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1. INLEIDING

De gemeente Ouderkerk ligt iets ten oosten van Rotterdam op de zuidoever van de
Hollandsche IJssel in de Krimpenerwaard. Ouderkerk ontstond in 1985 door de
samenvoeging van de beide voormalige gemeenten Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak,
die aan elkaar raakten langs de Schaapjeszijde.
Ouderkerk grenst aan (N.O.Z.W.) de gemeenten Moordrecht, Gouda, Vlist, Bergambacht,
Nederlek, Krimpen aan den IJssel, over een heel korte afstand aan Capelle aan den Ussel
en ten slotte aan Nieuwerkerk aan den IJssel.
De noordwestgrens wordt gevormd door de Hollandsche IJssel - een functioneel-landschap-
pelijke scheiding. In 1938 werd hierin een kleine aanpassing uitgevoerd na de verlegging
van de rivierbedding nabij het huidige gehucht IJssellaan. De gemeentegrens met Gouda
werd ten nadele van Gouderak gewijzigd in 1964: de omgeving van het gehucht Stolwij-
kersluis werd toen bij de stad gevoegd, die er onder meer een waterzuiveringsinstallatie
aanlegde. Behoudens kleine correcties bleven voor het overige de oorspronkelijke am-
bachtsgrenzen tot op heden herkenbaar: de limieten tussen de gemeenten zijn historisch-
juridisch van aard zoals nog blijkt uit namen als: de Ouderkerkse- en Gouderakse Land-
scheiding.

De oppervlakte van de gemeente bedraagt 2.857 ha, terwijl het bevolkingsaantal op
1 januari 1989 8.122 was; de dichtheid van de bevolking komt op 305 inwoners/km1

landoppervlak.

Ouderkerk omvat als kernen de dorpen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak en de
gehuchten Lage Weg, IJssellaan en Oudeland. Daar de bebouwing zich vrijwel
ononderbroken uitstrekt langs de gehele IJsseldijk, is het moeilijk uit te maken waar de ene
kern begint en de andere ophoudt. Hier is gekozen voor een min of meer landschappelijke
scheiding: bochten en inhammen in de rivieroever vormen de grenzen.
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2. FYSISCHE GESTELDHEID

De bodem binnen de huidige gemeente ontstond in het holoceen en wel voornamelijk in
de laatste tweeduizend jaar. In een door slibaanvoer voedselrijk milieu ontwikkelden zich
eutrofe en mesotrofe veentypen; de toplaag bestond hoofdzakelijk uit bosveen.
Sedert de Vroege Middeleeuwen werd in de oeverzone van de Hollandsche Ussel op de
venen rivierklei afgezet in zoete en brakke omstandigheden.
Thans ligt een 40 tot 80 cm dikke kleilaag op het veen; de bodemstructuur is echter
beroerd, waardoor rendabele akkerbouw er vrijwel onmogelijk is. Verder landinwaarts,
waar het kleidek nog dunner is of zelfs ontbreekt, liggen bosvenen aan de oppervlakte die
zeer geschikt zijn voor het veebedrijf.

Het oorspronkelijk reliëf - het hart van de Krimpenerwaard lag omstreeks het jaar 1000
ruim boven het toenmalige zeeniveau - ging sedert de ontginning van het land door de mens
verloren. Door klink van het veen daalde het midden van de waard meer dan de randen,
waardoor een "schotelstructuur" ontstond. De hoogteverschillen zijn echter gering: het
oppervlak van de gemeente Ouderkerk ligt op circa 1,4-1,8 meter -NAP, met als laagste
punt de omgeving van het gehucht Lage Weg in de Polder de Nesse: 2,0 meter -NAP.

2.1. Afwatering

De afwatering van de gemeente verloopt geheel kunstmatig door lozing op de Hollandsche
Ussel, via gemalen bij Gouderak, bij Lage Weg, te Ouderkerk aan den Ussel en onder
Krimpen aan den Ussel.

In de ontginningsperiode (vanaf de 1 Ie eeuw) geschiedde de ontwatering nog geheel op
natuurlijke wijze, dankzij de hoge ligging van het (klei-op-)veendek. Door een stijgend
rivierpeil en een dalend landoppervlak werd de afwatering echter al snel bemoeilijkt en
werd het rivierwater een bedreiging voor de mens. Aanvankelijk kon men zich beschermen
door de aanleg van een dijksysteem met uitwateringssluisjes maar sedert het begin van de
15e eeuw werden molens ingezet. (In de Nessepolder reeds in 1411; het hoogheemraad-
schap van de Krimpenerwaard werd opgericht in 1430.) Deze molens (en hun opvolgers)
functioneerden tot ver in de vorige eeuw; binnen de huidige gemeente Ouderkerk stonden
er omstreeks 1850 circa 10. Van deze waren er ook die water uit de zogenaamde binnenpol-
ders van de Krimpenerwaard wegmaalden; sedert de Middeleeuwen waren verscheidene
vlieten gegraven richting Hollandsche Ussel, die tevens als boezem dienden (onder andere
de Berkenwoudse Boezem, de Beijersche Vliet, de Stolwijkse Boezem).

In 1804 werd een stoomgemaal in bedrijf gesteld voor de ontwatering van een veenconces-
siegebied in het hart van de Krimpenerwaard, maar door tegenvallende turfopbrengsten (en
waarschijnlijk ook matig functioneren) werd de installatie - gelegen aan de noordzijde van
de Berkenwoudse Boezem in Ouderkerk aan den Ussel - onrendabel, waarop hij in 1813
buiten bedrijf werd gesteld en in 1832 werd afgebroken.

