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BEHOUDEN & BEWAREN 
nieuwsbrief 
 
nummer 19 – juni 2018  

 

 

HET BEHOUDEN WAARD 
 

Van lieverlede breekt de vakantietijd weer aan . Velen maken plannen om elders te gaan 

genieten van natuur en cultuur. In eigen land of daarbuiten. 

Maar velen blijven ook heerlijk thuis in eigen dorp, omdat daar ook genoeg te genieten 

is. Natuur in de vorm van wijdse weilanden, een altijd levendige rivier, (zwem)water om 

te recreëren, (oude) bomen, wandelpaden. 

Cultuur:  gebouwen met mooie elementen en rijke historie, architectuur, leuke exposi-

ties in een museumboerderij,kunst, wandel-en fietsroutes met veel culturele informatie. 

Deze nieuwsbrief is geen toeristische gids, maar geeft een handreiking om je eigen om-

geving wel op die manier te bekijken. Voor wie wil, is er zoveel moois in en rond ons 

dorp te ontdekken! Het behouden waard!                                               Liesbeth Leenman, redactie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Natuur en cultuur om vlakbij huis te genieten 
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MET NAME 

MILIET’S 

Wat zou het voor taal zijn, denk je bij het lezen van de naam op het huis Nieuweweg 63, 
vlakbij de afrit van de rijksweg. En hoe spreek je het uit?  Het klinkt exotisch en roman-
tisch, maar wat betekent het? 
De bewoners, het echtpaar Lentjes, kunnen er meer over vertellen. En dan blijkt dat de 
naam niet alleen exotisch en romantisch klìnkt, maar dat het verhaal er achter dat ook 
is. Het begon zo’n kleine 50 jaar geleden. Hij, een gezellige man uit de buurt van Nijme-
gen, ging op vakantie naar de Spaanse Costa Bravo. In het plaatsje San Pol de Mar, in 
hotel Miliet’s (spreek uit: Mi-jeet’s). Daar leerde hij een lief meisje uit Hardinxveld-
Giessendam kennen en jawel, het werd wat tussen die twee. Toen zij samen een huis 
betrokken in haar geboorteplaats, besloten zij de  herinnering levend te houden aan 
‘waar het begon’ en kwam de naam van het hotel op een mooi naambord aan de voor-
gevel.  Daar prijkt het nu al 45 jaar.  
De betekenis van de naam? Volgens de heer Lentjes is het de verzamelnaam voor ‘zand, 
zee en wind’. Niet echt kenmerkend voor deze omgeving, maar met enige fantasie proef 
en ruik je dit toch echt bij het lezen van die zoete spaanse naam: Miliet’s. 
 

 
 

Verscholen achter hoge bomen: Miliet’s 

 

KIJKEN IS WAT ANDERS  DAN ZIEN 

MUURANKERS 
 

Op veel oude muren zijn ze nog nadrukkelijk aanwezig, de ankers, die de muur vast-

klemmen aan de ankerbalken. Muurankers, worden ze over het algemeen genoemd, 

maar de juiste benaming is toch gewoon anker. Een gesmeed stuk ijzer om constructie-

delen van een gebouw aan elkaar te bevestigen en tegelijkertijd te voorkomen dat de 

muren gaan (uit)wijken.  
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Eigenlijk zijn ankers simpele voorwerpen, maar als je hun formele beschrijving be-

schouwt, blijkt het toch een stuk ingewikkelder te zijn: een anker is een aan het ene eind 

plat gesmede, puntige en aan het andere eind van een oog voorziene staaf. Dat deel met 

het oog heet officieel een veer of strop. Daardoor wordt een sleutel (schieter of schoot) 

gestoken, die tegen het muurwerk aandrukt en zo ‘de boel bij elkaar houdt’.  

Rechte staven komen het meest voor, maar er zijn ook versierde ankers, voorzien van 

een initiaal, monogram of jaarcijfer (bouwopschrift). Ook erg rijk bewerkte versies ko-

men voor, als spiraal, bloem (lelie-anker) en drakenkop.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tekening 1                                                                                                                 Tekening 2 

                                         

De functie van het anker heeft dan weliswaar alles met de stabiliteit van het gebouw te 

maken, maar toch is er nog een tweede functie. Vier van die ankers bij elkaar in de vorm 

van een cijfer laten zien wanneer het gebouw is gebouwd. Of door initialen toe te pas-

sen, wie het gebouw had laten bouwen.  

