HISTORISCHE VERENIGING
DEN OUDEN DIJK
HERWIJNEN

HISTORISCHE WANDELING
woensdag 5 juni 2013
Vertrek vanaf D'n Ouwe Wiel (Waaldijk 187)  over de
kade langs de wiel  achter langs het huis van de familie
Satter (Achterweg 66)  rechts af de Achterweg op 
door de woning van dhr. De Bruin (Achterweg 68)  over
de weg naar bouwbedrijf De Zeeuw  door de woning van
familie De Zeeuw (Waaldijk 189)  door de tuin en de
woning van familie De Vries terug naar D'n Ouwe Wiel

Kaart uit ±1820
Meer informatie over de route en/of bewoners kunt u nalezen in de
volgende verenigingsbladen:
Dijkzicht en zijne bewoners (nr 20 + nr 21)
Johannes van den Bosch (nr 5 + nr 39)
De Boellaards (nr 1 + nr 2)
D’n Ouwe Wiel (nr 52)
Kaart uit ± 1890

Onderstaande informatie heeft betrekking op de kaart uit ± 1820
(z.o.z.)
1. De wiel is in 1635 bij een dijkdoorbraak ontstaan en
algemeen wordt aangenomen dat die zeer diep is. De wiel
was rond 1820 eigendom van Jan Willem Boellaard die
burgemeester van Herwijnen was.
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2. Het midden van het “rondje” dat wij lopen was eertijds erg
gevarieerd, het bestond uit bouwland, weiland, stukjes bos
en moerasland.
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3. De kade die wij volgen werd 200 jaar geleden als een smalle
strook grond langs de wiel aangeduid en was eigendom van
landeigenaresse Gijsbertina Blom.
4. De achterweg heette ooit de “laatste weg” en het gebied
achter de weg werd in de volksmond ‘achter de weg’
genoemd. Zo kwam later de naam Achterweg tot stand.
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5. Dit weggetje ligt hier al minimaal 200 jaar.
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6. Ter hoogte van de schuur/werkplaats van bouwbedrijf De
Zeeuw lag vroeger links en rechts een moeras en deze weg
liep er tussen door. De schuur is op een moeras gebouwd.
Het moeras aan de linkerzijde was in eigendom van
landbouwer Jan van Arendonk.
7. De woning van de familie De Zeeuw werd in die tijd bewoond
door landbouwer Willem van Zee Fz. en heette “Dijkzigt”.
Hij was tevens eigenaar van het moeras waar de werkplaats
van de Zeeuw op gebouwd is.

