OVER DE BROEKSEWEG

KLOMPENPADROUTE

Klompenpaden zijn oude wandelpaden in een agrarisch cultuurlandschap. Oorspronkelijk onverhard van boerderij naar boerderij, door de weilanden. Vaste routes, die
doordat ze veel werden gelopen zichtbaar werden in het landschap. Anno nu zijn er
overal veelal verharde wegen en rest alleen nog het agrarische cultuurlandschap, dat
aan de oude klompenpaden herinnert.

Vertrek vanaf De Koperen Knop en ga linksaf, Binnendams.
 De boerderijen Binnendams 6 (De Koperen Knop) en Binnendams 4 staan op
dezelfde woonheuvel, terwijl Binnendams 2 op de oostelijke helling daarvan is
gebouwd. Men maakte bij de ontginning van het gebied eerst een woonheuvel,
om te voorkomen dat een overstroming in de boerderij veel problemen gaf. Let
ook op de plaats van het kelderraam: aan de oostkant, daar waar het het koelst is.
Dat was belangrijk, want in die kelder werd de melk bewaard.
 Zodra u een zijweg nadert ziet u rechts het gebouw van IJsclubvereniging Sint
Moritz. De Giessendamse halte- en stempelplaats van de landelijk bekende Alblasserwaardse Molentochten voor schaatsliefhebbers.
Bij de zijweg gaat u linksaf, de Molenweg op.
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 Direct nadat u op de Molenweg komt ziet u links achter de woning op de hoek een
moestuin. Moestuinen stammen uit de tijd dat de mensen zelf voor hun voedsel
moesten zorgen. Ze teelden er aardappels en groenten. Het grote voordeel van
een eigen moestuin is dat je altijd verse producten hebt. Het nadeel, dat er in het
hoogseizoen hard moet worden gewerkt om alles dat van het land komt en niet
direct kan worden opgegeten te wecken, in te vriezen of in te maken voor later
gebruik. Achter de moestuinen zijn allerlei bosjes. Eertijds haalden de bewoners
van de voor aan de weg staande huizen en boerderijen daar allerlei materiaal
vandaan, zogenaamd boerengeriefhout, voor bezemstelen, bindmateriaal of om
manden van te breien.
Loop rechtdoor over het viaduct over de Betuweroute.
 De Molenweg kruist de Betuweroute met een hoog viaduct. De Betuweroute is
aangelegd in 1997/98 als een spoorwegverbinding voor het vervoer van goederen
tussen Duitsland en het Rotterdamse havengebied. Door de aanleg van deze lijn
wilde men het wegvervoer verminderen, omdat op de A15 richting Duitsland de
met containers geladen vrachtauto’s vaak in een aaneengesloten rij reden en zo
files veroorzaakten. Het spoorwegtracé bevat diverse tunnels, ook onder de Giessen, waarvan de westelijke ingang vanaf de brug goed te zien is. Door deze tunnel
kon de Giessen haar recreatieve functie volledig behouden.
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 Links ziet u de Tiendwegse molen. Deze molen maalde het overtollige water uit de
polder Giessendam. Via sloten, vlieten en andere waterwegen kwam dit uiteindelijk terecht in Kinderdijk, waar het bij de Elshout op het buitenwater werd gemalen. Het molencomplex in Kinderdijk staat op de werelderfgoedlijst. De naam Kinderdijk zou zijn ontstaan doordat tijdens de Sint Elisabethsvloed van 1421 een kat
een in het kolkend water drijvende wieg met daarin een kind in balans wist te
houden. Die wieg zou in Kinderdijk aangespoeld zijn, waarbij het kind kon worden
gered.
Ga op de kruising met de Torenweg rechtdoor.
 De jaren na de Tweede Wereldoorlog kenmerkten zich door een ongekende groei.
In alle sectoren van de economie. Ook in het boerenbedrijf volgde de ene schaalvergroting de andere op. Om het hoofd boven water te kunnen houden moest de
productie omhoog. Meer vee vroeg om meer stalruimte en meer hooiberging.
Overal op het erf werden losse stallen en schuren gebouwd. Het boerenbedrijf
werd er steeds inefficiënter door. Door de stijgende welvaart werd het mogelijk
om de oude boerderijen te verkopen aan particulieren. Hiermee werden de voordien ontoegankelijke polders ontsloten. Maar tegelijkertijd nam ook het aantal
rommelhoekjes op boerenerven af, waardoor insecten, vogels en klein wild in
aantal afnam, omdat ze geen veilige onderkomens meer konden vinden.
 Als u de volgende splitsing nadert, ziet u in de verte schuin rechts een bossage.
Dat zijn de restanten van een oude eendenkooi. Niet alle boeren konden alleen
van het houden van vee bestaan. Ze deden er wat bij. Zoals het telen van hennep,
waarvan touw voor de scheepvaart werd gemaakt. Dat was een veel gevraagd
product in een zeevarende natie als Nederland. Maar ook het vangen en verkopen
van eenden was een van de mogelijkheden om er wat bij te verdienen.
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Bij de splitsing met de Broekseweg gaat u deze op, dus linksaf.
 Wat hier bij de boerderijen aan de Broekseweg direct opvalt is dat ze bijna
allemaal een ander woonhuis hebben. Dit in tegenstelling tot de oude situatie,
waar vrijwel alle boerderijen van hetzelfde hallehuistype waren. Doordat er nu,
naar keuze van de boer die er ging boeren, verschillende bouwstijlen zijn
toegepast, is dit een verrijking voor het landschap. Wat ook opvalt is dat de
meeste boerderijen zijn ‘ingepakt’ in struiken en bomen. Dat gebeurt uit oogpunt
van het zicht, maar ook ter bescherming van het gebouw. Een oud rijmpje luidt:
‘De boer die om zijn pand - geen bomen en struiken plant - wordt vaste klant - van
arts of dakpan-fabrikant’.