Het duurde tot 1866 eer het volgende stoomgemaal binnen de huidige gemeente Ouderkerk
werd geïnstalleerd: het nog bestaande gemaal M. Verdoold Czn. bij Gouderak, dat in 1880
werd uitgebreid en in 1920 werd omgebouwd tot motorgemaal. De "Verdoold" zorgt via



de Stolwijkse Boezem voor de ontwatering van een deel van de binnenpolders van de
Krimpenerwaard. De Nessepolder werd in 1884 voorzien van stoombemaling; ombouw tot
motorgemaal van deze installatie langs de IJsseldijk-Noord volgde in 1924.
Eveneens langs de IJsseldijk-Noord bevindt zich nog het in 1916 gestichte gemaal van de
gecombineerde polders Kromme, Geer en Zijde.
Uit dezelfde tijd dateren de motorgemalen van de Polders Middelstalblok en Veerstalblok
(1913, gebouwd in een molenstomp) en van de Polder Berkenwoude (1917). Dit laatste
gemaal kwam feitelijk in de plaats van de machine uit 1805; de polder was in de tussen-
tijd - net als voor 1805 - bemalen door middel van windkracht.
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3. LANDSCHAPSSTRUCTUUR EN GRONDGEBRUIK

De oevergebieden van de Hollandsche IJssel werden ontgonnen sedert de 10e en 1 Ie eeuw.
Het land werd ontwaterd door loodrecht op de rivier sloten te graven; het regelmatige
strookverkavelingspatroon dat hierdoor ontstond, is nog goed intact. Met name binnen het
voormalige ambacht Ouderkerk aan den IJssel lijkt de opstrek aan weinig beperkingen
onderhevig te zijn geweest: de kavels zijn hier 2.500-3.500 meter diep en in de Nessepolder
zelfs nog langer. In deze laatste polder vertonen de kavels overigens een knik, terwijl ze
bovendien vanaf de Usselzijde licht convergeren. De kaveldiepten onder Gouderak zijn
omstreeks 2.000 meter lang; overal in de huidige gemeente strekken de kavels zich uit van
Hollandsche IJssel tot gemeentegrens, daarbij een of meer malen doorsneden door een
wetering of een tiend weg.

3.1. Agrarisch grondgebruik

Direct na de ontginning werden de klei-op-veengronden benut voor akkerbouw en veeteelt.
De omstandigheden voor de verbouw van gewassen werden als gevolg van klink echter al
spoedig minder gunstig en rond 1500 was er nog slechts "wat lantelinge". Naast een sterk
overwegend veebedrijf kon de hennepteelt zich evenwel tot halverwege de 18e eeuw
handhaven, terwijl ook griendbouw voorkwam.

Het relatieve belang van de veeteelt nam gedurende de vorige eeuw verder toe, maar
daarnaast ontwikkelde zich de fruitteelt in het oeverwalgebied van de Hollandsche IJssel.
De relatief weinig rendabele klei-op-veengronden bleken ook na verbetering van de ontwate-
ring van mindere kwaliteit en uiteindelijk bleef slechts de veeteelt van betekenis: binnen
de huidige gemeente ligt vrijwel 100% van de oppervlakte cultuurgrond in gras.
De grootste veranderingen deden zich voor in de oeverzone van de Hollandsche JJssel: de
betekenis van alle vormen van agrarisch bedrijf nam aften gunste van de veeteelt; het totale
areaal cultuurgrond slonk echter door de groei van de beide grootste kernen binnen de
gemeente.

3.2. Niet-agrarisch grondgebruik

Zeker sedert de 15e eeuw werden langs de oever van de Hollandsche IJssel binnen de
huidige gemeente steenbakkerijen geëxploiteerd. De benodigde klei werd buitendijks in de
zogenaamde zeilingen gewonnen (zellingen zijn onder invloed van de getijden tweemaal
daags onderlopende kleiplaten, met name in het Hollandsche IJsselgebied), door de verse
massa "af te romen". Ook werden de buitendijkse gronden hier en daar afgegraven,
waardoor grillige oeverlijnen konden ontstaan.
De steenbakkerij kon eeuwenlang floreren maar de kleine gele JJsselstenen werden op den
duur verdrongen door grovere bakstenen uit het Betuwegebied.
Binnen de voormalige gemeenten Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel lagen tot in onze
eeuw respectievelijk 8 en 6 steenplaatsen; vanaf circa 1900 ging het snel bergafwaarts en
binnen 25 jaar verdwenen ze vrijwel alle. De steenfabriek Spreeuwenhoek ging in 1938
over naar de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel als gevolg van werken aan de rivier en
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in 1955 was er nog slechts één in bedrijf; ook deze fabriek heeft inmiddels het loodje
gelegd.

Sporen van de steenbakkerij zijn thans schaars; er liggen nog slechts wat arbeiderswoningen
en fabrikantenvilla's verspreid langs de binnenzijde van de dijk op plaatsen waar het bedrijf
eertijds werd uitgeoefend.
De produktieruimten werden grotendeels gesloopt, gedeeltelijk in gebruik genomen voor
andere doeleinden (onder andere voor mattenmakerijen), terwijl de voormalige zellingen
werden opgehoogd, bekaad en als bedrijfsterreinen ingericht.

De voor de steenfabricage benodigde brandstof (turf) werd via de Hollandsche IJssel
aangevoerd en was afkomstig uit Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en andere
plaatsen aan de noordzijde van de rivier.
Binnen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel werd slechts op beperkte schaal voor
persoonlijk gebruik enig veen gedolven (veenputten!). Aan het eind van de 18e eeuw kwam
er evenwel concessie tot het vervenen van een deel van het centrum van de Krimpener-
waard. Deze zogenaamde "Geoctroyeerde Verveening", waarvoor de waterstaatkundige
werken werden gebouwd onder leiding van Arie Blanken Jzn. - een broer van Jan
Blanken - werd evenwel geen succes. De opbrengst van de turf, die van slechte kwaliteit
was, daar hij werd gemaakt van bosveen, viel sterk tegen en uiteindelijk moest het project
al in 1813 worden opgegeven. De vervening zelf geschiedde niet binnen de grenzen van
de huidige gemeente Ouderkerk; de bedijking van het concessiegebied en de afwatering
ervan kwamen echter mede tot stand via werken binnen de beide oorspronkelijke
gemeenten.

Thans zijn vooral in het zuiden van de gemeente enkele zones bestempeld tot agrarisch
gebied met landschappelijke waarde, terwijl ook een stiltegebied werd aangewezen.

3.3. Visuele karakteristiek

De gemeente Ouderkerk wordt gekenmerkt door een zeer open weidelandschap, doorsneden
door een dicht net van evenwijdige kavelsloten haaks op de Hollandsche IJssel. De
bebouwing langs de IJsseldijk en enige dwars hierop uitkomende groenlinten vormen de
visuele begrenzing van kilometerslange vergezichten.
De excentrische ligging van de kernen binnen het gemeentelijk oppervlak benadrukt de
openheid van het landschap sterk; de geïndustrialiseerde rivieroever vormt een nauwelijks
storend element voor de overigens geheel groene gemeente.
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4. INFRASTRUCTUUR

Zoals de gehele Krimpenerwaard is ook de gemeente Ouderkerk arm aan landwegen en
rijk aan water, hetgeen betekent, dat het gebied tamelijk geïsoleerd ligt binnen de provincie.
De Hollandsche Ussel vormde vanouds de belangrijkste verkeersroute.

