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1. Vooraf
In dit blad willen wij een andere kijk op ons mooie dorp
presenteren , namelijk een visie vanuit een ongewoon gezichtspunt: vanaf het water.
Gedurende het zomerseizoen zien we heel veel bootjesmensen
door ons dorp varen. Zij hebben ongetwijfeld een andere kijk
op ons dorp dan wij, inwoners van Linschoten.
Wat zien zij en wat kunnen wij hiervan leren?
Om dit te onderzoeken hebben wij ons verdiept in dit
gezichtspunt.
Verder willen wij onze bijdrage aan de Open Monumentendag
op 10 september onder de aandacht brengen.
Ook willen wij een beroep doen op u, de leden, om u aan te
melden als bestuurslid, om ons te helpen onze vereniging nu en
in de toekomst draaiende te houden.
Rumy van den Heuvel
voorzitter

2. Open Monumentendag
Tijdens Open Monumentendag 2016, op zaterdag 10 september, wordt de traditionele inloopochtend van Vereniging
Oud-Linschoten georganiseerd in de zaal van Het Wapen van
Linschoten en Snelrewaard in de Dorpstraat. Daar zal VOL een
presentatie geven over bijzonder Symbolen die in het dorp zijn
getraceerd. Tevens wordt een ‘galerij’ geëxposeerd met twaalf
plaatselijke iconen. In dit geval gewone dorpsgenoten die tot
1960 voor Linschoten een belangrijke rol hebben gespeeld.
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.
3. Vacatures in het bestuur
Nog steeds zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is
niet zo dat wij als bestuur nu niet goed kunnen functioneren,
maar een uitbreiding van kennis en deskundigheid is altijd
welkom. Vandaar dat wij een dringende oproep doen aan de
leden om ons bestuur te komen versterken.
Belangrijke vereiste is een gezonde belangstelling voor de
historie van Linschoten.
Het lidmaatschap van het bestuur kost niet veel tijd, wel veel
enthousiasme.
Als je geïnteresseerd bent, praat dan eens met een van de
huidige bestuursleden.

4. LINSCHOTEN VANAF HET WATER deel 1
Inleiding
We hebben al vaak verteld over Linschoten. Over inwoners, gebouwen en straten. Dit keer willen we iets over ons mooie dorp
vertellen vanuit een ander gezichtspunt, namelijk gezien vanaf
het water. In dit eerste deel beperken wij ons tot het gedeelte
tussen Woerden en het centrum van Linschoten. Later besteden
we aandacht aan de Lange Linschoten en de Montfoortse Vaart.
Voordat we ons per boot vanuit Woerden naar Linschoten begeven, moeten we ons goed voorbereiden. Als je met de auto of
fiets gaat is het bijna vanzelfsprekend dat je eigenlijk alleen
maar de borden hoeft te volgen om te komen waar je wilt zijn.
Ook neem je aan dat de wegen goed zijn en aan bepaalde minimumeisen voldoen, zoals hoogte, breedte.
Ga je met de boot, dan is niet alles zo vanzelfsprekend. Zo
moet je je er eerst van overtuigen of de waterwegen die je wilt
volgen wel diep en breed genoeg zijn om met jouw boot te
bevaren. Zeker zo belangrijk is ook kennis van de hoogte van
jouw boot. Er zijn wellicht bruggen die niet opgehaald kunnen
worden en die een maximum doorvaarthoogte kennen.
Informatie hierover vind je onder andere in de Wateralmanak
deel 2 van de ANWBi. Hierin is ook informatie te vinden over
eventueel te passeren sluizen, onder andere de bediening ervan.
Sommige worden alleen bediend tijdens het vaarseizoen, dat
ligt tussen april en oktober. Een ANWB waterkaart bewijst hier
goede dienstenii.
Voor een tocht naar Linschoten is het belangrijk om te weten
dat de maximum doorvaarthoogte 2 meter is en dat deze wordt
bepaald door de brug van de M.A.Reinaldaweg, de provinciale

weg van Woerden naar Lopik. Tot aan Linschoten zijn er verder
alleen maar vaste bruggen en geen sluizen. De diepte van het
gehele traject bedraagt 1,20 meter. De maximum-snelheid
bedraagt 6 kilometer per uur.