Deze route is beschikbaar gesteld door:

 Rechts in de verte is een bomenrij. Daar loopt de provinciale weg DordrechtMeerkerk. Aangelegd in de jaren dertig als werkverschaffingsproject. Voor het
ophogen is zand gebruikt uit de omgeving. Hierdoor onstonden putten of kuilen in
het landschap, waar later dankbaar gebruik van werd gemaakt voor recreatieve
doeleinden. Camping De Put is hiervan een voorbeeld, evenals het recreatiegebied Slingeland. Bomen langs een weg stammen uit de Franse Tijd. Toen zijn er
veel doorgaande wegen aangelegd, nodig voor troepenverplaatsingen. De bomen
waren ter bescherming tegen regen, wind en zon.
 Van groot belang bij de ruilverkaveling was de verbetering van het boerenbedrijf.
Voordien lagen de weilanden en hooilanden verspreid door de polder, soms op
grote afstand van de boerderij. Nu liggen ze rondom de boerderij. Dat was een
hele vooruitgang. Aan die vooruitgang hebben ook de moderne stallen een bijdrage geleverd. Een deel hiervan is overigens al weer vervangen door grotere en
(half) open stallen. De ontwikkeling gaat door. En ook de discussie over het
dierenwelzijn en het van belang zijn dat koeien in de wei kunnen grazen.
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gebouwd door Aannemer Muis. Intussen is een aantal huizen vervangen door
nieuwe. Let op de hierbij toegepaste stijl, die lijkt op de bouw in de jaren dertig.
 Deze hele wijk wordt ‘ Over het spoor’ genoemd. Dit betekent dat de andere kant
van de spoorlijn vanzelfsprekend ‘voor het spoor’ was. Dat geldt voor de mensen
die ‘over het spoor’ woonden natuurlijk net andersom.
Bij de spoorwegovergang gaat u rechtdoor, Binnendams in.