Sierlijk gevormde ankers geven aan dat de bouwheer goed bij kas zat en dat graag aan 

de buitenwereld toonde. In het oosten van het land hebben de vormen van de ankers 

soms ook nog een diepere betekenis.  

En wat soms heel aardig is: door de plek van de naast elkaar gelegen ankers kun je aan 

de buitenkant van een pand precies zien waar de verdieping zich bevindt. Trouwens, ook 

weer zo’n eigenaardig woord: je zou juist denken dat het verhoging moest zijn, in plaats 

van verdieping. Dat zit zo: stenen huizen hadden van oorsprong dikke muren, waarin 

balken verankerd waren om de etagevloeren te kunnen dragen. Boven de stenen muren 

was vaak een houten kapconstructie met een lage zolder. Om die ruimte hoger te ma-

ken, liet men dan de vloer zo’n 60 cm zakken. Men verdiepte de vloer dus. Daar komt 

ons woord verdieping (in België zeggen ze ‘verdiep’) vandaan.  

Zoals uit tekening 1 blijkt is er ook sprake van de naam ankerbalk. Die balk hield/houdt 

in heel oude panden twee gebintstijlen in evenwicht. In nieuwere panden liep/loopt die 

ankerbalk door tot aan de muur en omsloot daar met het anker, de muur.  

Nieuwsgierig geworden naar de herkomst van het woord anker zoek ik het op in het 

etymologisch woordenboek. En daar wordt anker als scheepsanker vermeld en anker als 

inhoudsmaat. Maar nergens iets over muuranker. Natuurlijk hoef je niet diep na te den-

ken om een link te leggen tussen muuranker en scheepsanker:  beiden houden iets ste-

vig vast en zorgen dat er niet meer ruimte ontstaat. Maar als je dan leest dat het woord 

anker letterlijk zinken betekent, ben je weer terug bij af...                                        Dick de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

Eenvoudige (muur)ankers 
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Als je goed kijkt, is er nog veel fraais te zien in ons dorp 
 

OUDE BOMEN, GROENE MONUMENTEN (1) 

 

Hoe imponerend kan een  eeuwenoude oude boom zijn! Stevig geworteld in de aarde, 

met zijn dikke, knoestige stam en machtige kruin dwingt hij respect af. Een ‘groen mo-

nument’, die een heel andere beleving geeft dan een jonge boom. Waard om be-

schermd te worden.  

Want bomen behoren, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, tot de langstlevende 

organismen op aarde. Onder goede omstandigheden kunnen bomen honderden, en veel 

soorten zoals eik, tamme kastanje taxus en linde, zelfs duizenden jaren oud worden. 

Naar menselijke maatstaven ‘het eeuwige leven’.  Dat maakt ze ook monumentaal. 

Helaas betekent dat niet dat zulke bomen als monument geregistreerd staan en als zo-

danig beschermd worden. Veelal wordt de waarde ervan niet erkend. Kap van oude 

bomen, in plaats van problemen voorkomen door goede verzorging, is aan de orde van 

de dag. Het aantal oude, monumentale bomen in Nederland neemt daardoor gestaag af. 

Bij schilderijen of gebouwen bedenken we ons wel tien keer voordat we onderdelen van 

het erfgoed vervangen. Bij groen lijkt die afweging veel lichter. Een monumentale boom 
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is echter net zo onvervangbaar als  gebouwd of geschilderd erfgoed. Een waardevolle 

boom kan vermeerderd worden door stekken of enten, maar de kopie ziet er nooit pre-

cies hetzelfde uit als het origineel. Bovendien duurt het soms honderden jaren voordat 

de replica volgroeid is. En zoals een kopie van een schilderij van Rembrandt  ook niet 

dezelfde waarde heeft als het origineel, geldt dat ook voor een monumentale boom.  

