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De meeste sporen van de historie van Capelle aan den IJssel zijn te vinden
langs de rivierdijk, “Schielands Hoge Zeedijk”.
Capelle aan den IJssel is ontstaan op de beddingen van de rivier, die later
de Hollandsche IJssel is gaan heten. Smeltwater in de ijstijd en regenwater
brachten zand en klei naar Capelle dat zich ook in dit deel van de ZeeuwsHollandse delta op de rivierbeddingen verspreidde. Na 1100 werd de IJssel
zoals die toen stroomde, vanuit het Bisdom Utrecht bedijkt op deze stevige
ondergrond. En op die stevige ondergrond naast de dijk werd wellicht een
(toen nog katholieke) kapel gebouwd. Daar waar nu de Dorpskerk staat.
Op die stevige ondergrond van de vroegere rivierbeddingen werden ook de
eerste huizen gebouwd. Daar waar nu de Oude Kern en het Slotpark zijn.
Men bouwde de huizen ook op het talud van de dijk waardoor een lintbebouwing
ontstond. Pas toen men het water technisch de baas werd, konden er ook buiten
de beddingen dijken en kades in het veen worden gebouwd. Dat was het gebied
waar de rivier geen afzettingen had gebracht. Eeuwenlang was daar veen
ontstaan uit een weelderige plantengroei in dit natte gebied.
1 OUDE BEGRAAFPLAATS AAN DE NIJVERHEIDSTRAAT
Op de oude begraafplaats (GM = Gemeentelijk Monument) aan de
Nijverheidstraat – voor begraven geopend in 1874 en gesloten in 1974 – zijn
graven te zien van enkele bekende Capelse families (o.a. Van Cappellen,
Hoogendijk, Vuijk, Van Riemsdijk, Lans, Mijnlieﬀ en Van der Ruit). Hier
is ook het oorlogsmonument voor gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog
en een graf van een gevallene in Nederlands Indië. Ook is er sinds 2007
een ruimte voor tentoonstellingen, waarin de HVC en de Kunstkring
Capelle wisselende tentoonstellingen/exposities houden.
Bijna recht tegenover de begraafplaats was tot 22 oktober 1958 de dag dat de Algerabrug in gebruik is genomen - het oude pontveer
(“Het Nieuwe Veer”) van Van der Ruit. Het huis met de rode kap is het
voormalige veerhuis van Jan van der Ruit, links daarvan was de veerstoep
waar de pont aanlegde die voetgangers en ﬁetsers voor enkele centen naar
de Krimpenerwaard bracht of omgekeerd. De rijtuigen en later de auto’s,
vrachtwagens en bussen moesten meer betalen. In drukke tijden werden
tot 1.200 voertuigen per etmaal overgezet. Als de IJssel was dichtgevroren
werden loopplanken over het ijs gelegd, zodat men toch naar de overkant kon.
2 KLEINE ZEEHELDENBUURT BD
Direct naast de begraafplaats ligt de “Kleine Zeeheldenbuurt” (dit wijkje is een
beschermd dorpsgezicht). De woningen van dit wijkje zijn gebouwd op de plek
van een oude steenplaats die in 1812 behoorde aan Fop Mijnlieﬀ. Sinds 1905
is de steenplaats, die toen behoorde aan de familie Den Boer verdwenen.
Het slopen, voor de dijkverzwaring na de watersnood van 1953, van vele
tientallen woningen en winkels en het verdwijnen van bedrijven heeft een
grote invloed gehad op het leven van de bewoners. Voor de bewoners die
moesten verhuizen en lange tijd in onzekerheid verkeerden over hoe lang
zij konden blijven wonen en waar zij naar toe gingen. Maar ook voor de
bewoners die achterbleven en jarenlang in een “sloopwijk” woonden waar
langzamerhand veel bekenden hun woningen verlieten. Ook de winkels en
bedrijven (ﬁetsenmaker, kolenhandelaar, kruidenier/drogisterij, benzinepomp,
visboer, huishoudelijke artikelen/speelgoed, loodgieter, aannemersbedrijf,
slager, café en sigarenzaak) die hier gevestigd waren, verdwenen.
