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1. Cortgene2
Raadhuis

3. CortgeneI
De eerstêsteenvoorde
pasiorrewerdop 12
"Ambachlsheerliikhêidshuis" Hervormdê
oktobeí1882gelegddoor
PieÍonêllaSmit,de ongehuwde
dochtervan scheepsbouwnTeester
CorneiisSmiten Preieínella
Tuytei.
Dit pandwordtgekenmerkt
door
eeneenlaagsvolume
ondereen
zadeldakmetde nokrichting
evenwiidig
aandê dik, een
symmetrisch
ingêdeede voorgevêl
Z',iiiil\\u.':,i -:.
met in hetmiddêneenenÍee ên
Hetraadhuisis eenlors
een portiek.BenedendÍks
heeft
tradilionalislisch
gebouwuit 1965,
het een kelderverdieping.
De
Ditgrotedijkhuisin de dorpskern
gêvelszijnvoorzienvan divers
ontworpen
doorJ.F. BerghoeÍen
van Alblasserdam
werdin 1841
H. Klarenbeêk.
Hetontwerpis
stucwerkAande achterziide
gebouwdin opdrachtvande
geinspireêrd
op de gebouwen
rechts
is
houtênserre
een
ambachtsheer
CornelisAzn Rijkee.
(halen)blj de scheepswerven.
gesitueerd.
Hetpandbestondr.rileen
hoofdhuisvan 15 meterbreêden
Helraadhuis
is geopend
voor
Onrprvacyredenen
is dil pandn et
bezichlgingen andereacl vileilen. 12,5mêterdiepen eenbínaeven oPengesle
d voorbezrchtiging.
grootkoetshuisdat ten opzichte
Z e achterzjdevande Ío der.
van de ditkietslerugligt.Beide
5. CortgeneI
bouwdelen
hebbeneen schilddak
2. Corlgene3
HeÍvormdeKerk
waarvande nokevenwijdig
loopt
aande dijk.
Doorhetgíoteverschilin het
maaiveldnivêau
lussende dijkên
hêtachlerlggêndê
laagveenzijn
het woonhurs
en het koetshuis
aan
de achterzijde
voorzienvan een
onderverdieping.
Dezebevalin het
woonhuisde keukênsen
voorraadkamers
ên in hel
paardênstallen.
koelshuis
de
Het
DezevoormaLige
kaptelnswoning
voorgedeelte
langs
dê
dijk
heeíl
is gebouwdrond1850in een
Kerkis een
daarentegen
een exÍa verdjeping OeHervormde
soberêneoclassicislische
vorm
kruiskerk
met
een
deels
die aan de achterzijde
oftbreekt.
gepleislerde
metêenopvallend
ngebouwde
toren
metachtzijdige
Hethuis s nogzeerauthentiek
en
dakerker.
opbouw
en
spjts.
Deze
kerkwerd
doorde vereniging
Hendrickde
De grolescheepswerven
in
in
1899
gebouwd
buitendiks
naar
gerestaureeíd
in
AlblasserdaÍr
hàddeneen kapilêin Kêijzerzorgvuldjg
een onlwerpmetneogotische
2411t2012.
in dienstdieadvseerdeoverdê
êlemenlenvanA, van Nugleíen.
mastenen luigage_
De eerste
D t pandis ter bêzichliging
Eerststondhierêen houtenkeík
eigênaar,kapileinSchuchard
was
opgested doorde hud ge
uil 1854.
in diênsibij de weÍ van C. Smit.
georuKers.
De kerkis gerestaureerd
in 2004.
Hetpandheellookdienstgêdaan
Bovende entreeis êr een
als woningvoorhet hoofdvandê
4. CoÍtgene6
gevelsteen
tJLO-school,
ter nagedachtenis
van
burgemeesters,
PastoÍieHeruoÍmdeKerk
êne ColnelisSmt die leeÍdevan
wonrngen als huisvesttng
van
1784tot 185B.
enkêlêgemeentelijke
diensten.
Thanss hierde Historische
D t gebouwis openvoor
Vereniging
WesfAlblasserwaard
bezichtiging,
hetorgelwordl
gehuisvesl.
en de wereldwinkel
bespeelden u kunlde toren
bekimmen.
Drtpandis geopendvoor
bezchtiging.