4.1. Wegen

De weg over de dijk langs de Hollandsche Ussel, ontginningsbasis voor de achterliggende
klei-op-veengebieden, moet in rudimentaire vorm zijn ontstaan in de eerste fase van de
menselijke occupatie van de Krimpenerwaard. Zo waren Gouderak en Ouderkerk aan den
üssel verbonden via het water, maar ook over land, maar ter verkorting van de afstand
werd in de Polder de Nesse de Lage Weg aangelegd.

Aan dit eenvoudige systeem werden nog toegevoegd de Kerkweg van Ouderkerk aan den
Ussel naar Oudeland, de Schaapjeszijdeweg en het stelsel van Tiendwegen. Over de functie
van de Tiendwegen bestaat geen overeenstemming, maar vermoed wordt dat ze van
betekenis waren als kering van kwelwater.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden op initiatief van het hoogheemraadschap van
de Krimpenerwaard verscheidene wegen binnen de waard verhard doorbegrinding: in 1860-
1864 de Kerkweg en de Oudelandsche Weg en in 1869 de Schaapjeszijdeweg; de Usseldijk
was reeds eerder enigszins verhard. In 1916 werd de dijk binnen de kommen van Gouderak
en Ouderkerk aan den Ussel beklinkerd. De tiendwegen zijn pas na de Tweede Wereldoor-
log (en slechts ten dele) verhard, evenals de weg langs de Berkenwoudse Boezem.

In het wegenpatroon kwam weinig verandering en ondanks de aanleg van de Provinciale
Weg nr. 29 van Gouda naar Bergambacht langs de noordoostelijke gemeentegrens bleef
Ouderkerk relatief geïsoleerd liggen.
Van de voormalige vijf veren over de Hollandsche Ussel - de voetveren van Ouderkerk
naar Groot Hitland, van de Nessepolder naar Klein Hitland, van Spreeuwenhoek naar
Kortenoord, van het Boerenwieltje naar de Rusthoeve en het wagenveer van Gouderak naar
Moordrecht resten nog slechts het eerste en het laatste. De weg- en oeververbindingen
binnen Ouderkerk vervulden en vervullen slechts lokale en interlokale verkeersfuncties.

4.2. Wateren

De veruit belangrijkste waterloop binnen de gemeente is de Hollandsche Ussel, die zowel
voor de afwatering als voor de scheepvaart vanouds een enorme betekenis heeft. Tot ver
in de 17e eeuw maakte de rivier deel uit van de verplichte vaarweg door het graafschap
Holland over Gouda maar ook in onze eeuw is de Hollandsche Ussel nog van groot belang,
getuige de aanleg van de vaarweg rond Gouda omstreeks 1930.

De Hollandsche Ussel zorgde - als getijderivier maar ook door ijsgang - regelmatig voor
dijkdoorbraken en overstromingen en plannen voor regulatie dateren dan ook al van ±1810.
Kanalisatie van de bovenloop werd uitgevoerd rond 1860; dijkverzwaringen van de
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benedenloop werden tot op heden toe met enige regelmaat gerealiseerd. De uiterwaarden
en zellingen werden na het sluiten van de steenfabrieken - waarvoor de rivier de be-
langrijkste grondstof aanvoerde - bekaad en opgehoogd.
Belangrijke vaarwegverbeteringen werden uitgevoerd kort voor de oorlog: rond 1938
werden bochtafsnijdingen gerealiseerd bij Ouderkerk aan den IJssel (Molenplaats) en bij
IJssellaan (Spreeuwenbosch). Bij deze laatste ingreep ging - zoals eerder opgemerkt - de
steenfabriek Spreeuwenhoek over naar de gemeente Nieuwerkerk aan den Ussel.

Van de overige wateren binnen de huidige gemeente zijn te noemen de talrijke sloten,
weteringen, vlieten en boezems, die vooral ten behoeve van de afwatering werden gegraven
doch ten dele ook functies voor het lokale vervoer over water hadden.
Sedert de overgang van wind- op motorbemaling werden enige van de boezems ingekrom-
pen. (Berkenwoudsche Boezem en Boezem van de Kromme-, Geer- en Zijdepolder.)

4.3. Dijken

Het meest belangrijke dijklichaam binnen de gemeente is natuurlijk de IJsseldijk, die werd
aangelegd ter beteugeling van de rivier in geval van hoge waterstanden. Dit was nodig
geworden sedert klink het landoppervlak beneden vloedniveau had gebracht. De dijk brak
in de loop van de eeuwen heel wat malen, waardoor de Krimpenerwaard overstroomde.
Van enige doorbraken zijn nog sporen herkenbaar in de vorm van zogenaamde wielen. Bin-
nen Ouderkerk ontstond er één direct ten noorden van Gouderak, een andere ten noorden
van de Schanspolder.
De IJsseldijk, die vrijwel overal op enige afstand van het water ligt, heeft een hoogte van
3Vz a 4 meter +NAP en hij is dan ook markant aanwezig in het op circa V/z meter -NAP
liggende landschap.
Na de stormvloeden van 1916 en 1953 werd de dijk verhoogd en verzwaard, terwijl de
buitendijkse gronden in die periode werden opgehoogd en omkaad ten behoeve van
industrievestigingen.

Iets verder landinwaarts liggen de tiendwegen die - zoals reeds opgemerkt - wellicht een
functie hadden ter kering van kwelwater dat door de IJsseldijken kon komen. Ze zijn
nauwelijks verhoogd en steken dan ook weinig boven het maaiveld uit.
Beter herkenbaar zijn de langs de gemeentegrenzen aangelegde dijken rond de "Geoctroy-
eerde Verveening" en de kaden langs de vlieten en boezems. Behalve hun waterkerende
functie hebben deze laatste ook betekenis voor de toegankelijkheid van de landerijen. Vooral
de Hillekade, de Veerkade, de Ouderkerkse- en de Gouderakse Landscheiding en de dijk
van de Berkenwoudsche Boezem zijn als zodanig nog goed waarneembaar.

