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1. Cortgene 2
Raadhuis

Z',iiiil\\u.': ,i -:.
Het raadhuis is een lors
tradilionalislisch gebouw uit 1 965,
ontworpen door J.F. BerghoeÍ en
H. Klarenbeêk. Het ontwerp is
geinspireêrd op de gebouwen
(ha len) blj de scheepswerven.
Hel raadhuis is geopend voor
bezichl ging en andere acl vileilen.
Z e achterzjde van de Ío der.

Deze voormaLige kap telnswoning
is gebouwd rond 1850 in een
soberê neoclassicislische vorm
met êen opvallend gepleislerde
dakerker.
De grole scheepswerven in
AlblasserdaÍr hàdden een kapilêin
in dienst die adv seerde over dê
masten en luigage_ De eerste
eigênaar, kapilein Schuchard was
in diênsi bij de weÍ van C. Smit.
Het pand heell ook dienst gêdaan
als woning voor het hoofd van dê
tJLO-school, burgemeesters,
wonrng en als huisvesttng van
enkêlê gemeentelijke diensten.
Thans s hier de Historische
Vereniging Wesf Alblasserwaard
en de wereldwinkel gehuisvesl.

Drt pand is geopend voor
bezchtiging.

Dit grote dijkhuis in de dorpskern
van Alblasserdam werd in 1841
gebouwd in opdracht van de
ambachtsheer Cornelis Azn Rijkee.
Het pand bestond r.ril een
hoofdhuis van 15 meter breêd en
12,5 mêter diep en een bína even
groot koetshuis dat ten opzichte
van de ditk iets lerug ligt. Beide
bouwdelen hebben een schilddak
waarvan de nok evenwijdig loopt
aan de dijk.
Door het gíote verschil in het
maaiveldnivêau lussen de dijk ên
hêt achlerlggêndê laagveen zijn
het woonhurs en het koetshuis aan
de achterzijde voorzien van een
onderverdieping. Deze beval in het
woonhuis de keukêns en
voorraadkamers ên in hel
koelshuis de paardênstal len. Het
voorgedeelte langs dê dijk heeíl
daarentegen een exÍa verdjeping
die aan de achterzijde oftbreekt.
Het huis s nog zeer authentiek en
door de vereniging Hendrick de
Kêijzer zorgvuldjg gerestaureeíd in
2411t2012.

D t pand is ter bêzichliging
opgeste d door de hu d ge
georu Kers.

4. CoÍtgene 6
PastoÍie HeruoÍmde Kerk

De eerstê steen voor de
Hervormdê pasiorre werd op 12
oktobeí 1882 gelegd door
PieÍonêlla Smit, de ongehuwde
dochter van scheepsbouwnTeester
Corneiis Smit en Preieínella Tuytei.
Dit pand wordt gekenmerkt door
een eenlaagsvolume onder een
zadeldak met de nokrichting
evenwiidig aan dê dik, een
symmetrisch ingêdee de voorgevêl
met in het middên een enÍee ên
een portiek. BenedendÍks heeft
het een kelderverdieping. De
gêvels zijn voorzien van divers
stucwerk- Aan de achterziide
rechts is een houtên serre
gesitueerd.

Onr prvacyredenen is dil pand n et
oPengesle d voor bezrchtiging.

5. Cortgene I
HeÍvormde Kerk

Oe Hervormde Kerk is een
kruiskerk met een deels
ngebouwde toren met achtzijdige
opbouw en spjts. Deze kerk werd
in 1899 buitendiks gebouwd naar
een onlwerp met neogotische
êlemenlen van A, van Nugleíen.
Eerst stond hier êen houten keík
uil  1854.
De kerk is gerestaureerd in 2004.

Boven de entree is êr een
gevelsteen ter nagedachtenis van
êne Colnelis Sm t die leeÍde van
1784 tot 185B.

D t gebouw is open voor
bezichtiging, het orgel wordl
bespeeld en u kunl de toren
bek immen.

3. Cortgene I
"Ambachlsheerliikhêidshuis"

2. Corlgene 3



6. Cortgene 'l 15
"Huize Dorresteyn"

De heer Tulte verhu sde naar het
Kortland naar een nieuwgebouwde
boerderj,  mede mogeljk gemaakt
door de bouwer van 't Zandeken-
De vllla 't Zandeken s n 1911
gebouwd voor en door Johann
Chrjst iaan Smii, getrouwd mêt
PeÍone la van der Giessen.
Het huidige pand heeíl een
tweelaags volume op een L-
vormige p attegrond onder een
getopt samengeslêld tentdak.

