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De coronamaatregelen zijn na twee jaar 
losgelaten en we kunnen weer voorzichtig 
plannen gaan maken om elkaar te 
ontmoeten.  

Het bestuur van dorpsplatform Rijnoevers 
heeft de afgelopen lockdownperiode niet 
stilgezeten, al heeft u daar wellicht niet veel 
van gemerkt. 

Er zijn weer kerstattenties rondgedeeld aan bewoners die door hun 
buurtgenoten voorgedragen zijn, omdat zij wat extra aandacht verdienen.  

Er zijn door enkele bestuursleden meerdere overlegmomenten geweest met 
onze wijkwethouder Arjan Noorthoek en met de Provincie Utrecht over de 
gevaarlijke verkeerssituatie op Rietveld. Als er weer loeiende sirenes klinken, 
dan houden we elke keer ons hart vast. Afgelopen jaar zijn er meerdere auto’s 
de bocht uitgevlogen; er waren twee ongelukken met dode afloop en dat 
maakt de buurtbewoners behoorlijk wanhopig. De buurtapp ontploft af en toe. 
Dat er maatregelen moeten komen is voor iedereen duidelijk. Suggesties vanuit 
de buurt worden meegenomen in de overlegmomenten met gemeente en 
Provincie. Tenslotte kent u de weg als geen ander. Binnenkort hopen wij u 
nader te kunnen berichten over de stand van zaken. 

Er is op 11 oktober 2021 een digitale bewonersavond geweest in de 
Technohub met Arjan Noorthoek en onze nieuwe wijkambtenaar Mellanie 
Dolleman. Meer informatie: www.dorpsplatformrijnoevers.nl 
 
We wensen u veel leesplezier en hopen u te ontmoeten op de 
bewonersavond. 

- Het bestuur 

Verder in deze editie:  
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• In het nieuws 
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• Uit de omgeving

http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl
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Agenda 2022 
 

Rietveldse buurvrouwenavond  
Datum: Vrijdag 24 juni 
Aanvang: 19:30 uur 
Lokatie: Margo van der Burg, Rietveld 124  

Bewonersavond  
Datum: Maandag 27 juni 
Aanvang: 19:30 uur 
Lokatie: Restaurant JanZen, Rietveld 130  

Heeft u punten die u op de bewonersavond aan de orde wilt stellen, laat 
u ons dat weten? U kunt uw suggesties sturen naar: 
dorpsplatformrijnoevers@gmail.com  
Alvast dank! 
 
Via bovenstaand mailadres kunt u ook evenementen & activiteiten die in 
de buurt en voor de buurt plaats vinden opgeven voor de agenda.  

 Bestuurslid gezocht 
 

Wij zoeken nog een bestuurslid uit Barwoutswaarder. Bent u betrokken 
bij het buurtgebeuren en heeft u interesse? Schroom niet om ons te 
mailen.   

Nieuwsbrief 
 

Deze papieren versie van de nieuwsbrief is eenmalig. Wilt u de volgende versie 
digitaal ontvangen? Vergeet dan niet uw huidige mailadres door te geven aan het 
dorpsplatform. dorpsplatformrijnoevers@gmail.com 

mailto:dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
mailto:dorpsplatformrijnoevers@gmail.com


 

          

          

        
      
         Kerstattentie 
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De Kerstattentie & groet 
zorgde ook dit jaar weer 
voor blije gezichten.



 
  

Hulp voor Oekraïne 
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Wat eenieder ongetwijfeld de 
afgelopen weken bezighoudt is de 
oorlog in Oekraïne. 
Hartverscheurende beelden komen 
onze huiskamers binnen.  Aan de 
keukentafels van de 
Rijnoeversbewoners zijn er vast al veel 
ideeën opgeborreld en initiatieven 
ontplooid hoe we concreet kunnen 
helpen.  
 
De gemeente wil graag een 
coördinerende rol hierin spelen.  
Alle actuele informatie vind u hier: 
www.woerden.nl/inwoners/hulp-voor-
oekraine-1 

Op het moment van dit schrijven staat 
op de website van de gemeente het 
volgende:  
 
“De gemeente Woerden vindt het 
hartverwarmend dat veel inwoners in 
de stad zich (willen) inzetten voor 
mensen in een kwetsbare positie. 
Zoals vrijwilligerswerk en het doneren 

van geld, kleding en goederen. 
 