Verjonging van het bomenbestand is bezwaarlijk. Behalve vernietiging van erfgoed-

waarde en verlies aan schoonheid is er sprake van verlies aan ecologische waarde en de 

rol die bomen spelen binnen een dorp of stad. Hoe ouder en groter de boom, hoe groter 

zijn waarden op dit vlak. Bomen vangen fijnstof en CO2 op en zijn verkoelend. Ze spelen 

een onmisbare rol in de voedselketen van dieren, vooral voor vogels, bijen en vlinders. 

Ze leveren luizen, bloemen, zaden en zijn het gehele jaar een belangrijke voedselbron.  

Jonge bomen leveren die waarden tot duizenden keren minder.  

Oude bomen dienen daarom zorgvuldig verzorgd en beschermd te worden. In het be-

lang van behoud van erfgoed, de natuurwaarden èn de schoonheid van een oude boom. 
(deels overgenomen uit het artikel ‘Saneer oorzaak, niet de boom!’ 

 van Marina Laméris in het blad Monumentaal,nr.4 2017) 

 

 
 

Hoe lang zal dit groene monument nog standhouden? 

 

 

MIJN DORP 

HET GROENE KRUIS GEBOUW 

De realisering van een multifunctioneel gezondheidscentrum betekent toch een soort 
kentering in de geschiedenis van ons dorp. Al die praktijken, wijd en zijd verspreid over 
ons dorp, nu samen in één gebouw. Al die panden ook, die onlosmakelijk verbonden zijn 
met ontelbare herinneringen aan min of meer pijnlijke gebeurtenissen, die nu hun func-
tie verliezen. Als de muren spreken konden, zouden er  heel wat verhalen loskomen. 
Over al die mensen die hier in de loop der jaren hier hun heil (heling) zochten. Het is dan 
ook niet gek dat zulke panden in de volksmond altijd bestempeld zullen blijven als ‘het 
huis van dokter…’ of ‘het Groene Kruis gebouw’, terwijl de functie al járen veranderd is. 
Zo heet het (nu) woonhuis Peulenstraat 13 nog steeds het ‘oude Groene Kruis’ gebouw.  
Eén van de eerste in ons dorp. 
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En zo kan ik de huidige praktijk van dokter Braken aan de Stationsstraat niet passeren 
zonder me te herinneren hoe ik hier als peuter/kleuter gewogen en gemeten werd toen 
dàt nog Groene Kruis gebouw was en het het consultatiebureau huisvestte. Dat was 
achter in de jaren ’60. Als kleuter vond ik het helemaal niks. Uitgekleed worden in de 
zogenaamde privacy van een afgeschermd nisje, terwijl er links en rechts héél veel kin-
deren hetzelfde lot ondergingen. Bijna geheel ontkleed en daardoor rillend ‘gekeurd’ 
worden. “Ze mag wel eens wat meer eten”. Ik heb er nog de bibbers van.  
 