Merkwaardig is het, dat de IJsseldijk binnen de gemeente Ouderkerk tot ver in onze eeuw
feitelijk de enige vestigingsbasis vormde, reden waarom juist binnen deze gemeente het
agrarisch groen zo is blijven domineren in het landschap.
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4.4. Spoorwegen

In 1855 werd de spoorlijn Gouda-Rotterdam geopend, met halteplaatsen te Moordrecht,
Nieuwerkerk- en Capelle aan den IJssel. Dankzij de (voet)veren over de IJssel was de lijn
ook van belang voor Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel, al werden de beide eerste
stopplaatsen nog voor de oorlog opgeheven.

In 1914 kwam een lokaalspoorweg tot stand tussen Gouda en Schoonhoven langs de
westzijde van de Goudsche Vliet. De lijn liep circa 1 kilometer over Gouderaks
grondgebied en de halte te Stolwijkersluis had enig belang voor het dorp. Door concurrentie
van de autobus werd de lijn in 1940 opgeheven, waarna het talud werd gebruikt voor de
aanleg van Provinciale Weg nr. 29.
Door grenswijziging is het voormalig spoortracé thans juist buiten de gemeente komen te
liggen.

4.5. Militaire infrastructuur

De literatuur is niet eenduidig omtrent de vraag of de Krimpenerwaard ooit deel heeft
uitgemaakt van de inundatiezone van de Oude Hollandse Waterlinie (omstreeks 1672).
Wel ontleent de zogenaamde Schanspolder zijn naam waarschijnlijk aan een in het begin
van de Tachtigjarige Oorlog aldaar opgeworpen (Spaanse) schans langs de Hollandsche
IJssel.

4.6. Nutsvoorzieningen

De watervoorziening in Gouderak kwam in twee fasen tot stand, in 1909 en 1922. Te
Ouderkerk werd in 1909 Het drinkwaterbedrijf Lek en IJssel gesticht; de watertoren van
het bedrijf dateert van 1916.
Ouderkerk werd in 1921 aangesloten op het elektriciteitsnet; Gouderak wordt sinds 1924
van elektriciteit voorzien vanuit Gouda.
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5. NEDERZETTINGEN

5.1. Algemeen

De klei-op-veengronden van de Krimpenerwaard werden sedert de 10e eeuw ontgonnen
vanaf de rivieroevers, waaronder die van de Hollandsche IJssel. Er ontstond agrarische
bebouwing met een lineair karakter; de boerenbedrijven werden gesticht op de koppen van
de kavels nabij de rivier. Mettertijd ontwikkelden zich in de nabijheid van kerken
verdichtingen, die uitgroeiden tot dorpen.

De verschillende ontginningseenheden vormden meestal afzonderlijke ambachten of
gerechten; hieruit ontstonden in de 19e eeuw de gemeenten. Waar de ontginning was
gereglementeerd werden de grenzen gewoonlijk lijnrecht getrokken: voorbeelden worden
aangetroffen in de voormalige scheiding tussen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel en
in de grens tussen Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel.

Gouderak telde rond 1500 zo'n 50 tot 60 huizen met 300 a 350 inwoners. In 1632 waren
er 69 woningen met ruim 400 inwoners; in Ouderkerk stonden toen 136 huizen en
boerderijen, bewoond door omstreeks 1.000 zielen. Een verder overzicht van de
bevolkingsontwikkeling geeft de volgende staat:

jaartal

1822
1840

1873/1875
1895

Gouderak

1.170
1.460
1.640
1.721

(waarvan 724
in de kom)

Ouderkerk a/d IJssel

(De verschillende bronnen zijn
vorige eeuw niet eensluidend;
inwoners.

1910
1920
1930
1940
1965
1989

1.926
2.018
2.047
1.938
1.931

1.435
2.022
2.359
2.761

(waarvan 1.011
in de kom)

met name in de laatste
er zijn verschillen van

3.271
3.442
3.820
3.706
4.241

Ouderkerk

2.606
3.482
3.999
4.482

decennia van de
tientallen

5.197
5.460
5.867
5.644
6.172
8.122

Het afnemend inwonertal in de jaren twintig is ongetwijfeld te wijten aan de achteruitgang
van de steenindustrie.
Bij de herindeling in 1965 verloor Gouderak circa 300 inwoners aan Gouda.



-11-

5.2. Kernen

5.2.1. Ouderkerk aan de IJssel

Ouderkerk aan den IJssel behoort tot de oudste nederzettingen in dit oevergebied van de
Hollandsche IJssel en dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Er zijn aanwijzingen dat er
reeds in het begin van die eeuw een kerkje werd gebouwd op de plaats van de huidige laat-
gotische kerk, waarvan het schip delen bevat die teruggaan tot de eerste helft van de 12e
eeuw.
Het aanvankelijk ijle en langgerekte dorp, dat kerkdorp werd voor omliggende nederzettin-
gen - ook op de andere JJsseloever - ging zich mettertijd verdichten nabij de kerk. Hier
kwam ook de as Kalverstraat/Kerkweg te liggen, die het gehucht Oudeland met Ouderkerk
aan den IJssel verbond.

Zoals opgemerkt, telde het dorp in 1632 136 huizen; twee eeuwen later was dit aantal
gegroeid tot 292. Dit was het gevolg van de nijverheid, met vooral steenbakkerijen, maar
ook een scheepmakerij, hoepmakerijen, touwmakerijen, looierijen, wolverwerking, eenleer-
touwerij en een korenmolen. Hiernaast bleef het agrarisch bedrijf (veeteelt en het maken
van boter en kaas en de verbouw van hennep) van grote betekenis, terwijl bovendien de
binnenschipperij kenmerkend was en is voor Ouderkerk.

Rond het midden van de vorige eeuw was er sprake van enige komvorming nabij de T-
kruising van de IJsseldijk (= Dorpsstraat) en de Kalverstraat. Vanaf het einde van de eeuw
werden huizen langs de zuidzijde van de Kerkweg gebouwd; in de eerste decennia van onze
eeuw volgden vrijstaande woningen langs de noordkant. De verdichting van de dorpskom
verliep min of meer parallel met uitbreiding naar het noorden en het zuiden: aan de
noordzijde verrezen onder meer een Gereformeerde Kerk (inmiddels gesloopt) en een
school, terwijl er bovendien twee begraafplaatsen werden ingericht (op nr. 67 al in het
tweede kwart van de vorige eeuw; op nr. 12 omstreeks 1930). De zuidzijde van het dorp
werd verrijkt met installaties behorend bij het waterleidingbedrijf Lek en JJssel, waaronder
de watertoren van 1916.
Bebouwingsverdichting was eveneens kenmerkend nabij de locaties van steenfabrieken; deze
zijn inmiddels alle opgeheven maar van de arbeidershuisjes zijn nog voorbeelden aanwezig.
De plaats van de steenfabrieken werd ingenomen door andere industrieën: na de oorlog
onder meer houtverwerking en de produktie van veevoeders.

