er wordt wel beweerd dat 
vee, elders in het land geboren, in de Polder Prins Alexander moeite 
had om in leven te blijven. 

De bodemgesteldheid bleef een probleem. Volgens de boeren wilde er 
alleen iets groeien als het 6 dagen regende en er 's Zondags een 
donderbui viel. Het kwam ook voor dat in de hogere gedeelten 
scheuren ontstonden, waarin kalveren en soms ook koeien verdwenen. 

Gezien de uitgestrektheid van het gebied, probeerden de bewoners 
zoveel mogelijk in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Alleen 
handelslieden met hondenkarren e.d. trachtten de overige 
noodzakelijke produkten aan de boeren te slijten. Aan de toegangen 
naar de polder vestigden zich handwerkslieden, wagenmakers etc. De 
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, I schoolgaande jeugd moest grote afstanden overbruggen en met een 

'stikke'zak om hun nek trokken ze naar school. 
Tot de jaren vijftig hadden buitenstaanders niet veel te zoeken in de 

stille kille polder. Deze telde, naast een aantal boerderijen en 
! ~: tuinderijen, 150 bedrijven en bedrijfjes. De welstand van de boeren en 
'ii,li tuinders varieerde vaak met de kwaliteit van hun grond.
li'i Een dieptepunt veroorzaakte de crisis in de jaren dertig waardoor 

b.v. de export naar Duitsland vrijwel geheel tot stilstand kwam. Door
il'.'1 
li het gebruik van kunstmest in de na-oorlogse periode steeg de kwaliteit 

il(1 van de grond waardoor de oogstopbrengst aanzienlijk steeg. 
In 1957 was de Polder Prins Alexander nog het terrein van boeren, 

iii l 
tuinders en koeien. Koeien dan, die in de polder waren geboren, want 

i koeien van elders gingen er - volgens zeggen - meestal dood. 

,j:1 
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VERSTEDELUKING 
Aan het eind van de vijftiger Jaren verschenen in de kranten 

berichten dat het gemeentebestuur van Rotterdam plannen had in de 
stille polder een nieuwe woonwijk te bouwen. Deze berichten werden 
met weinig belangstelling ontvangen. Dat was immers niet mogelijk, 
bouwen 'op dik water', zoals de drassige bodem werd genoemd. De 
boeren zeiden tegen hun kinderen 'Maak je maar niet dik, van dat 
plan zullen jullie kiezen nooit geen zeer gaan doen'. Maar dàt viel 
tegen . 

Weldra verschenen bij de Mariahoeve, het laagste punt, de eerste 
• zandauto's en heimachines. Verbijsterd zag men hoe het landschap in 

korte tijd veranderde en veel van de oorspronkelijke bewoners 
verhuisden naar een burgerwoning of een verzorgingstehuis. In 1961 
betrokken de eerste bewoners de nieuwe huizen van de wijk het Lage 
Land. 

Weldra kwam een nauwe samenwerking tot stand tussen Rotterdam 
en Capelle aan den IJssel, waarvan de werknaam ROCA-studies 
luidde. Uitgangspunt hierbij was het creëren van een zelfstandige 
stadseenheid met 140.000 inwoners met alle noodzakelijke 
voorzieningen en een groot centrum. 

De samenwerking verslechterde toen Rotterdam de plannen wijzigde: 
het beoogde centrum zou kleiner worden en zou worden gesitueerd bij 
het N.S.station Alexander, doch Capelle vond deze plaats te ver 
verwijderd. Het conflict werd ook aangewakkerd door cultuul"Ver
schillen. De Rotterdamse bestuurders wilden - naast wereldhaven - ook 
wereldstàd worden terwijl Capelle, ondanks zijn vele Rotterdamse 
inwoners, zelfstandig wilde blijven. Wel werd een overeenkomst 
gemaakt over tracés voor de metro en doorgaande wegen. 

Het resultaat was de realisatie van een aantal min of meer losse 
wijken in Rotterdam: het Lage Land, Ommoord, Oosterflank, 
Zevenkamp en Prinsenland en in de toekomst de wijk Nesselanden. In 
Capelle werd de wijk Schenkel uitgebreid en ontstond de nieuwe wijk 
Schollevaar, terwijl in Nieuwerkerk de wijken Oranjebuurt, 
Dorrestein, Esse Laag en Parkzoom tot stand kwamen. 