Om privacyredenen is dt pand n el
opengesteld voor bezichtig ng.

8. Cortgene 123

Dit stauge pand heeíl een
h^/eelaags volume ondet êen
verhoogd plat dak en mêt de
kelder benedendijks. De voorgevel
is symmelrisch ingedeeld met êen
portiek en enÍeê in een Tlsaerend
(voor u tspringend geve vlak)
middengedeelle dat 1êr hoogte van
de zo der elndigt in een puntgevel,
onder een steekkap, Dê gevel van
d t risaerende gedee te veÍbreedt
zich naar boven loe, Dê gevel is
gedecoreerd door middel van
stuc- en pleisterweÍk. Boven de
entree bevindt zich een
rechthoekig balkon-
Het huls is opgelrokken uit rode
baksleen in krulsverband met
diverse bogen boven de vensters
en hel portiêk met gestucte aanzet
en slui lstenen. Het pand heeÍt een
gepleisterde plint ên speklagen.

Om prvacyredenen s di l  pand n et
opengeste d vooÍ bezchtiging.

9. Cortgêne 127l 129

De uit 1880 daterende vi la
Dorresteyn heell in 1902 eer
overhuifd gietijzeren balkon en een
neorenaissance-;ngangspartij
geKregen.
In dit pand woonde Jan Ulrch
Sm t, st ichier van'werf de Noord",
de drlnkwatervoorziening
Alblasseídarn en van de aceiyleen-
ên zuurstoÍfabrek "De Alblas".
Jan Ukich Smit was in 1902 uit de
"Oude Werf" gestapt en heeÍt in
1903 grond van Vroege gekocht
angs de rivier De Noord, op 4 iu i
1904 stichtte hij 'Wêrl de Noord".

Om privacyredenen s dit pand n et
opengeste d vooÍ bezichtiging.

7. Cortgene'121
"'t Zandeken"

I\,,larkant s deze rond 1905 voor
F.H. van der Lee, directeur van
een machineÍabr ek, gebouwdê
neorena ssance-vi la, voorziên van
een erkerpartj met toTen,
Het is een dr elaags gebouw met
een plat dak en dakschrlden. Aan
de Inkerzjde is het pand voorzien
van een driekantjge erkêruilbouw
over de gehele gevel. Rechls oP
de eerste verdiep ng is eên
rechthoekige erker, ondetster.rnd
door consoles. De gevels zjn
opgetrokken uit rode baksteen in
kruisverband mel een haídsienen
plint met proÍl lering. Tevens ls de
gevel voorzien varl gestucte
proÍiellijsten- Hel torenlje hêeÍt een
vierkante gebogen kap mel een
zinken bedekking. Aan de
linkerzilde is een aanbouw
gesitueerd ( lrummer 129) uit circa
1910 .
De heer van dêr Lee was eigenaar
van een stoomweverij aan hel
Zuiderslek. Nadat de êigenaar was
overleden is een kielnzoon een
machinefabriek begonnen aan het
Zuiderstek.

Om prvacyredenen is dt pand niet
opengeste d voor bezichl ging.

Op de plaats waar nu dê vi a
'l Zandeker staat, stond vroeget
de hofslee van Zeger TuÍe mel
de naam "Elke lvlorgen Nieuwe
Zorgen". Van zijn hoÍslee zijn de
ke ders inclusieÍ walerput nog
bewaard geblêvên onder het
huld ge pand. Dêzê waterpui is in
de meidagen van'40 nog gêbruikl
voor wateruoorziening omdat eÍ
geen drinkwatet was en men het
water uit de rivier De Noord niet



10. Oost Kinderdi ik 191
"Huis te Kinderdi jk"

Toen de nootdwesterstorm van
1421 was geluwd, vond het hoog
opgestuwde water zjn weg terug
naar zee. Wrakhout en alles wal
kon drijven, wed met de ebstroom
meegevoed. Daarbij was ook een
kindjê in een wieg met een kat. De
kat had de wieg in evenwicht
gehouden doot heen en weet te
sqingen. De wieg spoelde aan op
een punl waat het landschap van
de Alblassetwaard nabij Oost-
Kindedijk een uitstulping had naal
het westên toe, waar bewoning
was. Dat was ongeveeí tussen
Lammetjeswiel en Rijzenwiel. Daar
waat hter Huis te Kindetdijk zou

Het kindje Beatix weíd tegen de
dijk qevonden en lieÍdeíijk
opgenonen. De kat sprcng weg en
rende vedwaasd noodwaarts de
dijk op. Volkonen uitgeput
verdronk het dier in de Kattenwiel.
Beatrix trouwde latet met Jacob