De aanlegmogelijkheden voor schepen werden in onze eeuw aanzienlijk uitgebreid en ook
de scheepsnijverheid kreeg nieuwe impulsen. Wat bleef, zijn verscheidene 19e- en
20e-eeuwse huizen en boerderijen langs de as IJsseldijk-Noord/Dorpsstraat/IJsseldijk-West.
De plaatselijke korenmolen werd gesloopt en een houtzaagmolen, gelegen buitendijks ten
zuidwesten van de kom, brandde af in 1958.

Na de oorlog werd het dorp sterk uitgebreid: landinwaarts werden ter weerszijden van de
Kerkweg woonstraten gerealiseerd in een enigszins bij het oorspronkelijk verkavelingspa-
troon aansluitende plattegrond. De ontsluiting van het dorp werd tegelijkertijd verbeterd
door de aanleg van de Provinciale Weg van Schoonhoven naar Krimpen, zonder dat dit tot
verkeersoverlast aanleiding gaf.
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5.2.2. Gouderak

Gouderak is ook een van de oudere nederzettingen binnen de Krimpenerwaard. De kern
ontstond als ontginningsdorp langs de oever van de Hollandsche IJssel, die van hier een
vrijwel recht verloop had tot aan Gouda; Gouderak zou zijn naam hieraan ontlenen: het
Goudsche Rak.
Het dorp behield tot recente tijd zijn oorspronkelijke lineaire structuur: de vanaf de
rivieroever ontgonnen strookvormige percelen waren op de kop bebouwd. Het lineaire
karakter werd bovendien zeker sedert de 15e eeuw versterkt door de opkomende
steenbakkerijen: de bedrijven waren gebonden aan de rivieroever in verband met de aanen
afvoer van grond- en brandstoffen en van het eindprodukt.

Gouderak vormde weliswaar een zelfstandig ambacht, het was echter geen kerkdorp: tot
1658 moest worden "gekerkt" in het op de overliggende Usseloever gelegen Moordrecht.
De kommen van de beide dorpen zijn sinds onheuglijke tijden met elkaar verbonden door
een veer. Bovendien was er vanaf de 14e eeuw tot 1926 een veerdienst op Gouda, dat
eeuwenlang de ambachtsheerschappij over het dorp bezat.

De kom van het dorp ontwikkelde zich in de nabijheid van de veerstoep; hier vlakbij, maar
achter de IJsseldijk, kwam in 1658 de Nederlands Hervormde kerk te liggen. Binnen de
kom ging de bebouwing zich uitstrekken langs beide zijden van de dijk (de Dorpsstraat);
de boerderijen werden er meer en meer vervangen door huizen en verscheidene 17e- en
18e-eeuwse panden sieren nog het dorp. Buiten de kom liggen langs de IJsseldijk
boerderijen uit dezelfde tijd.

Sedert het begin van de vorige eeuw verdichtte de kom van Gouderak zich. In 1826
ontstond een nieuwe begraafplaats aan de zuidzijde van de Nederlands Hervormde kerk (de
oude lag aan de noordkant); in 1842 kwam het nieuwe raadhuis aan de Dorpsstraat gereed
en in 1845 een predikantswoning. Uit dezelfde tijd dateert ook een buitenhuis langs de
Dorpsstraat en van enkele tientallen jaren later resteren eveneens nog enkele panden.
Verdere verdichting en groei volgden vanaf het eind van de eeuw; zowel binnen als buiten
de kom werden in de jaren vanaf circa 1880 (arbeiderswoningen en boerenbedrijven
gebouwd, waarvan verscheidene met monumentaal karakter (met name langs de Kattendijk
en het Middelblok). Het stoomgemaal van Stolwijk, de M. Verdoold Czn., kwam gereed
in 1880.

Inmiddels was nog slechts op bescheiden schaal afgeweken van de lineaire dorpsstructuur:
er lagen in het begin van onze eeuw nog maar weinig panden in de polder achter het dorp;
bovendien werd de ruimtelijke ontwikkeling van de kern beperkt door het wiel in de Polder
Middelblok.
Duidelijke groei in oostelijke richting trad pas op in de eerste decennia van onze eeuw: zo
werd onder meer de Smitsstraat bebouwd en kwamen panden langs de Kerkhoflaan gereed.
Anderzijds ging aan de IJsselzijde in deze tijd de steenfabricage ten onder en ook de
scheepswerf verdween (1924). Op de vrijgekomen terreinen werden - behalve een
mattenmakerij - ook woningen gesticht.

Verdere expansie van het dorp vond plaats na de oorlog; in de jaren zestig werden
uitbreidingsplannen gemaakt voor circa 350 woningen, die gesitueerd werden in de achter
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het dorp gelegen polder en verder werden de havenfaciliteiten verbeterd. Nieuwe bedrijven
werden aangetrokken en oude werd nieuw leven in geblazen.

De economische bestaansbasis lag vanouds in de veeteelt en de akkerbouw (hennep). Het
veebedrijf leverde behalve melk en melkprodukten ook mest voor de akkerbouw. De
hennepteelt verdween rond 1900 definitief; het bedrijf was omstreeks 1800 echter al over
zijn hoogtepunt.
Naast het agrarisch bedrijf waren de steenfabricage en de touwslagerij van grote betekenis.
Omstreeks 1840 telde het dorp 22 touwslagerijen en in het begin van de 18e eeuw waren
er 8 steenplaatsen. De touwfabricage liep sedertdien sterk terug maar rond 1900 waren er
nog 7 steenfabrieken. Hiervan moesten er tussen 1900 en 1925 door dalende vraag naar
IJsselstenen vijf sluiten; na de oorlog restte er nog één, maar ook dit bedrijf ging ten onder.
In een aantal gevallen werden de bedrijfsruimten overgenomen door mattenmakerijen, soms
ook werden ze gesloopt. De zeilingen werden meestal opgehoogd of omkaad en daarop
heringericht als bedrijfsterreinen.
Een in 1862 opgerichte korenmolen werd in 1951 gesloopt en een scheepswerf in het dorp
ging - zoals reeds opgemerkt - in 1924 ten onder. Twee andere werven, gelegen in de
nabijheid van Stolwijkersluis, kwamen bij de grenswijziging van 1965 onder Gouda te
liggen.