Hart voor Woerden coördineert 
binnen de gemeente de 
vrijwilligersactiviteiten rond de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. 
Op woerdenvoorelkaar vindt u 
informatie over inzamelingsacties, 
vraag en aanbod van vrijwilligerswerk 
en meer. Start u zelf een lokale 
hulpactie op? Meld dit bij Hart voor 
Woerden. 

Wij hebben graag een beeld van wie er in 
onze gemeente verblijft. Wij stellen het 
daarom zeer op prijs wanneer u aan ons 
doorgeeft dat u Oekraïense vluchtelingen 
onderdak biedt. “ 

Kijk voor overige informatie en 
antwoorden op uw vragen op de 
website van de gemeente.  
 

https://www.woerden.nl/inwoners/hulp-voor-oekraine-1
https://www.woerden.nl/inwoners/hulp-voor-oekraine-1
https://www.woerdenvoorelkaar.nl/bijdrage-leveren


Uit de oude doos 
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Pontje over de oude Rijn?  

Het zal nog wel wat jaren duren, voordat de 
Rembrandtbrug over de Oude Rijn 
gerealiseerd wordt. Zou het een idee zijn om 
voor fietsers weer een pontje te laten varen? 
Voor schoolkinderen is het in ieder geval 
veiliger om over Barwoutswaarder te fietsen 
dan over Rietveld waar geen afgescheiden 
fietspad is.  

Historie:  
Tussen de Singel en de Prins Hendrikkade in 
Woerden voer tot februari1962 een 
veerpontje. Na de opheffing van deze 
veerdienst werd het pontje verkocht en heeft 
het nog enige jaren dienst gedaan op de 
Oude Rijn om schoolkinderen uit Rietveld over 
te zetten naar Barwoutswaarder waar de 
lagere school was. 

Foto Jaap van der Vooren sr. 



7

Een flinke groep buurtbewoners heeft ook dit jaar weer 
meegeholpen met de Landelijk Opschoondag van 19 

maart j.l. Dat leverde mooie plaatjes op.  
Hartelijk dank namens de hele buurt!



Mag ik even binnenkomen?
 

In deze rubriek maken we kennis met bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder. Voor deze 
nieuwsbrief is dat de familie Brouwer. Zij kwamen in 2016 wonen in het voormalige Gemeentehuis 
van Barwoutswaarder 92  
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Toen Rutger en Ellen Brouwer in 2015 op 
zoek waren naar een huis buiten Utrecht 
hadden ze Barwoutswaarder 92 wel gezien 
op Funda, maar het huis zag er zo 
verwaarloosd en onaantrekkelijk uit dat ze het 
geen serieuze optie vonden. Al met al hebben 
ze een jaar gezocht naar een geschikt huis. 
Dat ze er nu wonen, komt omdat Ellens 

Betrokkenheid in de buurt  
 
Tja, en dat hebben ze gedaan. Het woonhuis 
met zijn opmerkelijke gevelsteen 
“gemeentehuis” had al jaren leeg gestaan; er 
had een zwerver met honden in gehuisd. Het 
huis was echt uitgewoond. Dat het 
opknappen veel werk zou zijn, realiseerden 
ze zich, maar ze zagen ook de charme en 
potentie van de plek en ze zijn ervoor 
gegaan. Ellen kende Woerden al enigszins, 
omdat ze er gewerkt had. Toen al merkte ze 
dat Woerden de geneugten van een dorp 

heeft en de voordelen van een stad. 
Bovendien ligt het centraal en is de 
treinverbinding naar hun werkplekken 
uitstekend. Ellen zegt: ”Het leven in 
Barwoutswaarder is zelfs beter dan 
verwacht. Je kent de meeste buurtgenoten 
en je helpt elkaar met klussen. Op sociaal 
gebied gebeurt er ook genoeg.” Ellen is 
tijdens de coronaperiode gaan 
buitensporten met een aantal 
buurvrouwen, er zijn soms borrelavondjes 
en er men steunt elkaar in mindere tijden.
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Dat men betrokken is hebben Rutger en 
Ellen gemerkt tijdens de verbouwing als 
mensen hun duim opstaken als ze 
langsfietsten. Er was zelfs iemand die Rutger 
vanaf het water toeriep: “hé 
burgemeester, ’t wordt mooi hoor.” De hele 
buurt was blij dat hun “Gemeentehuis” weer 
nieuw leven ingeblazen werd en dat lieten ze 
merken ook. 
Tijdens de zinderend warme zomer van 2019 
leefde men mee als Ellen tijdens de laatste 
loodjes van haar zwangerschap haar 
dagelijkse wandeling met Rutger maakte 
over het jaagpad. “Zwaar, he”, “Kom effe 
zitte, meisssie.” Rutger en Ellen ervaren een 
hoop liefde uit de buurt.  Toen Hugo was 
geboren heeft Rutger de vlag gehesen aan 
de originele vlaggenmast van het 
Gemeentehuis; de kaartjes en attenties uit 
de buurt stroomden al gauw binnen.  