 Bij de spoorwegovergang ziet u links wat relatief nieuwe bebouwing. Deze kwam
in de plaats van de in de oorlog door een bombardement vernielde gebouwen.
Recht tegenover de overweg was links een zuivelwinkel, met de toepasselijke
naam ‘Agraria’ en in het rechter pand was de eerste supermarkt van het dorp
geves-tigd. Aan de afwerking van de muur links is te zien dat het de bedoeling is
geweest hier nog meer te gaan bouwen, maar daarvan is het nooit gekomen.
 Let bij het vervolg van uw wandeling eens goed op de bebouwing die u links en
rechts ziet. Vooral rechts is bijna elk open stukje vol gebouwd. Ook aan de
linkerkant is het zicht op de weilanden achter de huizen nog maar weinig
mogelijk. Ooit was hier een aaneenschakeling van boerderijen, van de Peursumse
Vliet in Giessenburg tot aan de Kaai op de grens met Sliedrecht. Hier en daar staat
nog een herbestemde boerderij, die daar nog aan herinnert.

 In die moderne boerderijen kwamen electrische melkmachines en veel bijbehorende apparatuur. Bovendien zijn de stallen veel groter. Hierdoor is de bedrijfsvoering veel efficiënter en dus rendabeler. Geen wirwar van oude schuren,
maar alles compact en overzichtelijk. Het nadeel hiervan is wel dat er nauwelijks
nog ‘overhoekjes’ zijn. Juist daar gedijen brandnetels zo goed, in onze ogen lastig
onkruid, maar voor vlinders en andere insecten van levensbelang.
 Zeker zo belangrijk was dat de boerin hier in de polder Giessendam de beschikking
kreeg over een moderne woning, die van alle gemakken was voorzien. In de oude
boerderij was de situatie niet zo rooskleurig. Door de eeuwenlange inwerking van
de mest, waren de muren aangetast door de salpeter. Ook werden de meubels en
kleding er niet beter op. Wat nog erger is, was dat de gezondheid van de
bewoners van de huizen eronder leed. Altijd maar moeten leven in een muffe en
vochtige omgeving tast op den duur je luchtwegen aan. Daarom was de nieuwe
boerderij op alle gebied een hele vooruitgang.
 Langs de Broekseweg staan overal bomen en struiken. Dit zijn inheemse soorten,
die hier bij de aanleg van deze nieuwe wegen heel bewust zijn aangeplant.
Soortgelijke struiken en bomen stonden vroeger ook op de oude erven. Veel van
het hout werd gebruikt als brandstof of verkocht voor klompen, gereedschapstelen, hekwerken en van alles waar hout voor nodig is. Door deze variëteit
komen er ook allerlei vogels voor en ook klein wild.
Als u bent aangekomen bij de Polderweg (links) kunt u kiezen om de korte route (u
gaat dan linksaf) of de lange route (dan gaat u rechtdoor) te nemen. Onderstaand
volgt eerst de korte route die later weer aansluit bij de lange route.

Even later bent u weer bij Museum De Koperen Knop.
Museum De Koperen Knop  Binnendams 6  3373 AD Hardinxveld-Giessendam
0184-611366  www.koperenknop.nl  koperenknop@planet.nl  lengte 6,5 of 10,6 km

DE NU VOLGENDE STUKJES TEKST ZIJN VOOR DE LANGE ROUTE
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 U passert een brug over de Molentocht. Door deze Molenvliet stroomde het door
de Tiendwegse molen aangevoerde water naar de molen die in Bleskensgraaf het
water op de Graafstroom maalde, vanwaar het werd doorgevoerd naar Kinderdijk.
 Als u hier schuin naar rechts en naar voren kijkt, ziet u een groep grotere bomen
nabij de provinciale weg. Dat is het Kraaienbos. Verteld wordt dat dit vroeger een
galgenveld was, waar de misdadigers uit de streek, die ter dood waren
veroordeeld, werden opgehangen.
 Wat meer naar links ligt het lang gerekte dorp Wijngaarden, een voorbeeld voor
de oude dorpen in dit gebied. Er is alleen een kerk en een verenigingsgebouw.
Winkels zijn er niet, maar toch worden er regelmartig nieuwe huizen gebouwd,
want het is heerlijk wonen in zo’n rustige omgeving.
U gaat aan het einde van de weg met de bocht mee naar links (Zwijnskade) en als u bij
het viaduct over de spoorlijn komt gaat u linksaf de Giessendamse Tiendweg op.
HIER KOMEN DE LANGE EN DE KORTE ROUTE WEER BIJ ELKAAR

