Historische Wandeling
Krimpen aan den IJssel
STROMPOLDERVLOEDBOS
(ca. 2 km – start bij 1 –
niet geschikt voor
kinderwagen of rolstoel.
Laarzen aanbevolen.)
Stal de fiets of parkeer de auto bij
de parkeerplaatsen langs de Van der
Giessenweg, bij het informatiebord.
Hier staat ook een peilschaal die
aangeeft hoe hoog het water kwam
bij verschillende stormvloeden en
hoe groot die kans tegenwoordig is.
Het Stormpoldervloedbos kent een
lange geschiedenis. Door dijkdoorbraken en door aanslibben van de oevers ontstonden er slikkige oevergebieden. Op de wat hoger gelegen oevers ontstond vloedbos met vooral veel wilgen.
Na de Watersnoodramp in 1953 werden de Deltawerken gebouwd en nam de getijdenwerking af.
Maar bij Krimpen bleef deze relatief groot, vanwege de open verbinding met de haven van Rotterdam en de Noordzee. Om de unieke natuur, maar ook de historie van het Stormpoldervloedbos
te behouden werd in de jaren ’70 een ingenieus inrichtingsplan gemaakt. Het doel daarvan was de verlanding
(opslibbing) van het gebied zoveel als mogelijk tegen
te gaan en laaggelegen gronden en de bijbehorende
natuur te behouden.
Als je bij het informatiebord (1) afdaalt naar het oeverpad loop je via een lage brug en wandelpad het
gebied in. Op dit pad (3) ervaar je hoe grote delen
van Nederland
er rond het begin
van onze jaartelling tot het begin
van de bedijking
(1000 jaar na Christus) uitzagen. Vanuit dit mini-oerwoud kan je over een brug
linksaf naar de griendheuvel en het omkade hakgriend (2).
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Hakgriend en Griendheuvel
De hakgriend is in 1993 aangelegd om de griendcultuur
weer zichtbaar te maken. Een griend was eigenlijk een
productiebos van wilgen. Elke drie jaar werden de wilgentakken van de stam gehaald. Het wilgenhout had meerdere
toepassingen. Eenjarige twijgen, de zogenaamde wilgentenen, werden gebruikt voor palingfuiken en mandjes.
De zwaardere of meerjarige takken werden gebruikt voor hekken
of ‘zinkstukken’ die de rivieroevers tegen uitspoeling beschermen. De griendwerkers deden hun werk vooral in de winter als de boom in rust is. De griendwerkers bonden de afgehakte wilgentakken tot dikke bossen. Deze takkenbossen werden naar een
hoger gelegen deel van het terrein, de griendheuvel, gebracht. Hier lagen de bossen hoog en
droog totdat ze verder vervoerd werden.
Als je goed zoekt, zie je hier ook een houten klepduiker, zoals die vroeger werd gebruikt om bij
laagwater de greppels leeg te laten lopen. Heb je geen laarzen, volg dan het oeverpad langs de
diepe geul (‘sleup’ genaamd) om daar de klepduiker te zoeken (2), of om de getijdenstroming,
oevers met beversporen en rietvelden te zien. Hier is het ook mogelijk om via een hoger gelegen
pad (4) naar de Nieuwe Maas lopen.
Dankzij het plan van de gemeente, Rijkswaterstaat en het Zuid-Hollands Landschap bloeit 50 jaar
later nog steeds het zomerklokje in dit gebied. Deze bloeit in de lente en is fors groter dan het
bekendere sneeuwklokje die in de winter bloeit.
Vanaf de oever van de Nieuwe Maas kan je naar links het gebied in over een dam met duikers (5).
Voor een wat langere wandeling kan je doorlopen (6) en een strandje met een oud scheepswrak
vinden (7). Verderop heb je langs de oever van de Sliksloot zicht op de jachthaven (8).
Op weg naar het omkade hakgriend (2) zie je aan je rechterhand de slikkige oevers. Bij de grote
klepduikers die in 2016 zijn geplaatst vind je aan je rechterhand een ‘baggerzelling’ (9).
Baggerzelling
De slikoevers langs de Hollandsche IJssel werden zellingen genoemd. In de baggerzelling werd
de klei van de bodem gebaggerd waarna ze in de ‘zaadzelling’ nog een jaar of twee moest rijpen.
Dan werd de klei naar de kleimolen gebracht, waar ze werd fijngemalen en in de steenvormen
geperst. De rauwe steen werd in de zon en wind gedroogd op de velden en daarna opgestapeld.
Waren ze droog dan werden ze in de steenovens gebakken.
De Historische Kring Krimpen zet zich in voor het onderzoeken, behouden
en vertellen van de geschiedenis van Krimpen, zodat die ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Voor meer informatie over onze activiteiten of om lid te worden kijkt u op www.historischekringkrimpen.nl