De Rotterdamse bebouwing binnen de Polder Prins Alexander was in 
1974 zo omvangrijk geworden dat de Rotterdamse gemeenteraad 
besloot het grootste deel van deze bebouwing en de daar nog te bouwen 
wijken onder te brengen in een nieuwe deelgemeente met een deelge
meenteraad, die per 1 januari 1975 aantrad. Per gemeenteraadsbesluit 
van 30 september 1975 kreeg deze deelgemeente de naam 'Prins 
Alexander' . 
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ALS LAATSTE PUNT: HET LAAGSTE PUNT 

Vroeger werd ons bij de aardrijkskundeles op de lagere school geleerd: 
'Het laagste punt van Nederland ligt bij Rotterdam, in de Prins 
Alexanderpolder .' 

Het wàs waar, toen wèl. 
Dat laagste punt lag toen in het gebied waar in 1927 een verlaagd 
polderpeil werd ingesteld omdat het er zo drassig was. Op het terrein 
van boer Verkade aan de Hoofdweg, dat is iets achter de plaats waar 
men nu het Campanile-hotel aantreft. Echter, voor de bouw van de 
wijk Oosterflank werd het hele gebied tussen Alexanderlaan, 
Hoofdweg, (ongeveer) Capelseweg en de gemeentegrens met Capelle 
opgehoogd en wèg was dit laagste punt. 

Enkele jaren geleden dreigde er een ware 'strijd' om het voorrecht 
'1,1 

het laagste punt van Nederland binnen zijn (deel-)gemeentegrenzen te 
Ii hebben. Rijkswaterstaat heeft het toen uitgemeten. Vooraf stelde men 

:':\\ de volgende drie criteria vast waaraan een dergelijk 'punt' zou moeten 
il'['li' voldoen:,I, .. 

1. een nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare, 
ili 2. beloopbaar voor mens en dier en 

1 

,I 
3. lager gelegen dan enig ander maaiveld (grasland) in 

,1 11 Nederland. 
1 

,I 
En die plek vond men toen in Nieuwerkerk, in de Zuidplaspolder, en 
wel direct westelijk van de Derde Tochtweg en even ten noorden van 
de spoorbaan. Of exact: op 51 graden, 59 minuten, 13 seconden 
Noorderbreedte en 4 graden, 38 minuten, 9 seconden Oosterlengte. 

Er is ook een soort monument bij geplaatst, alleen niet helemaal op 
de juiste plaats, maar voor de autohandel die het liet plaatsen. 
Informatiepanelen geven aan wat wèl de juiste plaats is. 

PRINS ALEXANDER 

De prins Alexander waarnaar eerst het bovengemaal en later ook de 
polder is genoemd, was de derde zoon van koning Willem 111 en 
koningin Sophie, die elkaars volle neef/nicht waren en kleinkinderen 
van tsaar Paul I, die krankzinnig was. 

De kinderen uit dit huwelijk verging het niet best. De oudste zoon, 
prins Willem, overleed in 1879, het jaar waarin zijn vader hertrouwde 
met de 41 jaar jongere Emma van Waldeck-Pyrmont. De tweede, prins 
Maurits, overleed al op 7-jarige leeftijd en de derde, prins Alexander 

• werd nog geen 33 jaar. 
Prins Alexander, te vroeg geboren, had een zwak gestel en werd als 

'zenuwziek' beschouwd. Hij had een goed verstand, maar 
vereenzaamde, kwijnde weg vooral na het overlijden van zijn moeder, 
koningin Sophie. Hij en zijn broer Willem gingen ook niet naar de 
bruiloft van hun vader met koningin Emma (Emma was toen 20, 
Alexander 27 jaar). Zijn halfzusje Wilhelmina heeft hij nooit willen 
zien. 

Prins Alexander 
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JAN ANNE BEIJERINCK 

Toen Jan Anne Beijerinck nog maar zeven jaar oud was overleed zijn 
vader. Geld voor studie was er niet. Maar Jan Anne kwam uit een 
familie van waterbouwkundigen, en zijn oom Frederik en zijn (13 jaar 
oudere) neef Martinus Gijsbertus verzorgden daarom voor Jan Anne 
een praktijkopleiding in hun vak, de waterbouwkunde. En die 
opleiding is een degelijke geweest want Jan Anne groeide uit tot een 
alom gewaardeerd deskundige in zijn vak. 