Het Groene Kruis gebouw aan de Stationsstraat 
 

Toen ik later eenmaal zelf met mijn kinderen naar het consultatiebureau moest , was er 
inmiddels een nieuw pand aan de Pietersweer in gebruik genomen als Groene Kruis ge-
bouw. 
Een gebouw, dat opvalt door zijn onopvallendheid. Wat ik bedoel: dat opgaat in zijn 
omgeving. Geen log, hoog bouwsel in het midden van een buurt van lage woonbouw, 
maar een speels gebouw dat bestaat uit meerdere, met elkaar verbonden kleine ‘huis-
jes’. Architect was Martien Liefhebber. Opvallend zijn de raampartijen. Werden die in de 
jaren ’70 gekenmerkt door hun grootte (type ‘doorzon’), dit gebouw heeft ramen die 
veel kleiner zijn. Een stijl als tegenreactie op die van daarvóór, zoals zoveel gebeurd is in 
de geschiedenis.  Toch geen donker, somber gebouw. Gelukkig heeft het véél ramen.  
Wat er allemaal gebeurde in dat gebouw? Ik graaf weer even in mijn geheugen, maar 
veel zaken gebeuren er gewoon nog steeds. Zo was er een punt waar je medische hulp-
middelen kon lenen. Bijvoorbeeld klossen onder je bed als je moest bevallen (mijn eigen 
herinnering), of krukken enz. Helaas is dit ‘winkeltje’ al jaren verdwenen. 
Verder kon je hier terecht voor bloedprikken. Zo vroeg mogelijk aanwezig zijn om zo snel 
mogelijk aan de beurt te komen. Een zaaltje vol wachtende mensen, waar de nodige 
nieuwtjes uitgewisseld werden. In hetzelfde zaaltje kwamen elke week bejaarden bij 
elkaar om te bewegen. Sporten is een groot woord. 
En dan natuurlijk het consultatiebureau voor ‘zuigelingen en peuters’. Een nuttige instel-
ling met weegschalen, meters, grafieken, prikken en testen. Toch hadden mijn kinderen 
er geen moeite mee. 
Behalve de jongste, toen hij al 4 was. Toen ik hem meenam om naar ‘het bureau’ te 
gaan, spartelde hij hevig tegen, hoewel hij bij het zien van het gebouw meteen bedaar-
de. ’s Avonds snapte ik het. Hij mocht vertellen waar hij geweest was:  “Naar het politie-
bureau!”  Vandaar de angst.  Daar waren mijn bibbers van vroeger nog niks bij! 
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De grote vraag: blijft dit gebouw behouden? 
 
Het laatste Groene Kruis gebouw van ons dorp. Maar of dit voor de volksmond als zoda-
nig behouden blijft? Een gebouw, niet alleen met herinneringen,  maar ook met een 
fraaie architectuur.  
Wat mij betreft het behouden en een mooie herbestemming waard! Maar het is maar 
de vraag of de beslissende mensen daar ook zo over denken. Wie doet ze een goed idee 
aan de hand?                                                                                                               Liesbeth Leenman 

 

WORDT CONTRAGEWICHT KUNSTWERK?  

In het recente verleden is er nogal eens genoemd dat de zuidrand van de Alblasserwaard 
feitelijk een maritieme zone is. Hardinxveld-Giessendam bevindt zich daar dus midden in 
en is daarmee een maritieme gemeente. Dat klopt, want scheepsbouw speelde en 
speelt nog steeds een grote rol in de bedrijvigheid in het dorp. De Stichting Dorpsbe-
houd wil daar wat mee doen.  
Jan Buyk, van het gelijknamige constructiebedrijf, meldde ooit dat er op het terrein van 
Neptune Shipyards een ‘verdwaald’ contragewicht van een werfkraan ligt. Enkele de-
cennia terug, in de tijd dat het nog Merwede Shipyard was, stonden er twee torenkra-
nen. Markante kranen, zoals deze van oudsher op scheepswerven voorkomen. Met een 
lange hijsarm om zover mogelijk over een schip te kunnen reiken en voorzien van een 
rond betonnen contragewicht achter het zogenaamde machinehuis. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  De twee torenkranen bij de reparatiewerf van scheepswerf ‘De Merwede’.  
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Tijdens een hevige storm in 1991 is een van die kranen omgewaaid en heeft daarbij een 
ravage op de werf aangericht. Bij de val is het contragewicht door een betonnen plaat 
gevallen. Inmiddels heeft de huidige eigenaar van de werf, Neptune Shipyards, de werf 
heringericht en daarbij overtollige materialen geruimd om het terrein zo optimaal moge-
lijk te kunnen gebruiken. Het gewicht staat thans te wachten op een nieuwe bestem-
ming. Die zal als het aan de huidige eigenaar ligt van zo efficiënt mogelijke aard zijn: 
sloop en afvoer van de restanten.  
Eind 2016 organiseerde de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam een lezing 
door de NedSEK, een in 2015 opgerichte stichting, die zich inzet voor het behoud van 
historische kranen en alles wat daarbij hoort. Hierbij bleek dat extra aandacht voor de 
hijskranen geen overbodige luxe is, want het bekende beeld van de scheepswerven 
langs de rivieren verandert in hoog tempo. Mede doordat efficiency steeds meer een rol 
gaat spelen op de werven, worden er grote loodsen gebouwd, met daarin portaalkra-
nen, die het werk van de oude torenkranen steeds meer overnemen, waardoor deze 
laatste steeds meer verdwijnen. 
Jan Buyk speelde met de gedachte om met het contragewicht iets te doen, zodat het 
voor het nageslacht bewaard blijft als aandenken aan vervlogen jaren. Bijvoorbeeld el-
ders in de gemeente een plaats geven, wellicht ergens langs de dijk. Dit heeft inmiddels 
geleid tot de oprichting van een werkgroep, die het plan verder aan het ontwikkelen is. 
Inmiddels is er positief contact met de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Maar er is 
nog een lange weg te gaan. Bovendien zijn met dit project ook de nodige kosten ge-
moeid.  