Verbouwing 

Voordat Hugo er was zijn Rutger en Ellen 
drie jaar bezig geweest met verbouwen, het 
eerste half jaar woonden ze nog in Utrecht. 
Werkelijk alles in gerenoveerd; alleen het dak 
en de muren staan nog, zij het dat die 
inmiddels ook geïsoleerd zijn. Kamer voor 
kamer hebben ze aangepakt en bijna alles 
deden ze zelf: vloerverwarming aanleggen, 
tegels zetten en leggen, zelfs glas in lood 
raampjes maken. Rutger is handig en doet 
het zware werk. Hij heeft veel informatie van 
YouTube gehaald voor klussen die hij nog 
nooit eerder had gedaan. Ellen heeft veel van 
de afwerking voor haar rekening genomen 
zoals voegen en kitten. De vader van Ellen 
heeft geholpen met schilderwerk. Hun 
sociale leven stond drie jaar lang op een laag 

pitje. Alles moest gebeuren na het werk en 
tijdens de weekenden. Ellen werkt in Utrecht 
bij de Climate Neutral Group waarbij ze 
organisaties helpt met veranderingen om een 
certificaat te verkrijgen voor klimaat neutraal 
zijn. Rutger is projectleider bij Sogeti, 
informatietechnologie, met standplaats Den 
Haag. Beiden hebben de afgelopen 
coronajaren veel vanuit huis gewerkt.  

Raadzaal 

We drinken koffie in de gerieflijke en grote 
eetkeuken, de voormalige Raadszaal die 
door de vorige bewoners nooit gebruikt is als 
onderdeel van hun woonhuis. De Gemeente 
Barwoutswaarder heeft van 1937- 1964 
gebruik gemaakt van de raadzaal, de 
voorkamer, die gehuurd werd voor een 
bedrag van 160 gulden per jaar van de fam. 
Verwaal.  Er stond een grote tafel met 
stoelen en hier werden de 
raadsvergaderingen gehouden en huwelijken 
gesloten. De fam. Verwaal zorgde voor “licht, 
vuur, koffie en thee van goede hoedanigheid” 
(Op p. ? kun u meer over de geschiedenis 
van het voormalige Gemeentehuis van 
Barwoutswaarder  lezen.) Inmiddels hebben 
Rutger en Ellen de muur tussen voor -en 
achterkamer doorgebroken en zijn er 
schuifdeuren voor in de plaats gekomen. De 
grote verbouwing is afgerond, er wachten 
nog wat details op afronding.  Rutger en 
Ellen zijn geïnteresseerd in foto’s die 
gemaakt zijn in of voor het Gemeentehuis. 
 Ze zijn bezig met een fotoboek van de 
verbouwing en willen daar ook graag foto’s 
van het Gemeentehuis in functie aan 
toevoegen.  Lees een oud krantenartikel op 
de volgende pagina.  



Uit de oude doos (2) 
 

Uit de RIJN & GOUWE, datum onbekend (80-er jaren?) 

Een arbeiderswoning met verheven 
status 
 
Door Peter van Eijk 
 
Op het adres Barwoutswaarder 92 aan de 
Oude Rijn op het gelijknamige bedrijfsterrein 
staat een bescheiden woning met een 
opmerkelijke gevelsteen. Er staat namelijk 
boven de ingang het woord Gemeentehuis. 
Dat lijkt een grap maar het is waar. Dit was 
tussen 1937 en 1964 het gemeentehuis van 
de vroegere gemeente Barwoutswaarder. 
Archivaris Rob Alkemade van het Streekarchief 
heeft de geschiedenis beschreven van een 
arbeiderswoning die tevens de zetel van het 
gemeentebestuur was. 

Barwoutswaarde was een schoutambacht dat 
in 1817 een zelfstandige gemeente werd. Een 
heel kleine gemeente die zich in een 
lintbebouwing uitstrekte van de Hoge Rijndijk 

in Woerden tot de Hoge Rijndijk in 
Nieuwerbrug. 