ANWB-kaart Vechtplassen

Route
Vertrekkend vanuit Woerden vaar je eerst door de Jaap
Bijzerwetering. De Jaap Bijzerwetering is een water dat de
Singel in Woerden verbindt met de Korte Linschoten. Tot 300
meter noordelijk van de Rijksweg A12 heet het water Jaap
Bijzerwetering, daarna gaat het nabij gemaal Polanen over in
de Korte Linschoten. Het water loopt achter de Polanerbaan in

het industriegebied Middelland, met aan de overzijde de
Linschoterwegiii. De oorspronkelijke naam is Jacob
Bijenzoonswateringe 1.
Na onder een brug en de spoorbaan doorgevaren te zijn, kom je
bij de brug van de Wulverhorstbaan, de weg die van de
Europabaan naar tunnel Het Vinkje loopt.
Vrij snel daarna kom je bij een splitsing. Naar rechts loopt de
Kromwijkse Wetering of Kromwijkerwetering. Dit was de oorspronkelijke loop tussen Linschoten en de Oude Rijn. Later is
de Jaap Bijzerwetering gegraven. De Kromwijkse Wetering is
onbevaarbaar door de vele, zeer lage bruggen. Langs dit water
ligt verderop aan de rechterkant een voormalige boerderij die
thans in gebruik is bij de Woerdense scoutinggroep Albert
Schweitzer.
Naar links stroomt de Korte Linschoten. Deze loopt door tot
bijna in het centrum van Linschoten.
Halverwege het begin van de Korte Linschoten en het centrum
ligt een kwakel over de rivier. Een kwakel, ook wel kwakeltje
of kwakkel genoemd, is een hoge smalle voetgangersbrug met
een vlak middengedeelte en aan weerszijden schuine
plankieren met gespijkerde dwarslatten. Langs de schuine
planken en het platte dek zijn houten leuningen aangebracht.
Deze bruggen zijn vaak onderdeel van een voormalig
trekvaartenstelseliv. Zo ook in Linschoten.
Voordat deze kwakel aangelegd werd, lag hier een draaibrug.

1

N. Plomp in de Woerdense Courant van 24 april 1959. De bron was niet
meer terug te vinden, maar de naam Jacob Bijensoen komt wel een paar
maal voor in de baljuwsrekening van 1370/71 van Willem van
Naaldwijk; in deze rekening behoort hij tot de hoog aangeslagenen voor
de stadsversterking in het gerecht Woerden.

Kwakel over de Korte Linschoten

Vlak voor het begin van de
bebouwde kom ligt een
stenen brug ,
de
Ambachtsherenbrug.
Deze ligt in de provinciale
weg die Woerden verbindt
met Lopik. De N204 is beter
bekend als de M.A,
Reinaldaweg.
Door de aanleg van deze weg in 1952 werd het centrum van
Linschoten bevrijd van het doorgaande verkeer.
Nabij het centrum, naast houthandel De Goederen, vindt men
een watergang naar links, de Vliet, die leidt naar een gemaal in
de polder.

Vlak voor het centrum ligt aan de linkerkant het begin van de
Montfoortse Vaart, gegraven in 1617.
Vanaf het centrum van ons dorp gaat de rivier verder onder de
naam Lange Linschoten om 7 kilometer verder te eindigen in
Oudewater.
Historie van de rivier de Linschoten
Dr. C.J. van Doorn schrijft in de uitgave Langs de Linschoten v :
“Wat was er het eerst, de kip of het ei? Dezelfde vraag kan men
stellen bij geografische namen en zo ook hier. Kreeg eerst het
het riviertje een naam en is deze overgegaan op de aanliggende
streek of heeft het omgekeerde plaats gehad? Het zal wel nooit
bekend worden. In het oorkondeboek van Utrecht komen als
oudste vormen Lindescote (1172) en Lintscote (1247) voor bij
de namen van getuigen of ministerialen2 van de bisschop van
Utrecht. Linde schijnt volgens N. Plomp in het oosten
(Overijssel bijvoorbeeld) de aanduiding voor een watertje,
beekje of dergelijke te zijn. Het tweede deel van de
samenstelling komt eveneens op hogere gronden voor, bijvoorbeeld de Veluwe, Overijssel en betekent een klein boerderijtje met geringe rechten in de markegemeenschap (cote of
cate en nu nog keuterboer).
Uit de kaart en uit het terrein blijkt, dat de Hoge en Lage
Polder eenmaal een soort kleine waard gevormd moeten
hebben, omgeven door het riviertje. De verkaveling wijst er
m.i. op duidelijk op, dat ten tijde van de ontginning en het
maken van de sloten beide armen dienst deden voor het afvloeien van het water. De een is buiten gebruik geraakt, de
2