 
 
 
Wachtend op een nieuwe bestemming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de Stichting doet dan ook een dringend beroep op iedereen die dit 
leest: heeft u zin om mee te denken of om uitvoerende met dit alles bezig te zijn? Dat 
kan op verschillende manieren. Door bezig te zijn met het werven van fondsen bij fond-
sen, instellingen en bedrijfsleven, met de praktische uitvoering of met de publiciteit, die 
rond een dergelijk project nodig zal zijn. Meld u aan. Elke hulp is welkom. U kunt contact 
opnemen met de voorzitter van de stichting Dick de Jong: djdejong@planet.nl of 06-
22845889.    
 

ZO KAN HET OOK 

 
Laten we het eens over de rotondes in ons dorp hebben.  
Beschouwing leert dat deze verschillende functies hebben: 
1. Ze reguleren het verkeer 
2. Ze luisteren de omgeving op. 
3. Ze dienen voor reclame. 
Vergelijking van drie rotondes geeft de volgende conclusies: 
a. Functie 1 en 3 zijn bij alle drie aanwezig. 
b. Functie 2 evident niet. 
 

mailto:djdejong@planet.nl
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Reclame? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het plaatsen van 1 of 2 bordjes met bedrijfsnaam en lopende acties en verder een slor-
dige hoeveelheid  niet te duiden ‘groen’ mag dan reclame vormen voor de betreffende 
firma, voor de omgeving is het dat duidelijk niet. 
 

Het oog wil ook wat 
 
Zoveel prettiger voor het oog is de manier waarop weliswaar reclame gemaakt wordt 
voor ondernemers , zodanig dat duidelijk is dat hierover nagedacht en één en ander met 
zorg geplaatst en onderhouden is. Passend bij de boodschap en aardig om te zien.   
Wel jammer dan weer van die enórme ANWB-borden en fikse rotonde-aanduidingen. 
Maar daar kunnen we onze ondernemende dorpsgenoten niet de schuld van geven. 
 
 

STRAATNAMEN 

 

DE RIVIERDIJK (1) 

 

Waar de naam ‘Rivierdijk’ vandaan komt, is niet moeilijk te raden. Bijna ieder dorp aan 
een rivier heeft er één. De Rivierdijk is ook bij ons een niet weg te denken ‘straat’ in het 
dorp. Hij heeft diverse functies: bescherming tegen het water en verbinding tussen dor-
pen. Toen de Alblasserwaard in 1277 bedijkt werd, was dit de enige weg door Hardinx-
veld; hij liep van Gorinchem tot aan Giessendam. Behalve de Peulenstraat en De Buurt, 
die bestraat waren, was de dijk tot 1935 voorzien van een grindpad. Overal waren ‘big-
gelhopen’ of ‘grindbermen’: reservehopen met nieuw grind. 
Van oorsprong liep de dijk bij de Avelingen rechtdoor richting Gorinchem, maar in 1596 
werd er meer naar het noorden een inlaagdijk gelegd omdat de oude dijk erg zwak was. 
Deze nieuwe dijk werd de Nieuwe Wolpherense dijk genoemd, naar het voormalige dorp 
Wolph(f)eren , dat tussen Hardinxveld en Gorinchem in heeft gelegen.  Op oude kaarten 
kom je wel de naam ‘zeedijk’ tegen. In de tijd van de Sint Elisabethsvloed was nl. het 
Biesboschgebied helemaal overstroomd, waardoor er een soort binnenzee was ont-
staan. Andere benamingen van de dijk zijn ‘Gorkumse dijk’,  ‘Hoogendijk’ (vnl. door ou-
dere inwoners) en ‘Merwededijk’ (door de eigenaar van de dijk, het Hoogheemraad-
schap). 
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De rivierdijk,  
toen al bestraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot 1970 werd de Rivierdijk genummerd met  A en B. Nu lopen de nummers gewoon 
door. Bepaalde stukken van de Rivierdijk kregen in de volksmond een eigen naam, die 
zelfs in diverse officiële stukken werden opgenomen. Volgende keer daarover meer. 
 