De woning De Ruyterstraat 19 (GM), bouwjaar ca. 1900, is grotendeels
nog in oorspronkelijke staat.

ALGERABRUG, KETENSEDIJK EN DIEF EN
DUIFHUISJE
De stormvloedkering en Algerabrug zijn in gebruik genomen op
22 oktober 1958. De stormvloedkering bestaat uit twee bewegende schuiven,
die bij verwacht extreem hoog water worden neergelaten en dan het achterliggende land beschermen. De Algerabrug vormt een oeververbinding met
de Krimpenerwaard, deze brug heeft een verdere ontwikkeling van het
achtergelegen land mogelijk gemaakt.
De dijk tussen de Algerabrug en de Dorpsstraat is de Ketensedijk. Deze
dijk dreigde op zondag 1 februari 1953 te overstromen en door te breken
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en alleen door met man en macht hard te werken is een dijkdoorbraak
voorkomen. De mannen onder de kerkgangers werden door de dominee
opgeroepen de dienst te verlaten en zich met schop aan de dijk te melden.
Achter de hoge ﬂatgebouwen aan de rivierzijde lagen vroeger boomstammen
in het “balkengat” te wachten op verder transport om gebruikt te worden
als heipalen. Daarvóór was deze “zelling” een plaats waar de klei voor de
bekende ijsselsteentjes werd gewonnen.
Op de plaats waar nu de ﬂats aan de IJsselzoom staan, was vroeger de
drijfsteenfabriek van Feenstra gevestigd. Drijfsteen is een bouwelement van
lichtgewicht materialen en beton en blijft op water drijven. Voor Feenstra
zich hier vestigde was er een rietmattenfabriek die bekend stond onder
de naam “De Bonk”. De rietmatten werden zowel in de steenplaatsen
(voor afdekking van de stenen) als ook in de glastuinbouw gebruikt (voor
afscherming van de zon en beschermen tegen de kou).
Aan de binnenzijde van de dijk staan nog 2 blokken woningen die bekend
staan onder “Middenin”, hier is ook een touwbaan geweest en er staat een
zeer oude vervallen houten woning (gebouwd omstreeks 1650 a 1700).
Onder aan de dijk aan de Nieuwe Laan ligt het kleinste museum van
Nederland (GM), het “Dief- en Duifhuisje”, geopend op de 1e zaterdag
van de maand van 13.00 – 16.00 uur. In verband met bouwactiviteiten is
het museum in 2008/2009 slecht bereikbaar en daarom gesloten, maar het
is altijd aan de buitenkant te bezichtigen.
6 SLOTPARK EN OUDE PLAATS BD
In het Slotpark, aan de landzijde van de Dorpsstraat, heeft van eind dertiende
tot eind achttiende eeuw een kasteel of een edelmanswoning van de Heren
van Capelle gestaan. Meestal was dat op het eiland tussen de nog zichtbare
slotgrachten, alleen in de vijftiende eeuw verder naar achteren: tussen de
witte woningen (zie plaquette en indicatie van de fundering daar). In de
zestiende eeuw is er tijdelijk geen kasteel geweest. Het laatste kasteel is
gesloopt in 1798. Het Dief- en Duifhuisje was de gevangenis (beneden)
en duiventil (boven) van dit laatste kasteel. Bij de toegang naar het voor
wandelaars niet vrij toegankelijke eiland staat een informatiebord over de
kastelen die hier hebben gestaan.
Op de Dorpsstraat naderen we nu het beschermde dorpsgezicht “Oude Plaats”.
Het pand Dorpsstraat 3 (RM = RijksMonument) van het huidige
Restaurant B&W is als Gemeentehuis in gebruik geweest van 1909 tot 1966.