Er woonden nog geen duizend mensen. 
Daarom had Barwoutswaarder met de even 
kleine dorpen Waarder en Rietveld één 
burgemeester, één secretaris en één 
secretarie, die overigens centraal in Woerden 
was gevestigd in de Kruisstraat en later in de 
Voorstraat. Zelfs de openbare school en de 
enige veldwachter werden door de drie 
dorpjes gedeeld. Maar wel hadden ze alle drie 
een eigen gemeenteraad (van zeven personen) 
en twee eigen wethouders. En omdat de wet 
het voorschreef hadden ze alle drie een “huis 
der gemeente’, bedoeld om vergaderingen in 
te houden en huwelijken te sluiten.   

Bescheiden raadhuis van een voormalige 
gemeente 

Doorgaans werd in kleine dorpen weinig 
moeite gedaan om een gemeentehuis opnieuw 
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te bouwen. De kleine gemeenschappen 
hadden er vaak ook geen geld voor. M…… 
stond dan, zoals dat al eeuwen het geval was 
geweest, om een paar kamers te huren in de 
plaatselijke herberg. Daar konden de 
gemeenteraadsleden vergaderen en na afloop 
een versnapering nuttigen en een goede sigaar 
roken. De kastelein hield voor een klein bedrag 
de ‘raadzaal ’beschikbaar en schoon. Dat was 
in Barwoutswaarder niet anders. Men huurde 
twee kamers in de herberg Schotsvarken, die 
stond ter hoogte van de huidige houthandel 
Marinus van den Berg, tussen de Rijndijk en en 
het Jaagpad in. Maar in 1935 brandde het 
café af en het werd niet herbouwd. Een 
tweede herberg had Barwoutswaarder niet en 
daarom kreeg de gemeenteraad tijdelijk 
onderdak in her ‘gemeentehuis ’van Rietveld, 
oftewel café Roskam bij de Blokhuisbrug in 
Woerden. De raad maakte zich niet zo druk 
om een huis der gemeente, aangezien in die 
jaren plannen bestonden voor herindeling in de 
Rijnstreek en Barwoutswaarder ongetwijfeld 
met andere dorpen zou worden 
samengevoegd. Maar toen in 1937 die 
plannen weer werden ingetrokken stond de 
raad voor het blok. Een nieuw gemeentehuis 
bouwen was duur en het was bovendien 
ongewis hoelang het zou duren alvorens het 
dorp alsnog zou worden samengevoegd. 
Wethouder Verhoef wist echter dat Maarten 
Verwaal, werkman op een steenbakkerij, van 
plan was een eigen woning te bouwen. De 
raad gooide het met hem op een akkoordje en 
al na een week (!) gaf de gemeente een 
bouwvergunning voor een ‘woonhuis met 

raadzaal’. De voorkamer werd de raadzaal en 
de kamer erachter en de bovenverdieping 
waren voor de familie Verwaal. De werkman 
was verzekerd van een vast inkomen van 160 
gulden huur per jaar, waarvoor hij dan wel 
moest zorgen voor licht, vuur en koffie en thee 
van goede hoedanigheid. In de loop der jaren 
werd de huur verhoogd tot … in 1952.  

Aankoop  

Vijf jaar later schrok de gemeenteraad op toen 
Verwaal aankondigde zijn huis te willen 
verkopen en te vertrekken uit het dorp. De 
raad wist niet of de nieuwe eigenaar zijn 
voorkamer nog wel wilde verhuren en de kans 
bestond dat Barwoutswaarder voor de paar 
jaar dat het nog zou bestaan toch een nieuw 
gemeentehuis moest bouwen. Men besloot 
dan maar het huis van Verwaal te kopen. Na 
stevige onderhandelingen werden de partijen 
het eens over een prijs van 12.500 gulden. 
Een zoon van Verwaal wilde de rest van het 
huis wel huren. 

Twee jaar later waren de rollen omgedraaid. 
Zoon Verwaal kocht de woning terug voor 
14.500 gulden. Van de ‘winst ’kon de 
gemeenteraad vervolgens weer een tijd lang 
de huur van 254 gulden per jaar betalen. Het 
duurde echter maar twee jaar, want op 1 
februari 1964 werd de zelfstandige gemeente 
Barwoutswaarder opgeheven en kwam er een 
einde aan de verheven status van een 
arbeiderswoning. De gevelsteen zit er echter 
nog tot op de dag van vandaag.   