 

TOERISTISCHE TIPS 

 
Voor de thuisblijvers deze zomer, maar ook voor de thuiskomers, hier een paar tips om 

je eigen dorp als toerist te bezoeken. 

1. Museum de Koperen Knop heeft een leuke zomerexpositie, speciaal voor kinde-
ren: Donald Duck. Van 23 juni t/m 8 september. Voor meer informatie: 
www.koperenknop.nl . Naast de expositie is het museum en zijn (thee)tuin ook 
in de zomer altijd leuk om te bezoeken. 

2. -Theetuin van De Koperen Knop, Binnendams 6. De museumtuin is bij goed weer 
op woensdag tot en met zaterdag open. Normaal van 13.00 tot 16.30 uur en op 

zaterdag al om 11.00 uur. 
-Theetuin ‘t Groene Broek, Broekseweg 22. Open van mei t/m september: 
woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17:00 uur. 

3. Kunst-en cultuurroute Hardinxveld-Giessendam. Aan de hand van foto’s, vragen 
en opdrachtjes kunnen kinderen en hun (groot) ouders ontdekken wat ons dorp 
te bieden heeft aan kunst en cultuur. Gratis te verkrijgen bij de bibliotheek, Ser-
vanda, Museum De Koperen Knop en het gemeentehuis van Hardinxveld-
Giessendam.   

4. Klompenpad ‘Van Trijntje naar Trijntje’. Zie hieronder. 
 
          Langs het klompenpad 

                                  

 

 

OMMETJE VAN TRIJNTJE NAAR TRIJNTJE   

http://www.koperenknop.nl/
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Bij de voorbereiding van de aanleg van de Betuweroute zijn in 1997 archeologische op-
gravingen gedaan. Hierbij werd een bijzondere vondst gedaan: Trijntje. Een reconstruc-
tie in de vorm van een wassenbeeld is te zien in De Koperen Knop. Tussen het museum 
en de vindplaats is een wandeling uitgezet.  
 
U kunt vertrekken bij Museum De Koperen Knop, richting Giessen-Oudekerk. Links staan 
nog een paar oude boerderijen. U loopt nu over de noordelijke Giessendijk. Veel van de 
boerderijen hadden aan de overkant van de weg, aan de Giessen, een overtuin.    
U gaat linksaf de Molenweg op en al gauw ziet u links voor u de Tiendwegsemolen.  
Als u op de brug over de Betuweroute staat ziet u rechts in de verte de kerktoren van 
Giessen-Oudekerk, de oorspronkelijke parochiekerk van het gebied ten noorden van de 
Giessen. Vanuit deze kerk is in de middeleeuwen het hele noordwestelijke gebied geker-
stend. Dat was in die tijd nog een katholieke aangelegenheid. Pas tegen de 16e eeuw 
kwam hier de reformatie. 
Dichterbij ziet u de ingang van de tunnel onder de Giessen, die speciaal voor de Betuwe-
route is aangelegd.  
Als u doorloopt over de brug over het water gaat u direct linksaf, de Giessendamse 
Tiendweg-Oost op.  
Tiendwegen zijn middeleeuwse verbindingswegen tussen de boerderijen en de weilan-
den. De naam Tiendweg komt van het innen van de tienden, wordt wel gezegd. Er zijn 
echter ook andere verklaringen voor deze naam.   
 

