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Bekendheid met de historie van Bergschenhoek stond centraal bij 

de oprichting van onze vereniging. De explosieve veranderingen in 

ons dorp en omgeving tonen aan hoe belangrijk het bestaan van 

een historische vereniging is. Over niet al te lange tijd zullen we 

geen authentieke gebouwen en niet veel historisch materiaal meer 

kunnen vinden. Des te belangrijker wordt daardoor de archivering 

van de groeiende verzameling van geschiedkundige waarde.  Inmid-

dels is onze verzameling van voorwerpen kaarten , documenten en 

publicaties groot. Een grotere ruimte met gelegenheid voor  exposi-

ties en een permanente tentoonstelling is nog steeds één van onze 

grootste wensen. Daarnaast verzorgen we tijdens de jaarvergade-

ring en andere bijeenkomsten interessante presentaties. 

In het verenigingsblad “De Kruin” publiceren we interessante verha-

len, beschrijvingen en interviews met of over “oude ” Bergschen-

hoekers.  Verschillende losse publicaties zijn in prachtige verzamel-

boekwerken uitgegeven. 

Bent u ook geïnteresseerd in de geschiedenis van ons dorp, dan 

kunt u zich als lid bij onze vereniging aanmelden en daarmee ons 

werk steunen. 

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar. Het 

abonnement op "De Kruin" is hierbij inbegrepen. 

Losse exemplaren van De Kruin en andere uitgaven zijn verkrijgbaar 

bij Verfwinkel Bakker, Dorpsstraat 24 e, Bergschenhoek.  

Voor meer informatie raadpleeg onze website  
www.den-berchsen-hoeck of  
stuur een mail naar info@den-berchsen-hoeck.nl.  
U kunt ook bellen met 010 5214387 (secretariaat) 

Historische Vereniging  
‘den Berchsen hoeck’ 

http://www.den-berchsen-hoeck
mailto:info@den-berchsen-hoeck.nl


De Windas is het zwembad van 

Lansingerland dat op Bergschen-

hoeks grondgebied ligt en sinds 

1978 in een duidelijke behoefte 

voorziet.  Het zwembad ligt 

dichtbij de plaats waar vroeger 

een windas  te vinden was. 

De Windas 
Iedereen die in Bergschenhoek fietst en in het dorpscentrum moet zijn heeft on-

dervonden dat je tegen een helling op moet trappen. Of je nu de Julianalaan, de 

Berkelseweg, de Vredenburchlaan, de Burg. Van Oostenweg, de Moerasvaren of de 

Jacob Marislaan neemt op weg naar het dorp, klimmen moet je. 

Hoe is dat hoogteverschil ontstaan? 

Wel, door het afgraven van het veen voor de turfwinning is het land tot 5,5 meter 

beneden N.A.P. afgegraven en de vaarten met de daarlangs lopende wegen zoals 

de Bergweg, Dorpsstraat, Smitshoek en Oosteindseweg zijn op hoogte gebleven. 

Heel treffend is dat hoogteverschil te zien bij de Leeuwenkuil. 

Hoogteverschil in Bergschenhoek 

 Leeuwenkuil 2009 van bovenaf gezien Leeuwenkuil 1976 

Op de foto uit 1976 is duidelijk te zien dat het water waarop geschaatst wordt lager 

ligt dan Smitshoek met  de R.K. kerk en daarnaast het ‘Akkertje’. De overzichtsfoto 

van boven laat de wateren op de diverse niveaus zien. 

De Leeuwenkuil 

Nu lopend door “de Leeuwenkuil” waan je je eigenlijk niet in een polderlandschap. 

Het is een mooi dorpspark met prachtige doorkijkjes. Dat was vroeger heel anders, 

maar ook die oude situatie had zijn bekoring. Sinds de droogmaking medio 1775 is 

hier tot de jaren ‘60 niet veel veranderd. Een aantal laag liggende graslandjes op 

5,5 meter onder N.A.P., omgeven aan drie kanten door de lange taluds van de 

veendijken. Helemaal leeg, alleen gras en wat slootjes. Met een meidoornhaag als 

afscheiding langs de Bergweg en het Smitshoek. Met aan de ene kant de R.K. kerk, 

en als de 20e eeuw goed begonnen is, aan de andere kant het Polderhuis. Het is 

het domein van de koeien, een paar paarden en veel kikkers.  

Een windas of overtoom werd in het verleden gebruikt om schepen vanuit het 

polderwater naar het hoger gelegen boezemwater over te zetten en omgekeerd in 

de tijd dat sluizen vaak nog te kostbaar waren.  Er werd een rollenbaan van hout 

aangebracht op de kade en een spaakwiel. Door een touw te verbinden tussen het 

schip en het wiel, kon met een draaiende beweging aan het wiel het touw opge-

wonden worden waardoor het 

schip uit het water over de rollen-

baan werd getrokken.  

De Windas aan de Berkelseweg 

was er om kleine schuiten over de 

landscheiding tussen Delfland en 

Schieland te trekken. Een land-

scheiding is een waterkerende dijk 

op de grens van gebieden waar 

het waterpeil niet hetzelfde is.  

Een landscheiding is dus ook een waterscheiding. Het waterpeil in Delfland en 

Schieland is verschillend.  Aan weerszijden van de landscheiding zijn smalle houten 

glijvloeren aangebracht met daarop houten rollen. Boven op de kruin van de land-

scheiding staat een draaimechanisme met grote tredraderen. Met mankracht 

moet de windas in beweging worden gebracht. De aan kettingen aangehaakte 

boten worden zo omhoog getrokken en aan de andere zijde weer neergelaten.  

Er wordt van de windas-overtoom aan de Berkelseweg druk gebruik gemaakt en 

dat ruim twee eeuwen lang.  

Een overtoom met een windas.     Foto:Quistnix. 

Wat is een windas? 

Ooseindsche polder 

Overtoom 

Noordpolder 

Landscheiding 