 Langs de Giessendamse Tiendweg staat ten westen van het viaduct in de
Polderweg een bankje met een informatiebord. Dit verwijst naar de onder de
spoorlijn liggende vindplaats van menselijke skeletten, waaronder dat van Trijntje.
Een bijzondere opgraving, die in 1997 is gedaan, voorafgaand aan de aanleg van
de Betuweroute. Hier woonden jagers die op de zuidhelling van een donk, een
rivierduin uit de laatste ijstijd, een nederzetting hadden. Dat er sprake was van
permanente bewoning blijkt wel uit het feit dat ze hun doden begroeven.
Opmerkelijk is ook dat ook de honden van deze mensen werden begraven. Als u
meer wilt weten moet u de route ‘Van Trijntje naar Trijntje’ eens lopen.
U keert terug en gaat de brug over.
 Boven op de brug heeft u een mooi uitzicht over de Giessendamse polder. Ook
ziet u voor u de contouren van de bebouwing van Giessendam. Daarachter de bedrijvigheid aan de rivier, waaronder een grote hal van scheepswerf IHC Merwede.
Hier in de buurt is het nooit meer echt donker. De hele avond en nacht branden er
lampen en is de lucht verlicht.
 Schuin links voor u ziet u een nieuwbouwwijk. Een goed voorbeeld van hoe de
nieuwbouwwijken de linten in het landschap doorbreken. In de verte de uit 1821
stammende kerktoren van Neder-Hardinxveld.
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 Een eindje na het viaduct treft u aan uw rechterkant enige vorm van bedrijvigheid.
Het gebied tussen de spoorlijnen mag niet worden bebouwd, vindt de provincie
Zuid-Holland en er mag ook geen industrie worden gevestigd. Een uitzondering
wordt gemaakt voor de zogenaamde groene bedrijven. Vandaar dat hier een
kwekerij is gevestigd.
Bij de T-kruising gaat u linksaf en volgt u de Spoorweg.
 De spoorlijn rechts van u is aangelegd tussen 1880 en 1885 en vormde een belangrijke spoorwegverbinding tussen Dordrecht en de Betuwe. De komst van deze
lijn was een hele verbetering voor het vevoer van personen, die voordien waren
aangewezen op de veel langzamere (post)koets en raderstoomboot.
 Tot voor kort lagen langs de spoorlijn volkstuintjes, die door inwoners van Hardinxveld-Giessendam werden gehuurd. Door het toenemend gevaar van de passerende treinen, is Pro-Rail de exploitatie van deze naastliggende gronden gestopt.
Ook kun je niet meer bij de spoorlijn komen. Vroeger kon je die gewoon oversteken, maar dat was natuurlijk wel erg gevaarlijk.
 Een stukje verder staat aan de overkant van de spoorlijn het spoorwegstation. Dit
is destijds in 1958 gebouwd onder architectuur van de bekende spoorwegarchitect K. van der Gaast (1923-1993). Inmiddels is alleen het perron nog in
gebruik voor de spoorlijn. Het gebouw is verhuurd aan een restauranthouder.
 De oudste huizen hier links langs de Spoorweg zijn de eerste uitbreidingslocaties
van Giessendam. Dit gebied werd ‘de Muizenhof’ genoemd. Ze zijn destijds
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