Tussen de volgende afritten, waar nu het “Doorenbosplantsoen” is - samen
met het landinwaarts gelegen terrein - was tot 1909 de steenfabriek van
de familie Lans gevestigd. In dit plantsoen stond in de vorige eeuw de
spoorloos verdwenen muziektent uit 1926 van de muziekvereniging
E.M.M. waar op Koninginnedag de schooljeugd een aubade aan de
Koningin bracht.
In de straten beneden staan diverse gemeentelijke monumenten
(Plantsoenstraat 1 t/m 3, Julianastraat 1 t/m 9, Emmastraat 1 t/m 5 en 2
t/m 4, Raadhuisstraat 11 en 2 t/m 8). Zij zijn te herkennen aan de schildjes
bij de voordeuren. De meeste van de woningen in dit gedeelte van “De
Oude Plaats” zijn gebouwd nadat in 1909 de steenovens en de turfschuren
van de steenfabriek zijn gesloopt. Achter de (beschermde) kastanjes staat
het pand Raadhuisstraat 7 - 9 (RM) uit 1748. Het heeft tussen 1852-1862
dienst gedaan als (eerste) gemeentehuis van Capelle aan den IJssel.
7 DORPSSTRAAT 42 T/M 56
Op de Dorpsstraat staan aan de rivierzijde enkele panden waar vroeger
o.a. de slager, het dorpscafé, de kapper, een sigarenwinkel en een woninginrichter waren gevestigd. De woningen Dorpsstraat 42 t/m 56a behoren
allemaal nog bij het beschermde dorpsgezicht “Oude Plaats”.
Aan de binnenzijde van de Dorpsstraat, na het plantsoen, is in 1870 een
stoomgemaal gebouwd dat twee windmolens moest vervangen die de achtergelegen polders bemaalden. In 1983 is dit gemaal (inmiddels motorgemaal),
dat er voor zorgt dat de bewoners van de achtergelegen Polders geen natte
voeten krijgen, gesloopt en is een modern gemaal gebouwd in de oude stijl.
Het gemaal pompt het water via een spuisluis de Hollandsche IJssel in.
Voorbij de spuisluis van het gemaal staat aan de rivierzijde het huis met

garage (nr. 56) dat gebouwd is in opdracht van de heer Van Riemsdijk.
Hij was de eigenaar van een iets verder gelegen – en inmiddels verdwenen
– rietmattenfabriek. Aan de linkerkant van de dijk ligt de woning Dorpsstraat 31 (RM), waarvan het dak nog net boven de dijk uitsteekt. Deze
woning/boerderij gebouwd in het midden van de 19e eeuw, was in het begin van vorige eeuw bewoond door Cornelis v/d Erve die ook eigenaar was
van de naast zijn woning staande korenmolen “De Hoop”. De molen stond
zo dicht op de dijk dat paarden op hol sloegen als zij langs de draaiende
wieken van de molen moesten.
8 VUYK TERREIN
Op de plaats waar nu een nieuw appartementencomplex staat, stond aan
het begin van de vorige eeuw een rietmattenfabriek. Deze fabriek is in
1960 afgebroken en er is toen de scheepsmotoren-werkplaats van Gosau
gevestigd. Deze werkplaats heeft plaats moeten maken voor woningen.
Ter hoogte van Dorpsstraat 67/69 kunt u te voet het terrein op waar de
scheepswerf van A. Vuyk & Zonen B.V. was gevestigd. De contouren
van de afbouwkades en de oude scheepshelling liggen nog in het terrein
verzonken. Er is een silhouet van de romp van een schip te zien.
Het gele pand Dorpsstraat 151 dat vanaf dit terrein is te zien, is het voormalige kantoorpand (GM) van de scheepswerf van A. Vuyk & Zonen B.V.
Het gebouw heeft prachtige gebrandschilderde ramen met voorstellingen
van op de werf gebouwde schepen.