Gouderak is ook thans nog relatief slecht ontsloten: het is slechts bereikbaar over de
Usseldijk en door middel van het veer op Moordrecht. Plannen voor de aanleg van een
nieuwe weg, voorkomend in een streekplan uit de jaren zestig, werden niet gerealiseerd.

5.2.3. Lagen Weg

Het gehucht Lage Weg ontwikkelde zich langs de gelijknamige weg, die voorheen ook wel
Schinkeldijk heette en die uit de 13e eeuw zou dateren. De weg vormde een afsnij-
ding - dwars door de kavels - van de verbinding tussen Gouderak en Ouderkerk aan den
IJssel via de Usseldijk. De weg was op beperkte schaal vestigingsbasis voor boe-
renbedrijven: er resteren enkele 17e en 18e-eeuwse boerderijen.
In de loop van de vorige eeuw werden verscheidene nieuwe boerderijen gesticht, maar tot
ruim in de 20e eeuw was de bebouwing zeer ijl.
Omstreeks 1925 werd een schoolgebouw langs de westzijde van de weg geplaatst en verder
verrezen enige nieuwe boerderijen benevens enkele fruitkwekerijen met bijbehorende
woning.
Ook langs de Molenvliet, die de Lage Weg kruist, kwam in dezelfde tijd een aantal
woningen tot stand. Lage Weg kwam inmiddels nog niet als kern op de kaart voor; dit
gebeurde pas na de oorlog, toen een kleine woonwijk aan de westzijde van de weg was
gerealiseerd.

Het gehucht is thans onlosmakelijk verbonden met de oeverbebouwing langs de Hollandsche
IJssel; een deel van deze bebouwing moet daarom dan ook tot de kern Lage Weg worden
gerekend.
Er staan in het buurtje behalve boerderijen ook arbeiderswoningen; een deel van de
bevolking vond eertijds werk bij de steenplaats te Klein Hitland, waarmee het in onze eeuw
door middel van een voetveer in verbinding stond.
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Een aantal agrarische bedrijven langs de Lage Weg was eertijds gericht op akkerbouw: met
name nabij de Molenvliet lagen (hennep)akkers. Rond 1900 kwam de fruitteelt op, maar
al spoedig verdween dit bedrijf weer en werd de gehele omgeving voortaan uitsluitend benut
voor de veeteelt.

Het gehucht is redelijk ontsloten via de IJsseldijk en de weg langs de Berkenwoudse
Wetering; het veer is echter opgeheven.

5.2.4. IJssellaan

Het gehucht IJssellaan strekt zich lineair uit langs de binnenzijde van de IJsseldijk bij de
grote meander tegenover het dorp Kortenoord. In de ontginningsfase werden zo veel
mogelijk haaks vanaf de rivieroever strookkavels aangelegd. In de "neus" van de
Nessepolder leverde dit problemen op, die opgelost werden door het inbrengen van een
knik in de kavelbundel.
De oorspronkelijke boerenbebouwing op de kop van de kavels werd op den duur enigszins
uitgedund. Enerzijds was dat een gevolg van de aanleg van de Lage Weg (of Schinkeldijk),
die een tweede bebouwingsas werd; anderzijds kwam sedert de 15e eeuw het zwaartepunt
van het economisch leven aan de IJsseloever bij de steenbakkerij te liggen. Dit had tot
gevolg dat er bebouwingsconcentraties ontstonden nabij de steenplaatsen. Zo waren er zeker
drie clusters in de neus van de Nessepolder: respectievelijk bij de steenplaatsen de Schans,
Spreeuwenhoek en Doorneboom. (Een drietal andere bevond zich tussen de Schans en de
kern Gouderak.) Een vierde bebouwingscluster ontwikkelde zich in de nabijheid van het
stoomgemaal de Nesse; hier lagen verscheidene hennepakkertjes.

In het begin van de 20e eeuw kreeg de bebouwing langs de binnenzijde van de IJsseldijk
door verdichting langzamerhand een duidelijker lineair karakter: er ontwikkelde zich een
vrijwel gesloten bebouwingslint langs de dijk. Ten dele was dit een gevolg van de opheffing
van de steenfabrieken de Schans en Doorneboom (±1915), maar ook de verlegging van
de bedding van de Hollandsche IJssel omstreeks 1938 was van grote invloed: de steenplaats
Spreeuwenhoek werd afgesneden van de Nessepolder en kwam aan de Nieuwerkerkse kant
van de rivier te liggen.

Het gehucht IJssellaan werd inmiddels nog niet als zodanig op de kaart aangegeven. Dit
volgde pas na de Tweede Wereldoorlog toen verdere verdichting en kom vorming optraden:
achter de bebouwing langs de IJsseldijk werd een tweede weg aangelegd, terwijl ook een
aanlegplaats voor vrachtschepen werd gerealiseerd.

De economische basis van de bevolking op dit deel van de IJsseloever wijzigde zich in onze
eeuw dientengevolge ingrijpend: de steenfabricage verdween en het relatieve belang van
de veeteelt nam toe. Na de oorlog vonden ook enige industriële bedrijven een plek in
IJssellaan.