Geschiedenis van de
vroegere bewoners, de
Íamilie Lels
Mu* Lels, ging als zoon van een
kapnein/reder in Amsterdam Íeeds
op veêftieniarige leeftijd naar zeê.
Via de sêheêpvaatT kwam hij naar
Kindedijk en trcuwde in 1846 op
23 ja ge lêeftijd net Ottolina Snit
Jansdr. (geboren 1822). Een jaal
latet liet hijonder de naam 'nedeij

Muk Lels' bij zijn schoonvadeí ziin
eeÉte schiq bouwen, de bark
'Eêísteling'.

ln 1869 was Muík boekkoudeí/
rcclet van neqen gíote
zeeschepen.
ln tolaalweden tussen 1848 en
1876 veertien schepen gebouwd.
Samen nel de faniles SmiL
Vrcege en Von Linden was
Alblassedam in die tijd in tonnage
de derde thuishaven van
Nede and, na Ansterdam en
Rottetdam.

vanuit Huis te Kindeduk werden
zaken qedaan net Japan en
Nede andsch lndiê. Daaftoe had
Mu* êen belang in het
handêlshuis Carst & Lels te
Yokohama en de plantage Bono op
Java. Met cle komst van stoom als
voonstuwing was hij betrokken bij
de oprichting in 1856 van de
Machinefab ek Diepenveen, Lels
& Snit in Kinderdijk en de
Nede andse Stoomboot
Maatschappij, die met radehoten
op Keulen en Mannheim voer.
Achter het Huis te Kinderdijk, dat in
die tijd diemaal zo groot was als
thans, bevonden zich een bakketij
en een skgeij. Van hieruit weden
de eigen schepen bevoonaad via
een aanlegplaals aan de overziide
van de di)k.
ln 1866 wed na het overlijden van
Fop Snitte Kinderdíjk de sleep-
dienst L. Snit & Co opgericht. Elk
van de opichters, Leenden Snit,
Jan Snil Fopzn., Jan Smit Janzn.
En Murk Lels, nam voor 25o/" deel
in de gevormde rederi. Met àjn
rcderij werd Mu* Lels diíectew.
Het kantoor bleef tot I 9Ol
wvestigd in Huis te Kindeídijk.
Op I aptil 1 BB7 werd Muík s zoon
Cornelis Jan Lels (1857-1928) in
de directie opgenomen en na het
ove ijden van Mutk wefu in 1893
de jongste zoon Piet Lels (1865-
1 929) benoemd tot nededirecteur.
Het hoofdkantoot was te
Alblassedam met een filiaal in
Rotterclam aan bood van de
lichtq Zêeknd'. ln 18 weíd in
Maass luis een kantooeand
gebouwd. In 1901 wotdt de
hooldzetel van Alblassedam naal
RoÍtedan verylaatst.
Piet Lels bewoonde nog lange tijd
het Huis te Kinderdijk.
Het was de gewoonte dat elke boo!
van L. Snit & Co die de Boord
passeerde, een gÍoet bÊcht door
drie stoten op de ÍluiÍ te geven,
waana de heer Lels - mits thuis -
met zijn hoed in de hand
teruggtoefte.

Dlt deíiige herênhuis heeÍt êen
parterre en een verdieping, ier
breedle van vijf vensterassen, een
dwars schilddak mel schoorstenen
en dakkapellen. De lijstgevel is
vooízien van een hardstenen plint
en versierde middêntravee. De
deuíomlijsting heeÍt een
hooídgestel op gesneden
consoles. Daarboven is er een rijk
gesneden omlljsting van het
verdieplngsvenster n Lod. XV-
vormen. Het pand heeft
vijftienruits- en twaalÍuits-
schuiframen mel luiken op de
begane grond. Blijkens een
steentje in de rechter zijgevel is het
huis in 1929 gerestaureerd-
Hel Huis te Kinderdiik is gelegen
aan de rivier de Noord, tussen de
Lammetjeswiel en de Fijzenwiel.
Dit statige pand hêeíi in de loop
der tijden een veêlbewogen
geschiedenis gêkênd. Boeiend aan
dil huis zijn de geschiêdenis van
oe vroegere oewonêrs en vooraL
hel in de omgeving van
Alblasserdam bekende verhaal van
een kindje, dat tijdens de sinl
Elisabelhsvloed van 1421 hier in
een wieg aanspoêlde.

Hei huis s opengesteld voor
bezichlig ng en er worden
rondleid ngen gegeven.