Volgens Wikipedia was een ministeriaal in de Middeleeuwen een
persoon van onvrije afkomst aan wie een belangrijke post in het bestuur
en leger werd toevertrouwd, zoals het beheer van domeinen en het
bewaken van burchten.

ander heeft nog steeds een taak in het waterschapsbestel.
Vanaf dit middengedeelte kon het water wegstromen in twee
richtingen: naar het tegenwoordige Oudewater en naar
Woerden via de Kromwijkerwetering. De Jaap Bijzerwetering
is geen natuurlijk water en pas later, in elk geval na 1367,
gegraven voor betere afstroming van Woerdens boezem (toen
wel vooral naar de IJssel).
De Linschoten was een veenstroompje, dat naar twee zijden het
moeraswater kon afvoeren. Evenals bij vele dergelijke
watertjes, al of niet als watergang in stand gehouden, wijst het
kronkelend verloop er op hoe moeizaam het water zijn weg
moest vinden.”
In vroeger tijden werd de rivier vooral gebruikt voor vervoer
van goederen en met name het vervoer van klei naar de
dakpannenfabrieken.

Gedeelte Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht door B. de Roy, ca 1680

Enkele opvallende gebouwen en bouwsels langs de oevers
Onder het viaduct van de A12 is iets bijzonders te zien. De
provincie Utrecht heeft hier een wildpassage aangelegd. Op het
bord dat hier geplaatst is staat de volgende tekst.

Viasuct A12

Faunapassage Linschoten
De A12 vormt voor zowel mensen als dieren een barrière.
Om die reden helpt Rijkswaterstaat de fauna door speciale
passages aan te leggen. Daardoor kunnen zij veilig de barrière
nemen. In Nederland zijn inmiddels al vele passages door
Rijkswaterstaat aangelegd.
Onder dit viaduct is een stobbenwal aangelegd. De stobbenwal
biedt bescherming en schuilplaatsen, zodat dieren als marters,
muizen en amfibieën zich veilig hierlangs kunnen verplaatsen.
Verstoring van de passage door betreding, vervuiling of
vernieling zorgt ervoor dat de passage niet meer door dieren
wordt gebruikt.
Deze faunapassage is in beheer Rijkswaterstaat Wegendistrict
Utrecht.
Nabij de eerder genoemde kwakel is de “stomp” van een molen
te zien.
Dit was korenmolen
“De
Hoop”. Deze
brandde in
1898 af. Hij
werd in 1905 herbouwd. In
1923 werd
de
molen
gedeeltelijk gesloopt en
bleef deze
“stomp” als
woning overvi

Voorbij de Ambachtsherenbrug ligt aan de rechterkant (Korte
Linschoten Westzijde 23) een huis met de naam HELENA. Dit
huis is in 1920 gebouwd in opdracht van Linschotenaar
Verwoerd. Naar verluid heeft hij het huis vernoemd naar zijn
dochter die op jonge leeftijd overleden is aan de Spaanse griep.
In dit huis heeft de voormalige gemeentesecretaris Nico van
Overbeeke gewoond.