Enkele van de vele projecten waarin hij een aandeel heeft gehad 
voor hij begon aan de droogmaking van het plassengebied bij 
Rotterdam: 

de aanleg van het Noord-Hollandskanaal (1819); 
herstel doorgebroken dijk bij Durgerdam (1825); 
ontwerp schipbrug bij Vreeswijk; 
voorbereiding kanaal door Voorne-Putten (1826); 
ontwerp en uitvoering Zuidplaspolder (1828-1840); 
ontwerp voor de bedijking van Rotterdam en voor de havens van 
Rotterdam-Feijenoord (1834); 
waterstaatkundige beschrijving van de Krimpenerwaard (1837); 
ontwerp en uitvoering van de vijf stoomgemalen voor de 
Haarlemmermeerpolder (vanaf 1840); 
adviezen aan Denemarken over havenaanleg (1845 en 1851); 
adviezen voor een spoorlijn Rotterdam-België v.v. 

Per 1 april 1858 werd Beijerinck hoofdingenieur van de Waterstaat in 
Zuid-Holland, in welke functie hij van de regering in januari 1859 
opdracht kreeg een nieuw ontwerp te maken voor de drooglegging van 
de kleine plassen ten oosten van Rotterdam, het ontwerp dus voor wat 
de Polder Prins Alexander werd. Na het opstellen van dit plan kreeg 
hij (als 'de technische man') zitting in de Onderzoekscommissie en 
daarna in de Commissie tot beheer en toezicht over de droogmaking. 

In oktober 1869 besloot de Commissie tot beheer en toezicht op de 
droogmaking het benedengemaal te Capelle, het vijzelgemaal, naar Jan 
Anne Beijerinck te vernoemen 'als een gering blijk van erkentelijkheid 
voor de groote verdiensten van haar aldus genaamd technisch medelid 
jegens de gansche aangelegenheid der droogmaking'. 
Juist dit gemaal werd daarvoor gekozen omdat Beijerinck zich een 
groot voorvechter had getoond van vijzelgemalen en stoomaandrijving. 

Beijerinck werd per 1 mei 1866 inspectenr bij de Waterstaat en in 

die functie ging hij per 1 april 1870 met pensioen. Zowel als inspecteur 
als gepensioneerde bleef hij echter lid van de Commissie tot beheer en 
toezicht, tot hij bij Koninklijk Besluit van 26 november 1870 op eigen 
verzoek om gezondheidsredenen ontslag kreeg. 
Hij overleed op 26 maart 1874. 

ir. Jan Anne Beijerinck 

31
 
30 



MR. P.D. KLEIJ 

Bij de verkiezing van het polderbestuur op 25 maart 1875 werd mr. 
P.D.Kleij de eerste dijkgraaf voor de polder Prins Alexander. Om in 
een polderbestuur te kunnen worden gekozen moest men toen 
'ingeland' van de polder zijn, d.w.z. grond in de polder in eigendom 
hebben. En dàt had mr. P.D.Kleij: bij de eerste veiling (op 18 en 25 
april 1874) kocht hij 82.24.70 bunders (82,247 ha) voor f. 77.777,77. 
Bij de derde en de vierde veiling kocht hij nog meer, waarmee zijn 
totale bezit in de polder op 242,112 ha kwam. 

Het merkwaardige bedrag van zijn eerste aankoop was aanleiding tot 
het geven van de naam 'Zevenkamp' aan het hierop door hem gestichte 
boerenbedrijf. Op vier kavels uit zijn laatste aankoop liet hij (of 
G.W.Lans?) de boerderijentweeling 'Castor' en 'Pollux' bouwen. Deze 
drie boerderijen aan de Schollevaartseweg, respectievelijk hoek 
Hoofdweg/Middeltocht, zijn reeds lang verdwenen. Alleen de naam 
'Zevenkamp' leeft (op de verkeerde plaats) nog voort. 