Het gehucht is vanouds maar matig ontsloten: het is slechts bereikbaar langs de IJsseldijk.
Een voetveer naar Kortenoord werd opgeheven.
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5.2.5. Oudeland

Nabij de zuidoostgrens van de gemeente ligt langs de Oudelandse Weg het gehucht
Oudeland.
Zowel op de T.M.K. als op de Chromotopografische Kaart van 1898 wordt langs de
noordzijde van de Kerkweg onder Ouderkerk aan den IJssel een kavelbundel aangeduid als
"Het Oude Land". De bundel onderscheidt zich van de overige in de Kromme-, Geer- en
Zijdepolder door een iets afwijkende kaveloriëntatie en hij is er ruimtelijk van gescheiden
door de Smalle Vliet, die in de nabijheid van Ouderkerk werd verwijd tot boezem.
Een verklaring van een en ander zou kunnen zijn, dat de vroegste ontginners te Ouderkerk
een aantal kavels opvallend veel eerder hadden ontgonnen en in cultuur gebracht dan in
de omringende wildernis het geval was. Hun "rodingsactiviteit" zou dan tot een eind zijn
gekomen nabij de Loete, een veenstroompje dat de basis zou vormen van de latere
Lekkerkerkse Boezem.
Een tweede mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is, dat een aantal ontginners - (min
of meer) onafhankelijk van die te Ouderkerk - vanaf de Loete het land in cultuur wilde
brengen, zoals dat ook in Berkenwoude gebeurde. (Het gebrekkig op elkaar aansluiten van
de kavels ter weerszijden van de Oudelandse Weg pleit voor de laatste opvatting; het
toponiem Het Oude Land voor de eerste.)

Hoe dit zij, de Oudelandse Weg (parallel aan de Loete) moet eeuwen geleden een
nederzettingsas zijn geworden. Van der Aa schrijft hierover onder meer: "vele fundamenten
van gebouwen, palen en waterstoepen worden opgedolven" en verder vermeldt hij, dat de
hennepakkers ter plaatse 'huiswerven' worden genoemd, die bovendien vrij zijn van het
betalen van tienden. Zijn conclusie luidt: "Waarschijnlijk zijn deze huizen door
overstromingen van den Krimpenerwaard weggeraakt". Voor de ondergang van het gehucht
kerkten de inwoners in elk geval in Ouderkerk: de Kerkweg legt hiervan nog getuigenis
af.

Het nederzettinkje ging hoe dan ook ten onder en pas omstreeks het jaar 1900 werden er
weer enige boerenbedrijven gesticht langs de op de T.M.K. (nog) als Tiendweg aangeduide
Oudelandse Weg. Verscheidene ervan hebben een monumentaal karakter. Als uitloper van
de kern is te beschouwen de bebouwing langs de Kerkweg. Oudeland ontwikkelde zich tot
een zeer ijle lineaire kern met boerderijen ter weerszijden van de Oudelandse Weg. De
bedrijven, alle op de kop van de kavel gesitueerd, zijn bereikbaar via bruggen. De naam
verscheen eerst na de oorlog op de kaart. Het gehucht is thans geheel op veeteelt
georiënteerd maar tot in de vorige eeuw kwamen er ook hennepakkers in de omgeving
voor.

Oudeland is vrij goed ontsloten dankzij de verschillende kruispunten van de Oudelandse
Weg en vooral door het kort ten zuiden van de kern passeren van de Provinciale Weg van
Schoonhoven naar Krimpen aan den IJssel.
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5.3. Verspreide bebouwing

De oeverbebouwing langs de Hollandsche IJssel kan vrijwel in zijn geheel tot de vier
eerstgenoemde kemen worden gerekend. Enkele verdichtingen verdienen het echter apart
te worden vermeld.
In de eerste plaats kan worden genoemd de lineaire bebouwing in het uiterste noorden van
de gemeente. Tot 1965 behoorde een deel van de kern Stolwijkersluis tot de gemeente
Gouderak. Het ononderbroken karakter van de bebouwing geeft reden de huizen zowel bij
IJsseloord als aan de Goudsche Vliet als cluster te beschouwen.

Een begin van komvorming treedt op nabij de T-kruising van de Schaapjeszijde en de
Usseldijk. Eertijds bevond zich hier de steenplaats IJsselzicht, die rond 1916 werd gesloten.
Ook omstreeks 1900 was op deze plaats, nabij de Schanspolder al sprake van verdichting.
De vestiging van industriële bedrijven in dit gebied betekende voortgaande uitbreiding en
verdichting.

Vergelijkbaar is de verdichting van de oeverbebouwing nabij de uitmonding van de
Berkenwoudsche Boezem. Tot in het begin van onze eeuw lagen hier de steenplaatsen Dikke
Boom en de Groene Boom.
Het speciale uitwateringskanaal van de boezem - parallel aan de IJssel - verloor na de
oorlog zijn functie en werd gedeeltelijk gedempt. Het bijbehorende gemaal 'de Nesse'
dateert van 1884.
Na de oorlog werden zowel binnen- als buitendijks bedrijven gevestigd in deze omgeving,
terwijl bovendien havenfaciliteiten werden verwezenlijkt. Enkele woonstraten completeren
de kom.

Het begin van een lineaire structuur valt ten slotte te herkennen in de bebouwing langs de
Tiendweg onder Ouderkerk aan den IJssel.
Omstreeks 1940 waren er nog slechts enkele boerderijen; thans liggen er langs beide zijden
van de weg ongeveer vijf, alle bereikbaar via bruggen.
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Figuur 1. a.
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Figuur 2a. Ouderkerk op den Ussel anno 1867. Uit de gemeente-atlas van J. Kuyper (1869).
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Figuur 2b. Gouderak anno 1866. Uit de gemeente-atlas van J. Kuyper (1869).



Figuur 3a. Uitsnede topografische kaart 1:25.000, bladnr. 503 (1898).
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Figuur 3b. Uitsnede topografische kaart 1:25.000, bladnr. 482 (1914).



Figuur 4. Uitsnede topografische kaart 1:50.000, bladnr. 38 West (1943).



Figuur 5. Uitsnede topografische kaart 1:50.000, bladnr. 38 West (1982).



LEGENDA BU DE KAART VAN DE FUNCTIONEEL-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING IN HOOFDLIJNEN
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Figuur 6. Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Ouderkerk aan den Dssel in
hoofdlijnen, periode 1850-1945 (voor verklaring zie legenda).
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Figuur 7. Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Gouderak in hoofdlijnen,
periode 1850-1945 (voor verklaring zie legenda).

Figuur 7a. Gouderak anno 1988 (ter vergelijking)
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BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK

De gemeente Ouderkerk wordt gevormd door een lang bebouwingslint langs de Hollandsche
IJssel. De gemeente bestaat uit twee kernen langs deze dijk, te weten Ouderkerk aan den
IJssel en Gouderak, en de kern Lageweg.