9 DORPSSTRAAT 136 T/M 156
De woning aan de Dorpsstraat 136, waar schoenmaker Van Prooijen
zijn winkel had. In de volgende woningen/winkels waren vroeger de
kruidenierszaak van Den Toom en het timmerbedrijf van de familie Pols,
gebouwd ca. 1880, gevestigd. De bevoorrading van dit bedrijfje gebeurde
vanuit de Hollandsche IJssel. Verder was er de sigarenwinkel van Van
Dam. De voordeur van nr. 142 was ooit de poort naar een achtergelegen
straatje. Het pand aan de Dorpsstraat 144 is nog steeds een bedrijfspand.
De kunstenares Heleanne van Andel heeft het pand in gebruik als atelier
en werkplaats. Het voormalige café aan de Dorpsstraat 148 (bouwjaar 1839
en nu woonhuis) van caféhouder en aannemer Simon de Wit en het pand
Dorpsstraat 150 (bouwjaar 1723) waar de slagerij van Snoei was gevestigd.
Bij de nieuwe woning aan de Dorpsstraat 156 staan kopieën van twee
beelden van beroemde kunstenaars n.l. één van Kees Verkade “Inspiration” en
één van Ossip Zadkine “Le retour du ﬁls Rodique” en er is een hekwerk naar
“Bloeiende Bomen” van Piet Mondriaan.
10 KERKLAAN BD
De Dorpskerk (met toren) (RM). Ter plaatse van de Dorpskerk stond
al in 1122 een houten ontginningskapel, die in 1418 in opdracht van
Jan van Beieren is platgebrand. Enkele jaren later kwam hier de eerste stenen
kerk, de Sint Nicolaaskerk, in 1572 geteisterd door de Beeldenstorm.
Op 30 mei 1574 werd de kerk door brand verwoest en in 1593 herbouwd.
De huidige toren is gebouwd in 1806, toen de oude toren te bouwvallig
was geworden. De luidklok van de kerk weegt ongeveer 1.000 kilo en
dateert uit 1607. De klok is in 1943 door de bezetter gestolen, maar is
na de bevrijding van Nederland teruggevonden in Groningen en na een
reparatie teruggeplaatst in de toren van de Dorpskerk.
Op de Kerklaan staan enkele Gemeentelijke Monumenten namelijk:
Kerklaan 1, woonhuis gebouwd ca. 1920; Kerklaan 9, de voormalige woning
van het hoofd van de lagere school, gebouwd ca. 1890 en Kerklaan nr. 13
de oude en fraai gerestaureerde in veelal authentieke staat verkerende
dokterswoning, gebouwd in 1831. De woning aan de Binnenhof 22 is in
1897 gebouwd als twee daggelderswoningen voor de toen naastgelegen
en inmiddels gesloopte boerderij “Cappellenhof ”. De woning Kerklaan
6 tenslotte (bouwjaar ca. 1875) heeft tot in de jaren 60 van de vorige
eeuw gediend als burgemeesterswoning en daarna was het enkele jaren de
woning met kantoor van Notaris Van der Meulen. Let vooral op het fraaie
oorspronkelijke koetshuis naast de woning.

11 DORPSSTRAAT 158 T/M 178 BD
Op de Dorpsstraat staat de woning Dorpsstraat 158 (GM), dit is het voormalige
(tweede) gemeentehuis van Capelle aan den IJssel (van 1862 tot 1909).
De tweede etage is er ca. 1909 in opdracht van de nieuwe eigenaar L. Vuijk
(van de scheepswerf ) opgezet.
De volgende woningen Dorpsstraat 160 (RM) uit begin 19e eeuw en
Dorpsstraat 162 (GM) bouwjaar ca. 1900, waar in de jaren 30 van de
vorige eeuw een joodse slagerij was gevestigd, passen fraai binnen dit
beschermde dorpsgezicht.
Het schitterend gerestaureerde, voormalige bejaardenhuis “Van Cappellenstichting” aan de Dorpsstraat 164 (RM); is gebouwd in 1898.