6. Cortgene'l 15
"Huize Dorresteyn"

9. Cortgêne127l 129
De heerTulte verhusdenaarhet
Kortlandnaareen nieuwgebouwde
medemogeljkgemaakt
boerderj,
doorde bouwervan 't ZandekenDe vllla't Zandeken s n 1911
gebouwdvooren doorJohann
mêt
Chrjstiaan
Smii,getrouwd
PeÍonela van der Giessen.
pandheeíleen
Hethuidige
volumeop een Ltweelaags
vormigep attegrondondereen
getoptsamengeslêld
tentdak.

vila
De uit1880daterende
heell
in
1902
eer
Dorresteyn
is dt pandn el
gietijzeren
balkon
en een Om privacyredenen
overhuifd
ng.
opengesteld
voor
bezichtig
neorenaissance-;ngangspartij
geKregen.
In ditpandwoondeJanUlrch
8. Cortgene123
van'werfde Noord",
Smt, stichier
de drlnkwatervoorziening
Alblasseídarn
en vande aceiyleen"DeAlblas".
zuurstoÍfabrek
ên
was
in 1902uitde
JanUkichSmit
"OudeWerf"gestapten heeÍtin
1903grondvanVroegegekocht
op 4 iu i
angsde rivierDe Noord,
'Wêrl
hij
de
Noord".
1904stichtte

I\,,larkant
s dezerond1905voor
F.H.van der Lee,directeurvan
ek,gebouwdê
eenmachineÍabr
neorenassance-vila, voorziênvan
een erkerpartjmettoTen,
s dit pandn et
Om privacyredenen
Hetis eendr elaagsgebouwmet
d
vooÍ
bezichtiging.
opengeste
een platdak en dakschrlden.
Aan
pand
de
Inkerzjde
is
het
voorzien
7. Cortgene'121
Ditstaugepandheeíleen
van eendriekantjge
erkêruilbouw
h^/eelaags
volumeondetêen
"'t Zandeken"
gehele
gevel.
over
de
RechlsoP
verhoogdplatdaken mêtde
de
eerste
verdiep
ng
is
eên
kelderbenedendijks.
De voorgevel
rechthoekige
erker,
ondetster.rnd
is symmelrisch
ingedeeldmetêen
De gevelszjn
portieken enÍeê in een Tlsaerend doorconsoles.
opgetrokken
uit
rodebaksteenin
gevevlak)
(vooru tspringend
kruisverband
mel
een haídsienen
middengedeelle
dat1êrhoogtevan
proÍllering.
plint
met
Tevensls de
de zo der elndigtin een puntgevel,
gestucte
gevel
voorzien
varl
ondereen steekkap,Dê gevelvan
proÍiellijstenHeltorenljehêeÍteen
d t risaerendegedeete veÍbreedt
gebogen
vierkante
kapmel een
zichnaarbovenloe, Dê gevelis
zinken
bedekking.
Aan
de
gedecoreerd
doormiddelvan
Op de plaatswaarnu dê vi a
linkerzilde
is
een
aanbouw
'l Zandekerstaat,stondvroeget
stuc-en pleisterweÍk.
Bovende
gesitueerd
(lrummer129)uitcirca
entree
bevindt
zich
een
de hofsleevan ZegerTuÍe mel
1
9
1
0
.
rechthoekig
balkonde naam"ElkelvlorgenNieuwe
De heervandêr Leewaseigenaar
Het
huls
is
opgelrokken
uit rode
Zorgen".VanzijnhoÍsleezijnde
vaneen stoomweverij
aanhel
baksleenin krulsverband
met
kedersinclusieÍwalerputnog
Zuiderslek.
Nadatde êigenaarwas
diversebogenbovende vensters
bewaardgeblêvênonderhet
overledenis een kielnzoon
een
en hel portiêkmetgestucteaanzet machinefabriek
ge
pand.
huld
Dêzêwaterpuiis in
begonnenaanhet
HetpandheeÍteen Zuiderstek.
de meidagen
van'40noggêbruikl en sluilstenen.
gepleisterde
plint
ên speklagen.
voorwateruoorziening
omdateÍ
is dt pandniet
Om prvacyredenen
geendrinkwatetwasen menhet
Om prvacyredenen
s dil pandn et opengeste
ging.
voor
d
bezichl
wateruit de rivierDe Noordniet
opengeste
d vooÍbezchtiging.

10.OostKinderdiik
191
"Huiste Kinderdijk"