Ouderkerk aan den Ussel

De kern Ouderkerk aan den IJssel bestaat uit de Dorpsstraat die over de dijk loopt en de
dwars erop staande Kalverstraat die overgaat in de Kerkweg. De oudste bebouwing bevindt
zich langs de Dorpsstraat waar op de hoek met de Kalverstraat de in de 16e tot 18e eeuw
gebouwde kerk staat. Bij de kerk staat een Wilhelminaboom met hek uit 1898. De
bebouwing langs de Dorpsstraat is tweezijdig en bestaat uit dorpswoningen, zowel uit de
periode vóór 1800 als uit de periode 1800-1945. Het raadhuis in deze straat heeft een
nieuwe uitbreiding die dateert van enkele jaren geleden.

De dorpswoningen staan veelal met top-, tuit-, of klokgevel richting straat, maar er staan
ook enkele woningen met de nokrichting evenwijdig aan de straat. De oudere panden
hebben de ingang iets onder het huidige straatniveau. De huizen aan de landzijde van de
dijk zijn tegen de dijk gebouwd en aan de achterzijde dus tweelaags. Het merendeel van
de woningen is opgetrokken uit ijsselsteentjes waarbij de strekken boven vensters en deur
vaak uit rode baksteen zijn; soms is alleen de voorgevel uit ijsselsteentjes. De Kerkweg
is in de eerste twee decennia van deze eeuw bebouwd met vrijstaande en twee-onder-één-
kap woningen met voortuinen.

De bebouwing langs de IJsseldijk bij Ouderkerk aan den IJssel bestaat voornamelijk uit
boerderijen, beneden tegen de dijk gelegen en opgetrokken uit ijsselsteentjes. Dit zijn
boerderijen van het langhuistype, veelal met aparte houten hooischuren op bakstenen basis
die vaak direct tegen de dijk zijn gebouwd. Voorbeelden van deze schuren zijn bijvoorbeeld
te vinden bij IJsseldijk Noord 60, 95, 100, 231 en 244. Andere boerderijen hebben hooi-
zolders boven de stal die aan één zijde een houten wand hebben. Voorbeelden zijn IJsseldijk
Noord 229 en 77. Er staan ook enkele boerderijen van het krukhuistype, maar deze dateren
uit de periode vóór 1800. In de richting van Krimpen aan den IJssel bevinden zich enkele
boerderijen van het T-huis type: bijvoorbeeld IJsseldijk West 71, daterend uit het midden
van de 19e eeuw waarvan het voorhuis en de houten schuur nog oorspronkelijk zijn, en
IJsseldijk West 15 en 49.

Gouderak

De kern Gouderak bestaat uit tweezijdige bebouwing op de dijk (Dorpsstraat) met
komvorming rond de 17e eeuwse kerk. Ze wordt voornamelijk gevormd door dorpswonin-
gen, opgetrokken in ijsselsteentjes waarbij vaak de strekken boven vensters en deur uit rode
baksteen zijn. De woningen langs de Dorpsstraat zijn meest eenlaags panden zowel met
de nokrichting evenwijdig aan de straat als met de nokrichting dwars op de straat. De
ingang ligt vaak onder het huidige straatniveau. De woningen aan de waterzijde van de dijk
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staan tegenwoordig voor een groot deel leeg of zijn onbewoonbaar verklaard. Vermeldens-
waard, in de kern van Gouderak, zijn het voormalige raadhuis, Dorpsstraat 52, en het pand
Dorpsstraat 45; een fraai eenlaags buitenhuis met mezzanino, gelegen in een royale tuin
aan het water.

De bebouwing langs de dijk buiten de kern Gouderak bestaat voor het grootste deel uit
boerderijen zowel van het krukhuistype, bijvoorbeeld Middelblok 1-3, als van het
langhuistype, bijvoorbeeld Middelblok 11, 131 en 191. De boerderij Middelblok 135/137
heeft achter het stalgedeelte een hoge houten hooitas.

Lageweg

Deze kern bestaat uit een tweezijdig bebouwingslint van een weg door het lage land die
een afkorting is van de weg over de IJsseldijk. De bebouwing bestaat uit dorpswoningen
en boerderijen waarvan nr. 32/34 en nr. 1 vermeldenswaard zijn. Bovendien staat er een
voormalig schoolgebouw uit 1905 en is er een kleine nieuwbouwwijk.

Verspreide bebouwing

Langs de gehele IJsseldijk komen verspreid blokjes eenlaags arbeiderswoningen onder
zadeldaken voor: bij voorbeeld Veerstalblok 47-53, Middelblok 151-157,165-177, IJsseldijk
Noord 198-200. Aan de waterzijde van de dijk komt verspreid industriële bedrijvigheid
voor, waarbij in Ouderkerk aan den JJssel de houthandel opvalt. Uit de periode 1800-1945
dateren de houten loodsen van de houthandel IJsseldijk Noord 220.
Bij Gouderak staat aan het Middelblok een fabrikantenvilla: Valkenstein, een eenlaags pand
met middenrisaliet.
Overige vermeldenswaardige bebouwing langs de IJsseldijk is: de Watertoren (IJsseldijk
West 110), een betonnen toren uit 1916; de gemalen Verdoold (Kattendijk 1) uit 1880, De
Nesse (IJsseldijk Noord 293) uit 1884, Kromme Geer en Zijde (IJsseldijk Noord 10) uit
1916; twee molenstompen aan de IJsseldijk en Middenblok; en de begraafplaats aan de
IJsseldijk Noord tegenover nr. 67, daterend uit de tweede helft van de 19e eeuw.

In het achterland liggen nog enkele ontginningsassen waarlangs boerderijen, te weten de
Tiendweg Oost en West en de Oudelandseweg. De boerderijen zijn van het langhuistype
(bijvoorbeeld Oudelandseweg 11 en hoek Tiendweg Oost/Kerkweg) en van het T-huistype
(bijvoorbeeld Oudelandseweg 25); de percelen zijn omgeven door slootjes, waarbij langs
de sloten aan weerszijden van de wegen knotwilgen staan. Vermeldenswaard is ten slotte
de ophaalbrug uit 1880 aan de Gouderakse Tiendweg die over de Vliet ligt. Er liggen nog
enkel identieke bruggen over deze Vliet, deze liggen echter op grondgebied van de
gemeente Vlist.
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STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

Van de gemeente Ouderkerk is geen stedebouwkundige typologie gemaakt, omdat er in de
periode 1800-1945 alleen verdichting en uitbreiding van de kernen langs de reeds aanwezige
structuur heeft plaatsgevonden.