 

Ligt er bij u ook nog een foto of verhaal over het oude gemeentehuis van Barwoutswaarder? De 
huidige bewoners zouden er erg blij mee zijn en wij als dorpsplatform natuurlijk ook! 
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Barwoutswaarder en Rietveld In het nieuws 
 

Voor ongevallen zouden we een aparte nieuwsbrief kunnen maken. Hier een kleine greep uit de 
kranten.  

Zomaar een paar koppen uit kranten…  

12

Op 27 oktober verscheen er op twitter een bericht dat er bij 
bouwwerkzaamheden in de buurt van Lemmer een plaquette 
was gevonden van een zogenaamd Zuiggasgemaal. Social 
media liet zich van zijn beste kant zien en na een aantal 
maanden werd bekend dat de plaquette thuishoort op 
Barwoutswaarder.  
Dit Zuiggasgemaal heeft van 1921 tot 1951 zijn werk 
gedaan. Toen werd het weer vervangen, nu voor een 
elektrisch gemaal. Inmiddels is het niet meer in werking. Het 
gebouw bestaat echter nog steeds. 
 
In een van de volgende nieuwsbrieven zullen we extra 
aandacht aan dit gemaal besteden.  



Nieuws uit de omgeving 
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Voedselkastje 
Bij de Brugkerk, aan de Rijnzijde, is een 
voedselkast geplaatst met voedingsmiddelen 
bedoeld voor mensen die een extraatje goed 
kunnen gebruiken.  
 
Mensen die voedsel nodig hebben kunnen 
zonder opgaaf van reden pakken wat ze nodig 
hebben en mensen die houdbare 
voedingsmiddelen over hebben, mogen het 
achterlaten.  
 
Let op! Je hoeft geen lid te zijn van de 
Brugkerk. Het kastje is bedoeld voor iedereen!

Woerden 650 jaar stad. 
Veel van onze bewoners zullen zich het grootse 
feest van 600 jaar stadsrechten nog herinneren! 
Op Zaterdag 12 Maart was de aftrap van 
Woerden 650 jaar stad. 
De activiteiten rondom dit heugelijke feit zijn te 
vinden op https://woerden650.nl

Even op adem komen midden in de week?  
Eén keer per maand is er op woensdagavond, om 20:30u, een half uur van stilte, lied, lezing en 
gebed in de Brugkerk. Het publiek is kleurrijk: Van katholiek tot agnost, van gereformeerd tot 
evangelisch, van vleeseter tot veganist.  

Je bent welkom op: 27-04, 25-05 en 22 - 06 

https://woerden650.nl


Foto: Sarah Chai - Pexels 

 

Foto: Matthias Zomer- Pexels 

Handige informatie 
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Via deboerop.nl 
De boer op 
Zaterdag 9 April is het jaarlijkse opendag bij 
verschillende agrarische bedrijven.  
Het programma is van 10:00-15:00 
Officiële opening voor omgeving Kamerik is bij 
veelust om 10:30.  
Voor meer informatie bezoekt u de website. 
 
 

Via duurzaamwoerden.nl  
Potjes en dekseltjes 
1x per maand op zaterdag vind je in Woerden een afvalvrije 
kruidenier. Bij deze rijdende verpakkingsvrije winkel kun je 
boodschappen doen door je eigen potjes, bakjes en 
zakjes laten vullen.  
 
De eerstvolgende keer is zaterdag 9 April: 
- 09.30 tot 12.00 op de parkeerplaats van de TechnoHUB  
- 13:00 tot 16:00 bij Boer Bert, s-Gravensloot 14 
www.potjesendeksels.nl 
 

Wijkagent Rietveld: Jeroen van Beek 0900 - 8844 
Wijkagent Barwoutswaarder: Frans Damen 0900 - 8844 
Heeft u met spoed politie nodig? Bel 112  

 
Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief of ontvangt u deze nog niet digitaal? 
nieuwsbriefrijnoevers@gmail.com 

Heeft u een (hulp)vraag of een opmerking/tip voor dorpsplatform Rijnoevers?  
dorpsplatformrijnoevers@gmail.com 

 

mailto:niet
mailto:buurtplatform
http://duurzaamwoerden.nl
https://www.potjesendeksels.nl/producten/
http://deboerop.nl

