
Buurtschappen Haastrecht 

Beneden Haastrecht, Boven Haastrecht, Goudseweg of Bilwijk, Rozendaal, Stein, Stolwijkersluis 

 

Beneden Haastrecht 

Naamsverklaring: Beneden-Haastrecht is genoemd naar de ligging beneden (= stroomafwaarts of 
westelijk van) Haastrecht. De buurtschap bestaat uit lintbebouwing langs de Hollandsche IJssel ter 
hoogte van de Steinsesluis en ligt direct aan de zuidoostelijke grens van zowel de stad als gemeente 
Gouda, en in de polder Beneden-Haastrecht, direct ten westen van Haastrecht. De N228 doorsnijdt de 
buurtschap in zijn lengte. Beneden-Haastrecht ligt op ongeveer 1,5 meter onder NAP. Tegenwoordig 
heeft Beneden-Haastrecht ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners. 
 

Boven Haastrecht 
Naamsverklaring: Boven-Haastrecht is genoemd naar de ligging boven (= stroomopwaarts of oostelijk 
van) Haastrecht en is grotendeels gelegen in de Polder groot-Keulevaart. Het lintvormige plaatsje ligt 
langs de N228 en de Hollandsche IJssel. In de buurtschap bevindt zich onder meer het klooster Sint-
Gabriël van de paters passionisten. Het ligt ongeveer 2,5 kilometer ten noordoosten van Haastrecht. 
Tegenwoordig heeft Boven-Haastrecht ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners. 
 
De Tiendweg, die zuidelijk parallel aan de Provincialeweg van Haastrecht naar Oudewater loopt, is 
een van de weinige nog bestaande onverharde paden in de regio en een paradijs voor de wandelaar. 
Al lopende geniet u hier van een weids uitzicht met slechts boerderijen aan de horizon. De weg maakt 
onderdeel uit van het Graaf Floris V-pad en de Hollandse IJsselroute, maar u kunt dit traject ook prima 
afzonderlijk afleggen. 
 
We vinden hier het Ooievaarsbuitenstation ‘Het Doove Gat’ aan de Zijdeweg in 
Haastrecht. Op 9 oktober 1982 in gebruik genomen en hier broeden jaarlijks 
tussen de tien en twintig ooievaarsparen. 
 
Goudseweg of Bilwijk 
Dit buurtschap ligt ten noordwesten van Stolwijk aan de weg van Stolwijk naar 
Haastrecht en de Groeneweg. en telde in 2007 50 inwoners. 
Oorspronkelijk viel de buurtschap Bilwijk onder de gemeente Haastrecht. Per 1 

februari 1964 is Bilwijk door een grenscorrectie bij de gemeente Stolwijk 

gekomen. 
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De molenromp van de Wipmolen, Kleine Molen, Molen van Hol, Bilwijkerweg 121, maakte deel uit van 
de serie Haastrechtse molens, behorende tot de polder Bergambacht. Aan de andere kant van de 
Vlist stonden vroeger de zeven molens van de Hooge Boezem. 
 
De eendenkooi bij Bilwijkerweg 19 is niet openbaar toegankelijk. Deze Stolwijkse of Stolkse kooi werd 
vroeger ook wel de Vlisterkooi, Bilwijkerkooi en Van der Marckkooi genoemd. Die laatste naam komt 
van J.W.D.C. van der Marck uit Enschede, die in 1911 eigenaar werd van deze eendenkooi. Het is 
een kleine zomerkooi met vier vangpijpen. 
 
 
Rozendaal 
Naamsverklaring: Modieuze naam, samengesteld uit daal, gerekte vorm van dal, en rozen, meervoud 
van de bloemnaam. Aan roos ‘riet’ moet hier niet worden gedacht.  
Het ligt in het noordoosten van de gemeente tussen Boven-Haastrecht en Vliet. De buurtschap telde 
in 2007 90 inwoners. 
Vroeger was Rozendaal een heerlijkheid, met o.a. een ambachtshuis. Op oude kaarten staat dat huis 
ingetekend op de plek van het huidige Huis te Rosendaal (Provincialeweg Oost 37), dat privé 
bewoond wordt en tevens in gebruik is als B&B. 
 
Stein 
Naamsverklaring: Betekent steen ‘kasteel'. De vorm met -
ei- is geen klankwettige ontwikkeling in Zuid-Holland en 
duidt op herkomst uit het zuidoosten van Nederland. De 
plaats dankt zijn naam aan de ligging in het Land van Stein, 
genoemd naar het uit Limburg afkomstige geslacht Van 
Stein dat hier in de 14e eeuw bezittingen verwierf. De naam 
gaat dus uiteindelijk terug op het Limburgse Stein.  
 
Het was een heerlijkheid en zelfstandige gemeente t/m 30 
juni 1870. Per 1 juli 1870 is de gemeente opgeheven en 
verdeeld over de gemeenten Reeuwijk (polder Stein en 
buurtschappen Vrijhoef en Kalverbroek) en Gouda (polder 
Willens). Per 1 februari 1964 is een deel van de polder 
Stein (Z van de spoorlijn) overgegaan van de gemeente 
Reeuwijk naar de gemeente Haastrecht, die per 1 januari 
1985 op haar beurt in de gemeente Vlist is opgegaan. 
 
Het ligt in het noorden van Haastrecht aan de Hollandsche IJssel en ten oosten van de gemeente 
Gouda. De buurtschap telde in 2007 1070 inwoners.  
 
Voor de reformatie stond in Stein het klooster Emmaüs, waar Desiderius Erasmus kloosterling was. 
Ter plaatse bevindt zich nu een boerderij genaamd "Het klooster". 
 
Stolwijkersluis 

T/m 1984 viel de buurtschap gedeeltelijk bij de gemeenten Gouda, Gouderak en Haastrecht. T/m 

1964 tevens gedeeltelijk gemeente Stolwijk. In 1964 en 1985 hebben hier dus grenscorrecties 

plaatsgevonden, waardoor deze buurtschap vrijwel geheel onder de gemeente Gouda is komen te 

vallen.  

Naamsverklaring: Genoemd naar de sluis bij de uitwatering van de Goudse Vliet (in de 17e eeuw 

Stolwijcker Vaert genoemd), die Stolwijk met de Hollandse IJssel verbindt 

Niet alleen Gouderak, maar ook Stolwijk en Haastrecht hadden stukjes grond in Stolwijkersluis. 

Momenteel zijn er nog kleine stukjes die vallen onder de kern Vlist (voorheen Haastrecht), namelijk de 

zuidzijde van de Provincialeweg West en de Schoonhovenseweg, alsmede onder de Gemeente 

Ouderkerk aan den IJssel (voorheen Gouderak), namelijk de zuidzijde van de Gouderakse Tiendweg 

en het verlengde van de Gouderaksedijk, het Middelblok. 
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