 
 
Een bekend beeld:  
de Tiendwegse molen 

 
 
 
 
 
 
 

 
U passeert de Tiendwegsemolen. Deze wipwatermolen staat hier sinds 1906. Zijn voor-
ganger brandde in dat jaar af. Dat had wellicht nog grotendeels voorkomen kunnen 
worden, maar de brandweerspuit raakte op weg naar de molen verzakt in een greppel in 
het weiland. Na de brand is in Noordeloos de ´Grote Molen´ gesloopt en hier in Giessen-
dam weer opgebouwd. Het vervoer vond plaats over de Giessen per dekschuit en vanuit 
Binnendams door de weilanden over een speciaal aangelegde spoorlijn.  
Bij de Polderweg loopt u rechtdoor naar de Giessendamse Tiendweg-West.  
 
Intussen lopen we zonder het te weten over de voet van een donk. De zandlaag, waaruit 
die donk bestaat is door de natuur in de loop van vele eeuwen onder een pakket  van 
veen en klei terecht gekomen. Eb en vloed hebben er lange tijd hun invloed gehad en 
telkens weer heeft het opkomende water restanten achtergelaten. De afstervende plan-
tengroei bleef liggen en rotte weg. Laag op laag stapelde zich op en de druk van bovenaf 
werd steeds zwaarder.  
 

 
 
 
Trijntje 

 
Ter hoogte van de 
vindplaats, die pre-

cies onder de spoorrails ligt, staat een bankje dat Prorail aan gemeenten met belangrijke 
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archeologische vondsten schonk en de gemeente Hardinxveld-Giessendam zorgde voor 
de bebording met informatie. Een heel oud stukje Nederland! 
Als je van hier naar het zuiden en dus de spoorlijn kijkt, heb je precies de plek ‘in beeld’ 
waar Trijntje is gevonden.  

 
Uitzicht op de vindplaats van Trijntje 
 

Zij was de meest bijzondere vondst, als een van de menselijke graven. Hieruit heeft men 
op kunnen maken dat er sprake moet zijn geweest van vrij permanente bewoning. Een 
van de menselijke resten kreeg de naam Trijntje, met een knipoog naar de trein, die hier 
later zou komen te rijden. De jagers-verzamelaars hebben op deze plek gedurende de 
latere wintermaanden gewoond. Vanwege deze permanente vorm van bewoning heb-
ben ze op deze donk ook hun doden begraven. Een bijzondere vorm van beschaving, 
meer dan 7500 jaar terug.  
 
Dan gaat u terug naar de Polderweg en loopt het viaduct op.  
De provincie Zuid-Holland wil geen bedrijfsterreinen tussen de beide spoorlijnen. Activi-
teiten in het kader van recreatie en groene industrie mogen wel. Iets verderop is een in 
de groene ontwikkeling passende kwekerij aangelegd. 
 
Bij de T-kruising gaat u linksaf, de Spoorweg op.  
De spoorlijn waar u nu langs loopt, is aangelegd tussen 1880 en 1885 als spoor-
wegverbinding Dordrecht – Gorinchem (later doorgetrokken naar Geldermalsen). In de 
volksmond heet deze lijn Betuwelijn (in tegenstelling tot de goederenlijn, die Betuwe-
route heet).  

 
 
 
De Betuweroute 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de opening van de spoorlijn bleek dat er te weinig stopplaatsen waren en heeft men 
overal waar dat nuttig bleek haltes gemaakt. Later zijn die haltes weer verdwenen. Nu er 
sprake is van een snellere spoorverbinding, is de lijn weer uitgebreid met een aantal 
tussenstations.   
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Bij de spoorwegovergang houdt u links aan en loopt u Binnendams in.    
Binnendams vormt de voorste dijk van de polder Giessendam. Deze moest de polder 
beschermen tegen overstroming, toen de Giessen nog in open verbinding stond met de 
rivier de Merwede. Regelmatig stroomde het water over de lage dijk.   
Oorspronkelijk stonden hier overal boerderijen aan de binnenkant van de dijk, met 
daarachter de landerijen.  
 
 

SEIZOENSPLAATJES 

  Nostalgie op de Giessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomers groen als achtergrond voor 

monumentaal groen op de Koepel 
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