Verhaal van de Sint
Elisabethsvloed.
ln de vísie van de heer A.M. Lels is
het verhaal als volgt.



11. Binnenpa*
Huis te Kinderdiik

12. De Alblasserwaardse
ooefenwagen

I\,1ON U [/ENTALE P RACHT
Het zijn en blijven rijdende
monumênien,van grole historlsche
waarde. Alle transporl in
Nederland vindt zijn oorsprong in
dit gerij, de Íots van iêdêre boêr
die er zuinig op was-
De wagenmaker kwam vaak in hel
voorjaar langs om alles weer eens
le coniroleren en te smeíen mel
reuzelen spekzwoeíd, een soort
APK dus. Dê wagen ging vaak wêl
driê generaties mee.
De adel en de gegoede burgers
reden tot p|m.1700 al lemaal in zo'n
wagen. Na 1700 kwamen er bi jde
rijken meer karossen in gebruik,
luxe wagens op nemen.

Ook de slede van Hurs le
Klnderd4,& van PÍet Lels staal ter
bezichtigilrg, natuurlijk de pracht ge
Phaeton van de Íamilje Rijke€,
eigenaar van de Heerlijkheid
Alblasserdam, een luxe rijt!ig van
rond 1855.
Zie ook www.boeíenwaoens.nl

Bij  mooiweer kunt u hier in de tuin
genielen van een kopje kotÍie oÍ
theê, aangeboden door de írrma

'13. Vêrdoorn
gelegenheidskoêtsên

Het park Huis te Kinderdljk is eên
openbaar toeganke ijk landgoed
dat is aangelegd in de 18e eeuw.
Het landgoed is tegenwoordig
ongeveeí zes hectate gtoot.
Vroeger was hêl veel groter. Tot
de vijíligerjarên van de vorige
eeuw behoorden tot het landgoed
namelijk ook veípachte landerien
met hooi- en weilanden en enkêlê
gnenden.
De grens strekte zich uit tol aan
de boezemkade vaf hêt Nieuwe
Waterschap.

Het binnenpark is in Íeite de luin
achter het herenhuis en is niel
openbaar loegankelijk.
Deze tuin is in Engelse
landschapsstijl aangelegd en bevat
veel monumentale oude bomen.
Het buitenpark beslaat uit lanen,
bossen, graslanden, boomgaard
en wateÍgangen. De ruim 250 jaar
oude geschiedenis van huis en
park bevat veel interessanle
historische aspecten-

Tiidens open mon!menlendag is
ook het b nnenpark loegankeli jk en
vinden er rondleidingen onder
eiding van natuurgldsen p aats.

Organisale
Open Monumentendag 201 3:
We rkg@ep Te ntoon ste I I ingen
van de Histotische Vercnigina
West Alblassetwaad

De Íima Van Asperen, gêvestigd
aan de Noordenstraat 15 nodigt u
uit om kennis te makên met de
meest zeldzame, mooiste
boerenwagêns ter wereld, uil ons
rivierengebied.
De fraaie wagens uit de waarden
zijn van lieverlee heel zeldzaam
geworden. Waren er ooíspronkelijk
vele duizenden, nu zijn eí nog
zo'n 60 oveí bij particulieren en
Nederlandse musea, waarvan zo'n
20 in rijdbare staat.
De oudste nog aanwezige wagen
uit de AlblasseMaaíd is van 1835,
gemaakl in Noordeloos, bij Van
Steenis, de jongste wagen is van
Van Peet, uit l\,4eerkerk, deze is
van 1971. B€ide wagens zi jn op
open monumentendag bij van
Asperen le zien. Ook is er een
tienlal gebeeldhouwde wagens en
sjezen te aanschouwen.

Hel Alblasserdamse en
Kinderdijkse molengebied, de
boezems en het retgors, was vóór
plm. 1740 €on rijk en vruchtbaar
boerengebied Er zullen daar
ongetwijfeld veel mooie wagens
hebben gereden.
ledere boer had wel een stort-, ol
kiepkar. een beêlje boer had zeker
een mooie boêrenwagen, na-ijvêr
joêg de kwaliteit en schoonheid op.

Tussen 10.00 en 12.00 uur ên
lussen 14.00 en 16.00 uur r i jdl
Vetdoorn met een Jan Pleziêr
vanaf het CoÍtgene naar de
NooÍdenslraal en v.v. met een
tussenstop bii Huls te Klnderdík

www.qeleoenheidskoêlsên.nl

U kunl gratis op en afstappen