Het gebouw is mogelijk gemaakt door het in 1892 opgestelde testament van
Anna Maria van Cappellen en haar echtgenoot Johannes Nolen, waarin
was bepaald dat na hun overlijden moest worden opgericht en gevestigd:
“een weldadige stichting tot oprichting en instandhouding van een ouden
mannen- en vrouwenhuis, waaraan den naam te geven van Van Cappellen
Stichting”. Bij de heropening in 2007, nu met publieks- en bedrijfsfuncties,
kreeg het de naam Van Cappellenhuis. Het gebouw is elke 1e zaterdag
van de maand geopend. De Regentenkamer is dan onder begeleiding te
bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur.
Dorpsstraat 166 (GM). Dit gebouw kent drie geheel afzonderlijke
bouwperioden t.w. het woonhuis (1868), in het midden een deel van de
17e eeuwse boerderij en een werkplaats (ca. 1920). Aan de rivierzijde is
een fraai aangelegde tuin op de plaats waar vroeger een gemeentelijke
zandlosplaats was. Veel Capelse kinderen hebben hier uren zitten kijken
naar het lossen van zandschepen en met open mond gekeken naar de grote
vrachtwagens die dat zand uit de trechter in de kiepbak gestort kregen.
Links van de voormalige zandlosplaats staat de woning Dorpsstraat 168
(GM). Dit “Schoutshuis” is in 1869 gebouwd in opdracht van schout
Mr P.D. Kleij. In deze woning heeft ook de moeder van de oud-burgemeester
van Rotterdam, mevrouw Van Walsum gewoond.
Aan de binnenzijde van de dijk op de hoek van de Kerklaan en de Dorpsstraat
ligt pand 181, (RM) bekend onder de naam “Bovenschuur”, gebouwd
omstreeks 1870 en in de loop der jaren voor diverse doeleinden gebruikt,
o.a. werkplaats en droogzolder voor hout. Verder diende de schuur voor
opslag van vloedplanken en stormlampen. Inmiddels is het in gebruik als
kantoor door Maximum. Verder oostwaarts ligt aan de binnenkant van de
dijk het oude veerhuis nrs. 199-201, van het voetveer van Piet de Vries.
Naast de aanlegsteiger daarvan aan de rivierzijde ligt de woning
Dorpsstraat 176 (GM), gebouwd ca. 1880. In de jaren 1940/1950 werd dit
als Groene Kruisgebouw gebruikt. Van de naastgelegen boerderij (GM) op
Dorpsstraat 178 dateert het woonhuis uit ca. 1750 en de schuren/veestallen zijn van eind 19e eeuw. Achter de veestal ligt verscholen de woning
Groenedijk 4 (GM) Tegenover de veestal staan op Dorpsstraat 215, 217
(RM) twee daggelderswoningen, gebouwd aan het begin van de 19e eeuw.
Deze woningen heetten in de volksmond “groot genoeg”.
12 13 GROENEDIJK EN MONUMENT DUKDALF
Ca. 700 meter verder, voorbij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie en de
afslag naar het tennispark ‘t Hooghe Dorp lag op dit terrein tot aan het
begin van de vorige eeuw de steenplaats Kouwenhoek. Aan de rechterkant,
daar waar we de rivier weer in zicht krijgen staat een historisch monument
“De Dukdalf ”, genoemd naar de hertog van Alva (Duc d’Albe). Tijdens de
Tachtigjarige oorlog gooiden de watergeuzen o.a. in Den Briel hun trossen
om de meerpalen en riepen daarbij ‘duc d’Albe’ omdat zij ook graag de
strop om de nek van deze hertog wilden gooien. Zo ontstond het begrip
dukdalf. Dit monument is op 3 oktober 1984 geplaatst ter herinnering aan
de 400e sterfdag van Prins Willem van Oranje. De Prins liet onder andere
hier de dijk van de Hollandsche IJssel in 1574 doorsteken om de stad
Leiden te ontzetten van een Spaans beleg.

(GM) = Gemeentelijk Monument
(BD) = Beschermd Dorpsgezicht

(RM) = Rijks Monument
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