Korte Linschoten Westzijde 23

Korte Linschoten Oostzijde 19

Aan de linkerzijde ziet men een boerderij, Brigdamme genaamd en gebouwd in 1911. De verklaring voor de naam is dat
deze langhuisboerderij in 1911 in opdracht van S.H. van Vliet
is gebouwd. Deze Van Vliet heeft de boerderij de naam
gegeven van zijn geboorteplaats Brigdamme op Walcheren.
Naast Brigdamme ligt een voormalige boerderij (Korte
Linschoten Oostzijde 18) waarvan de eerste steen gelegd is
door C. Spruit. Op een ingemetselde steen staat:
Gelegt door C. SPRUIT
oud 12 Jaren
den 20 Mei 1850

Korte Linschoten Oostzijde 18

In dit huis heeft de voormalig wethouder Cees Vendrig
gewoond. Hij was een van de voorvechters van een dorpshuis,
thans De Vaart. Ook deze boerderij is tegenwoordig in gebruik
als woonhuis.
Daarnaast, Korte Linschoten Oostzijde 16, staat een huis waarin in het verleden gemeentesecretaris A. Versloot gewoond
heeft. Met hem is in 1977 een gefilmd interview opgenomen in
dit huis. Deze film is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid
van burgemeester De Geus. Een deel van deze film is vorig jaar
op 12 december door VOL vertoond tijdens een zaterdagochtendbijeenkomst.

Korte Linschoten Oostzijde 16

Korte Linschoten Oostzijde 9

Op nummer 9 staat een voormalige boerderij met de naam
Christina, “een boerderij van het zogenaamde langhuistype.
Deze hoeve is in 1862 gebouwd door een oud-zeekapitein, die
de boerderij genoemd heeft naar zijn echtgenote.” In de
beschrijving uit Monumenten te Linschoten wordt de volgende
opmerking toegevoegd: “Helaas is de zeer kleine roedeverdeling van de ramen sinds enige jaren verdwenen bij een
interne verbouwing.”vii Opmerkzame voorbijgangers zullen
echter opgemerkt hebben dat de originele roedeverdeling sinds
het najaar van 2015 weer is teruggebracht in de voorgevel.

Verderop is aan de linkerkant op nummer 6 het voormalige
badhuis van Linschoten annex wijkgebouw van Het Groene
Kruis te zien. Gebouwd in 1951.
Op zaterdag 9 april van dit jaar is hier tijdens een
zaterdagochtendbijeenkomst van VOL uitgebreid aandacht aan
besteed door dr. ing, W.J. Raven, de huidige bewoner.

Archief VOL Korte Linschoten Oostzijde 6

Wat verder treffen we op nummer 3 de houthandel van De
Goederen aan.

Korte Linschoten Oostzijde 3

Verderop, Dorpstraat 9-11, staat een boerderij met daarbij een
bord met de tekst:
“De boerderij is eind 17de eeuw gebouwd.
Het is een langhuisboerderij. Bij dit boerderijtype lagen
het woongedeelte en het achterhuis onder hetzelfde dak
in elkaars verlengde.
Geheel rechts
naast het
vierruitsvenster
was vroeger
een
tweede
voordeur,
de ene deur was voor de
boer, de andere
voor de knecht.”
Dorpstraat 9-11

In het centrum, op de hoek van de Korte Linschoten en de
Montfoortse Vaart staat een woonhuis waarover in het boek
Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en
Snelrewaard, Deel IIIviii, het volgende wordt vermeld.

Op de rechteroever van de Korte Linschoten, Raadhuisstraat
22, is een huis te zien dat vroeger in Utrecht gestaan heeft. Het
huis is daar afgebroken en per schip naar Linschoten vervoerd

om hier vervolgens in 1925 weer opgebouwd te worden.

Raadhuisstraat 22

Verderop aan de rechteroever van de Korte Linschoten is een
theekoepeltje te zien. Op de aan dit gebouw bevestigde plaat is
het volgende te lezen.
“Deze theekoepel behoorde bij het herenhuis dat
vroeger op de plaats van het raadhuis stond. In de
drempel van de deur is het bouwjaar 1780 gebeiteld.”
Tijdens onze inloopochtend op zaterdag 13 februari van dit jaar
is een interessante diaserie gepresenteerd door de heer F.A.L.
de Goederen, voormalig wethouder van de gemeente
Linschoten. Tijdens deze presentatie werd aan de hand van
dia's uitvoerig stilgestaan bij dit gebouwtje.