Kleij en zijn familie waren niet onbekend in zijn woonplaats Capelle. 
Hij was daar de derde schout met deze naam. Hij fungeerde verder als 
notaris, rentmeester, raadsman en beheerder van goed gesitueerde 
Rotterdammers. Ook in de polder Prins Alexander werd hij 
rentmeester voor diverse boerenhoeven. In Capelle had hij een 
winterverblijf aan de Ijssel en een zomerverblijf (villa 'Weltevrede') 
aan de 's-Gravenweg. 

In 1889 kwam er ten aanzien van mr. P.D.Kleij nog meer 
schaalvergroting: van dijkgraaf van de Polder Prins Alexander werd 
hij nu dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland (tot 1909). 
Dat betekende wel dat hij in Rotterdam moest gaan wonen. Hij 
verkocht daarom zijn Capelse zomerverblijf en vestigde zich aan het 
Haringvliet in Rotterdam. Hij was daar overigens ook al lid van de 
gemeenteraad geworden (1888-1903). 

Het gemaal in Kralingen heeft oorspronkelijk de naam 
'Mr.P.D.Kleij' gedragen, mogelijk sedert diens vertrek als dijkgraaf in 
1889. Dat gemaal is echter in 1900 gesloopt. De naam 'Mr.P.D.Kleij' 
ging toen over naar de 'Centrifugaal No.2', het benedengemaal bij de 
gemeentegrens tussen Capelle en Nieuwerkerk. 

'WIE HET WATER DEERT, 
DIE HET WATER KEERT' 

Een toepasselijke spreuk in ons lage en natte land. We leerden op 
school over de Elizabethsvloed op 18 november 1421, waarbij talloze 
mensen verdronken; als gevolg van de overstroming ontstond de 
Biesbosch. En velen van ons herinneren zich de grote watersnoodramp 
van 1953 en de overstromingen van de rivieren in Limburg enkele 
jaren geleden. 

Heel lang geleden wierp de boer een hoogte (terp) op, waarop hij 
zijn huis bouwde en hij en zijn gezin veilig waren als het water ging 
stijgen. 

Later werd ingezien dat samenwerking en organisatic nodig is om 
droge voeten te houden. In het begin spontaan, latcr ook ondcr dwang, 
werkten streekbewoners aan de waterstaat van hun gehied. 

Een dijk, gemaakt voor de bescherming van mens, dicr en gewas, 
ciste onderhoud en dat onderhoud was een verplichting dic mccstal aan 
bezit was verbonden, vandaar de spreuk die als titcl dient van dit 
verhaal. Als gevolg van de vele ontginningen werd de zorg voor de 
waterstaat al spoedig te veel voor de plaatselijke overheden. Vandaar 
dat deze taak aan het begin van de dertiende ecuw overging naar 
speciaal hiervoor in het leven geroepen samenwerkingsorganisaties, 
later waterschappen genoemd. 

WATERSCHAPPEN 
Voor de graven van Holland waren de bewoncrs van het platteland (de 
ingelanden) even belangrijk als de stedelingcn. De eigenaars en 
pachters maakten hun polders immers bruikbaar voor landbouw en 
veeteelt. Na graaf Willem I (1202-1222) bevorderden diens opvolgers 
ontginningen in de veenstreken en de vorming van waterschappen. 
Behalve de graven verstrekten ook de bisschoppen dijkrechten. Uit 
deze waterschappen ontstond weer samenwerking in zogenaamde 
hoofdwaterschappen, zoals Rijnland, Schieland, de Alhlasserwaard en 
de Vijfheerenlanden. 

SCHOlJ"W: EEN RIJDENDE RECHTBANK 
De waterschapsbesturen - dijkgraaf en hoogheemraden - beschikten 
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sinds het begin van de vijftiende eeuw over wetgevende en uitvoerende 
macht. Zij konden regels (keuren) geven en belastingen innen. 
Gewoonlijk werd drie keer per jaar 'schouw gedreven', waarbij de 
dijkgraaf en de hoogheemraden per koets door het waterschap trokken 
om te controleren of de ingelanden aan hun onderhoudsverplichtingen 
hadden voldaan. De schouw was in feite een rijdende rechtbank. Was 
de ingeland in gebreke gebleven en kon hij het geld niet opbrengen om 
alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, dan stak hij zijn spade in de 
dijk en liet huis en grond onbeheerd achter. Huis en land vielen dan 
toe aan de graaf/landeigenaar. Ook kwam het voor dat dijkgraaf en 
heemraden net zo lang op kosten van de nalatige in een herberg 
logeerden totdat het werk naar hun tevredenheid was uitgevoerd. 