Toende nootdwesterstormvan
1421wasgeluwd,vondhethoog
opgestuwdewaterzjn weg terug
naar zee. Wrakhouten alles wal
kon drijven,wed met de ebstroom
meegevoed. Daarbijwasook een
kindjêin een wiegmet een kat. De
kat had de wieg in evenwicht
gehoudendoot heen en weet te
sqingen. De wieg spoeldeaan op
eenpunl waathet landschapvan
de Alblassetwaardnabij OostKindedijk een uitstulpinghad naal
Dltdeíiigeherênhuis
heeÍtêen
het westêntoe, waarbewoning
parterreen eenverdieping,
ier
was. Dat was ongeveeítussen
breedlevanvijfvensterassen,
een
Lammetjeswielen Rijzenwiel.Daar
dwarsschilddak
mel schoorstenen waat hter Huis te Kindetdijkzou
en dakkapellen.
De lijstgevelis
plint
vooízienvan eenhardstenen
Het kindje Beatix weíd tegende
en versierdemiddêntravee.
De
dijk qevondenen lieÍdeíijk
deuíomlijsting
heeÍteen
opgenonen.De katsprcngwegen
hooídgestel
op gesneden
rende vedwaasd noodwaarts de
is er een rijk
consoles.Daarboven
dijk op. Volkonen uitgeput
gesneden
omlljsting
van het
verdronkhet dier in de Kattenwiel.
verdieplngsvenster
n Lod.XVBeatrixtrouwdelatet met Jacob
vormen.Hetpandheeft
vijftienruitsen twaalÍuitsGeschiedenisvan de
mel luikenop de
schuiframen
beganegrond.Blijkenseen
vroegerebewoners,de
steentjein de rechterzijgevelis het Íamilie Lels
huisin 1929gerestaureerdMu* Lels,ging als zoon van een
Hel Huis te Kinderdiikis gelegen
kapnein/rederin AmsterdamÍeeds
aande rivierde Noord,tussende
op veêftieniarigeleeftijdnaar zeê.
Lammetjeswiel
en de Fijzenwiel.
Via de sêheêpvaatT
kwamhij naar
Ditstatigepandhêeíiin de loop
Kindedijken trcuwdein 1846op
dertijdeneenveêlbewogen
23 ja ge lêeftijdnet OttolinaSnit
geschiedenis
gêkênd.Boeiendaan
Jansdr. (geboren1822).Eenjaal
dil huiszijnde geschiêdenis
van
latetliet hijonderde naam'nedeij
oe vroegereoewonêrsen vooraL
Muk Lels'bij zijn schoonvadeíziin
hel in de omgevingvan
eeÉte schiqbouwen,de bark
Alblasserdam
bekendeverhaalvan 'Eêísteling'.
eenkindje,dattijdensde sinl
ln 1869was Muík boekkoudeí/
Elisabelhsvloed
van 1421hierin
rccletvan neqengíote
eenwiegaanspoêlde.
zeeschepen.
Hei huis s opengesteld
voor
ln tolaalwedentussen1848en
bezichligng en er worden
1876veertienschepengebouwd.
rondleid
ngengegeven.
Samennel de faniles SmiL
Vrcegeen VonLinden was
Alblassedam in die tijd in tonnage
Verhaalvande Sint
de derde thuishavenvan
Elisabethsvloed.
Nede and, na Ansterdam en
ln de vísie van de heer A.M. Lelsis Rottetdam.
het verhaalals volgt.

vanuit Huis te Kindeduk werden
zakenqedaannet Japan en
Nede andschlndiê. Daaftoehad
Mu* êenbelangin het
handêlshuisCarst & Lelste
Yokohamaen de plantageBonoop
Java. Met clekomst van stoomals
voonstuwingwas hij betrokkenbij
de oprichtingin 1856van de
Machinefabek Diepenveen,Lels
& Snit in Kinderdijken de
Nede andseStoomboot
Maatschappij,die met radehoten
op Keulenen Mannheimvoer.
Achter het Huis te Kinderdijk,dat in
die tijd diemaal zo groot was als
thans,bevondenzich een bakketij
en een skgeij. Vanhieruit weden
de eigen schepenbevoonaadvia
een aanlegplaalsaan de overziide
van de di)k.
ln 1866wed na het overlijdenvan
Fop Snitte Kinderdíjkde sleepdienstL. Snit & Co opgericht.Elk
vande opichters,LeendenSnit,
Jan Snil Fopzn.,Jan SmitJanzn.
En Murk Lels,nam voor25o/"deel
in de gevormderederi. Met àjn
rcderij werd Mu* Lels diíectew.
Het kantoorbleef tot I 9Ol
wvestigd in Huis te Kindeídijk.
Op I aptil 1BB7werd Muík s zoon
CornelisJan Lels (1857-1928)in
de directieopgenomenen na het
ove ijden van Mutk wefu in 1893
dejongste zoon Piet Lels (18651929) benoemdtot nededirecteur.
Het hoofdkantootwas te
Alblassedam met een filiaal in
Rotterclamaan bood van de
lichtq Zêeknd'. ln 18 weíd in
Maassluis een kantooeand
gebouwd.In 1901wotdt de
hooldzetelvan Alblassedam naal
RoÍtedan verylaatst.
Piet Lelsbewoondenog lange tijd
het Huis te Kinderdijk.
Het was de gewoontedat elke boo!
van L. Snit & Co die de Boord
passeerde,een gÍoet bÊcht door
drie stotenop de ÍluiÍ te geven,
waana de heer Lels- mits thuismet zijn hoed in de hand
teruggtoefte.