Naast deze theekoepel staat het voormalige raadhuis van
Linschoten. Hier is op een plaquette het volgende te lezen.
“De gemeente Linschoten besloot in 1917 een nieuw
raadhuis met burgemeesterswoning te bouwen naar
ontwerp van architect J. Dullaart uit Hilversum. De
bouw was mogelijk mede dankzij een gift van Gerlacus
Ribbius Peletier, eigenaar van het Huis te Linschoten.
Tot de gemeentelijke herindeling van 1989 was het
pand als raadhuis in gebruik.”
Thans is in dit gebouw het restaurant “De Burgemeester”
gevestigd.
Overige wetenswaardigheden
Door middel van een “Policie-Reglement”, gedateerd 17 maart
1826, werden door het gemeentebestuur enige maatregelen
tegen misbruik van kracht.
Hierin is het een en ander geregeld met betrekking tot de rivier
de Linschoten. Een aantal relevante artikelen is hierna
weergegeven.

Policie-Reglementix
Het Gemeente-Bestuur van Linschoten, in aanmerking
nemende, de noodzakelijkheid tot het daarſtellen3 van
voorzieningen tegen misbruiken , waar tegen gene
bijzondere verordeningen beſtaan, heeft het noodig
geacht, om, onder approbatie van Hun Edele Groot
Achtb. Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie,
3

Rond 1826 werd soms de letter 's' geschreven als 'ſ”, een “f” zonder
dwarsstreepje.

vast te ſtellen het navolgende.
(Art. 3.) Het is verboden in de rivier de Linſchoten of
de Vaart te zwemmen of te baden, anders als op eenen
afſtand van Honderd Roeden buiten de bewoonde
huizen4.
(Art. 4.) Geene Scheepen, Schuiten, Bootjes, Pramen
of andere onbewoonde Vaartuigen, zullen voor Zonne
opgang of na Zonne ondergang, in de Rivier de
Linſchoten of de Vaart mogen liggen, anders als
geſloten aan eenen ketting, en zonder haken, boomen
of riemen. Even zoo zullen, op den hiervoren
bepaalden tijd, de ladders op onafgeſloten werven,
moeten worden vastgeſloten, of in een geſloten huis of
ſchuur geborgen worden.
(Art. 9.) Men zal niet vermogen, Puin-Afbraak,
Vuilnis, of wat in het algemeen de doortogt kan
belemmeren of de onreinheid bevorderen, te plaatſen
op de ſtraten of publieke wegen, noch ook Kleederen,
Stroo of anderszins langs denzelven verbranden,
kleederen te bleken of te hangen. Ook zal men ten
einde het water drinkbaar te houden, in de Rivier de
Linſchoten en de Vaart, geen Asch, Vuilnis, Krengen 5
4

5

Bedoeld wordt hier wellicht de Rijnlandse roede, die 3,7674 meter
omvatte. Honderd Roeden zijn derhalve ongeveer 377 meter buiten de
bebouwde kom.
Volgens Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal: “Kreng:
dood dier dat reeds min of meer tot bederf is overgegaan.”

of dergelijke mogen werpen, maar hij die zulks voor
zijn Huis, Erf of Land in het water vindt, dit dadelijk
moeten opvisſchen, vervallende anderszins in de
boete, ten ware hij, die zulks daar in geworpen heeft,
bekend mogt zijn, en die alzoo, even als tot de
betaling der boete zal zijn verpligt.
(Art. 11.) Uit hoofde der ſmalte van den weg van
Linſchoten naar Woerden, zal, ter vermijding van
ongelukken, geene Schuit of Jagt op de daar langs
loopende Rivier de Linſchoten, een Zeil of Vlag
mogen heiſen, maar volgens oud gebruik, dezelfve,
zoo lang die vaart duurt, moeten ſtrijken. Insgelijks
zullen langs den bedoelden weg, geene Kruiwagens,
Wagentjes met Honden, Geiten, of wat goederen het
ook zijn mogen, waar voor Paarden kunnen bang
worden, zonder iemand daar bij zij, mogen geſteld
worden, maar zal de kruijer of drager gehouden
wezen, bij het tegenkomen van Paarden en Rijtuigen,
zich op de wijkplaatſen, voor de Hofſteden en
Landerijen, zoo veel mogelijk van den weg te
verwijderen, indien de Voerman hem zulks verzoekt.
(Art. 17.) De overtredingen der bepalingen,
voorkomende in de vorenſtaande artikelen, zullen
(met uitzondering van art. 15.) ten zij daarop, bij het
nog in werking zijnde Wetboek van Strafregt, hoogere
of lagere boeten reeds mogten zijn vastgeſteld, geſtraft
worden met eene geldboeten, van Een tot Twaalf