RIJKSWATERSTAAT 
In de twintigste eeuw werd de waterschapswereld op grote schaal 
geconcentreerd. Kleine waterschappen maken plaats voor grotere. De 
laatste grote concentratiegolf loopt langzamerhand op zijn eind. Op het 
ogenblik zijn nog ongeveer zestig grote waterschappen actief. 

In beginsel is er in de bevoegdheid van de waterschapsbesturen 
weinig veranderd. Ook het hogere toezicht op de waterschappen door 
de streekbesturen, later provincies, bleef door de eeuwen heen 
ongeveer gelijk. Wel kregen naast de eigenaars van het onroerend goed 
ook de overige inwoners meer zeggenschap in het bestuur van het 
waterschap. In de negentiende en twintigste eeuw ging het toezicht op 
de grote waterstaatswerken naar de rijksoverheid, zoals de zorg voor 
de grote rivieren en kanalen en de zeewering, waarvoor 
Rijkswaterstaat in het leven werd geroepen. 

HET GEMAAL JAN ANNE BEIJERINCK 

Begonnen als vijzelgemaal, werd het gemaal Jan Anne Beijerinck na 
dertig jaar veranderd in een centrifugaalgemaal. Voor de nieuwe 
indeling van het gebouw moest het tot de fundamenten worden 
afgebroken. Het werd in dezelfde stijl, maar met geheel gewijzigd plan 
herbouwd. In het gebouw kwamen twee verticale compoundmachines 
met condensor, elk direct gekoppeld aan een centrifugaalpomp met 
dichte waaiers. 

In 1927 volgde een totale reconstructie, waarbij delinitief van de 
stoom werd afgestapt. Er kwamen 2 cent.rifugaalpompen met 
tandwielkasten en elektromotoren. De oplevering vond in 1928 plaats. 

Op 1 januari 1974 werd de Polder Prins Alexander ontpolderd en 
het waterstaatkundig beheer overgenomen door het Hoogheemraad
schap Schieland. Dit werd hierdoor eveneens eigenaar van het gemaal. 

Sinds 1990 wordt de bemaling van de polder geregdd vanuit een 
nieuw gemaal in Nieuwerkerk aan den IJssel, dat is voorzien van drie 
pompen. Dit gemaal vervangt de drie oorspronkelijke OIulcrgemalen. 
Het Jan Anne Beijerinckgemaal zal alleen nog in noodsit naties dienst 
hoeven te doen. 

STICHTING BElJERINCKGEMAAL 
Op 16 november 1988 werd op initiatief van de heren KJ. Eeftink, 
J.C.Goudriaan en G.J.Groenendijk de 'Stichting tot hehoud van het 
gemaal Jan Anne Beijerinck' opgericht. De stichting heeft tot doel: 
'Het in originele c.q. oorspronkelijke staat houden en hrengen van het 
gemaal met de daarin geplaatste technische installatie en hij behorende 
grond met waterwerken (in- en uitlaat).' 

Het bestuur van de stichting kon pas serieus aan het werk toen het 
college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap 
van Schieland op 29 januari 1991 besloten het gemaal aan de stichting 
over te dragen. In 1993 werd het gemaal voor de somma van één 
gulden aan de stichting verkocht. 

HISTORISCHE WAARDE 
Het gemaal kan worden beschouwd als een object van historische 
waarde net een bijzondere architectuur. De clecirische installatie, 
pompen en motoren uit 1927 zijn inmiddels zeldzaam geworden, terwijl 
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het historisch van betekenis is vanwege de rol die het heeft gespeeld bij 
de drooglegging en de waterhuishouding van de Prins Alexanderpolder. 

Vanwege deze historische waarde is het door de provincie Zuid
Holland op de provinciale monumentenlijst geplaatst. 

In 1997 werd het ketelhuis van het gemaal verbouwd en als 
expositieruimte verhuurd aan de Historische Vereniging Capelle aan 
den IJssel. 
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