11.Binnenpa*
Huis te Kinderdiik

HetparkHuiste Kinderdljk
is eên
openbaartoegankeijk landgoed
dat is aangelegdin de 18eeeuw.
Het landgoedis tegenwoordig
ongeveeízeshectategtoot.
Vroegerwashêl veelgroter.Tot
de vijíligerjarênvan de vorige
eeuwbehoorden
tot het landgoed
namelijkookveípachtelanderien
methooi-en weilanden
en enkêlê
gnenden.
De grensstrektezichuittol aan
de boezemkade
vaf hêt Nieuwe
Waterschap.
Hetbinnenpark
is in Íeitede luin
achterhetherenhuisen is niel
openbaarloegankelijk.
Dezetuin is in Engelse
landschapsstijl
aangelegd
en bevat
veelmonumentale
oudebomen.
Hetbuitenpark
beslaatuit lanen,
bossen,graslanden,
boomgaard
en wateÍgangen.
De ruim250jaar
oudegeschiedenis
van huisen
parkbevatveelinteressanle
historische
aspectenTiidens
openmon!menlendag
is
ookhetb nnenpark
loegankelijk
en
vindener rondleidingen
onder
p aats.
eidingvannatuurgldsen

Organisale
OpenMonumentendag
2013:
Werkg@epTentoonsteIIingen
van de HistotischeVercnigina
WestAlblassetwaad

12.De Alblasserwaardse
ooefenwagen

De Íima VanAsperen,gêvestigd
aande Noordenstraat
15 nodigtu
uitom kenniste makênmetde
meestzeldzame,mooiste
boerenwagêns
ter wereld,uil ons
rivierengebied.
De fraaiewagensuit de waarden
zijnvan lieverleeheelzeldzaam
geworden.
Warener ooíspronkelijk
veleduizenden,
nu zijneí nog
zo'n60 oveíbij particulieren
en
Nederlandse
musea,waarvanzo'n
20 in rijdbarestaat.
De oudstenogaanwezige
wagen
uit de AlblasseMaaíd
is van 1835,
gemaaklin Noordeloos,
bij Van
Steenis,de jongstewagenis van
Van Peet,uit l\,4eerkerk,
dezeis
van1971.B€idewagenszijnop
openmonumentendag
bij van
Asperenle zien.Ook is er een
tienlal gebeeldhouwde
wagensen
sjezente aanschouwen.
Hel Alblasserdamse
en
Kinderdijkse
molengebied,
de
boezemsen het retgors,wasvóór
plm. 1740€on rijken vruchtbaar
boerengebied
Er zullendaar
ongetwijfeld
veelmooiewagens
hebbengereden.
ledereboerhadweleen stort-,ol
kiepkar.eenbeêljeboerhadzeker
een mooieboêrenwagen,
na-ijvêr
joêgde kwaliteiten schoonheid
op.

I\,1ON
U[/ENTALEPRACHT
Hetzijnen blijvenrijdende
grolehistorlsche
monumênien,van
waarde.Alletransporlin
Nederland
vindtzijnoorsprongin
dit gerij,de Íots van iêdêreboêr
die er zuinigop wasDe wagenmaker
kwamvaakin hel
voorjaarlangsom allesweereens
le coniroleren
en te smeíenmel
reuzelenspekzwoeíd,
een soort
APKdus.Dêwagengingvaakwêl
mee.
driêgeneraties
De adelen de gegoedeburgers
redentotp|m.1700
allemaal
in zo'n
wagen.Na 1700kwamen
er bijde
rijkenmeerkarossenin gebruik,
luxewagensop nemen.
Ook de sledevan Hursle
Klnderd4,&van PÍetLels staal ter
bezichtigilrg,
natuurlijk
de prachtge
Phaetonvan de ÍamiljeRijke€,
eigenaarvande Heerlijkheid
Alblasserdam,
eenluxerijt!igvan
rond1855.
Zieookwww.boeíenwaoens.nl
Bijmooiweerkuntu hierin de tuin
genielenvaneen kopjekotÍieoÍ
theê,aangeboden
doorde írrma
'13.Vêrdoorn
gelegenheidskoêtsên

Tussen10.00en 12.00uurên
lussen14.00en 16.00uurrijdl
VetdoornmeteenJan Pleziêr
vanafhetCoÍtgenenaarde
NooÍdenslraal
en v.v.met een
tussenstopbii Huls te Klnderdík
www.qeleoenheidskoêlsên.nl
U kunlgratisop en afstappen