Guldens. Ouders en Voogden, zijn voor hunnen
Kinderen en Pupillen, en Meester voor hunne
Dienstboden verantwoordelijk.
Aldus vastgeſteld bij het Gemeente-Beſtuur van
Linſchoten, den 17 Maart 1826.
Dat men het nog niet zo lang geleden niet zo nauw nam met de
hygiëne blijkt wel uit een gemeentelijke publicatie uit 1959 x.
DE LINSCHOTEN
De Lange Linschoten is een dartel stroompje en men kan zich
er altijd in bekijken. Het water is zwart, want het loof der oude
bomen laat maar matig zon door. Het water is klaar en
doorzichtig, veel helderder dan 't water is uit broeierige veenpoldersloten. En zwart klaar water spiegelt beter dan de rijkste
geslepen spiegel uit Venetië. Een spiegel spiegelt in vormen en
in kleuren, doch domweg de eigen kleuren die hij vangt …
maar de Lange Linschoten spiegelt ook de gesteltenis des
gemoeds.
Het bovenstaande is een ontboezeming van Herman de Man in
zijn roman “Geiten” en de Lange Linschoten is maar weinig
veranderd sedert hij dit schreef. Heeft U zich wel eens afgevraagd waarom deze bekende schrijver wel de Lange
Linschoten en niet de Korte Linschoten zo heeft geroemd?
Ik geloof dat ik U het antwoord geven kan.
Het water van de Lange Linschoten is klaar en doorzichtig als
het vanuit de richting Oudewater ons dorp binnenstroomt, maar
als het ons dorp weer verlaat en de naam van het stroompje is
veranderd in Korte Linschoten is het vies en smerig geworden
door gemakzuchtige dorpsbewoners die hun etensresten, oud
papier, rotte appelen en sinasappelen, bedden en stromatrassen

en ander huis- en tuinvuil, in het water hebben gedeponeerd.
Wie van Linschoten naar Woerden gaat ziet geen dartel
stroompje met klaar en doorzichtig water maar een gore vervuilde sloot.
Waarom vragen wij ons af moet zo'n prachtig riviertje als
vuilnisbelt worden gebruikt?
Graag vestigen we er van deze plaats nogmaals de aandacht op
dat de vuilnisman 2 keer per week het huisvuil komt ophalen
en dat enkele gemeenteambtenaren dikwijls hun vrije
zaterdagmiddag offeren om oud papier enz. voor een goed doel
te verzamelen. Bovendien komt regelmatig iemand langs de
deur om oude materialen en afvalstoffen op te kopen.
We hopen dat dit stukje er toe mag bijdragen dat aan de
vervuiling van de Korte Linschoten een einde komt. Wat zou
ons anders resten dan met gebruikmaking van de Algemene
Politieverordening aan dit euvel een einde te maken?
5. Tot slot
Wellicht heeft deze verhandeling uw kijk op Linschoten veranderd. Onze blik op ons dorp heeft zich door dit artikel in
ieder geval wat verder verdiept.
Slechts een beperkt aantal gebouwen is genoemd. Over deze en
veel meer gebouwen is iets interessants te vertellen, maar dat
zou in het kader van dit blad te ver voeren. Wellicht dat wij op
een later moment hier meer aandacht aan zullen besteden.
Veel meer foto's en informatie zijn te vinden op de website van
onze dorpsgenoot Hans Knijff, www.linschoten.nu.
In ons volgende ledenblad, voorjaar 2017, gaan we verder met
“Linschoten van het water , deel 2”. Dit zal gaan over de Lange
Linschoten en de Montfoortse Vaart.
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