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De trekvaart is terug op de Hollandsche IJssel!
De trekvaart is terug op de Gekanaliseerde Hollandsche
IJssel. Op zaterdag 29 juni gaven bestuurders van de
gemeente Oudewater, Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden en de provincie Utrecht het feestelijke
startsein voor de eerste trekvaart van Oudewater naar
Hekendorp. Sterker, zij gordden persoonlijk het ‘zeel’
(=trekriem) aan, om de trekschuit Jan Kordaat op gang
te trekken.
De Stichting, opgericht om de zogeheten vrijetijdseconomie op en langs de Hollandsche IJssel te
bevorderen, wil van de rivier de Gouden Eeuw rivier van
Nederland maken. De herintroductie van de trekschuit
is één van de ‘speerpunten’. Terecht. De trekvaart was
vanaf de eerste helft van de 17e eeuw tot het einde van
de 19e verantwoordelijk voor een groot deel van het
openbaar vervoer in de Lage Landen. En daarmee voor
de bloeiende handel.
Na enkele honderden meters nam Ivar, de stoere bels
van jager Ron le Poole, het van hen over en trok de
monumentale snik (bouwjaar 1902) fluitend, pardon,
snuivend naar de Goejanverwellesluis, vijf kilometer
verderop in Hekendorp.
In augustus (eerste datum bij dit schrijven nog niet
bekend) en in september verzorgt Reederij De IJsel
iedere zaterdag trekvaarten tussen Oudewater en
Hekendorp en omgekeerd. Duur: ca. 1,5 uur. Prijs: € 20,pp en kinderen €10,-. Als de proef slaagt, vaart de
trekschuit volgend jaar de hele zomer.
Houd de actuele begindatum in de gaten via
www.reederijdeijsel.nl of via onze Facebook pagina.
“Met de trekvaarten laten we het openbaar vervoer van
weleer herleven”, legde Jan Kromwijk, voorzitter van de
Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, het waarom
van het initiatief uit.

De trekvaarten op de Hollandsche IJssel voeren door het
eeuwenoude slagenlandschap van het Groene Hart en
langs de monumentale stadjes en dorpen langs de
gekanaliseerde Hollandsche IJssel, Oudewater,
Hekendorp, Montfoort en IJsselstein. Onderweg wanen
de passagiers zich in vroeger tijden. Traag trekt het
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landschap voorbij met slechts het geluid van
paardenhoeven, de wind en kabbelende golven.
Paard aan ’t Werk
Onze trekschuiten worden ‘gejaagd’(=voortgetrokken)
door stoere werkpaarden van ‘Paard aan ’t Werk’. Deze
organisatie heeft o.a. als doel het werkende paard weer
dichtbij de mens te brengen. Zij zet paarden in voor
onder meer duurzaam bos-– en natuurbeheer, zoals:
onderhoud van ruiterpaden
boomslepen in het openbaar groen
water geven van plantenbakken
maaien van natuurweides, gazons en speelvelden
vervoer van groenafval in en rond parken
Paarden aan ’t werk vormen een rustpunt in de stad, zijn
zeer milieuvriendelijk en jong en oud beleeft plezier en
ontspanning aan de paarden. Paard aan ’t Werk zet haar
paarden graag in voor de trekvaarten. Het geluid van
paardenhoeven,
de
wind
en
het
water.
Voortgetrokken worden door het prachtige typisch
Hollandse polderlandschap.
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Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer langs en
ervaar hoe het voelt. Het verplicht tot niets. U bepaalt
uw eigen inzet. Alle volontairs ontvangen een
vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.
Meer informatie bij het walkantoor:
info@reederijdeijsel.nl / 06-83705193
Veel belangstelling voor Goudse grachtentochten
De historische rondvaarten door de Goudse grachten
met de trekschuiten Jan Salie en Jan Kordaat zijn ook dit
seizoen weer een groot succes. Steeds meer toeristen
uit heel Nederland en tal van buitenlanden tot uit de VS
en Australië weten de fraaie schepen van de Reederij te
vinden.

Vanaf het water genieten zij van de prachtige
historische binnenstad van Gouda, begeleid door
leerzame wetenswaardigheden en vermakelijke
anekdotes, verteld door de gastvrije bemanning.

Kom het beleven.
Vrijwilligers gezocht!
Reederij De IJsel wordt volledig gerund door
enthousiaste vrijwilligers. De groep groeit gestaag,
evenals het aantal vaartochten en de vraag naar nieuwe
arrangementen in en rond Gouda. Nieuwe schippers,
maten, gidsen en doe-het-zelvers zijn van harte welkom.

Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/reederijdeijsel
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