
Buurtschappen Stolwijk 
’t Beijersche, Benedenheul, Benedenkerk, Bovenkerk, Koolwijk, Schoonouwen 
 

 
 
‘t Beijersche 
Naamsverklaring: Het verhaal gaat dat de buurtschap zijn naam dankt aan Jacoba 
van Beieren (1401-1436) die naast haar kasteel in Gouda in het Beijersche een 
jachthut bezat. Dit is echter nogal twijfelachtig omdat de buurtschap al bestond 
voordat Jacoba geboren werd. Een ander verhaalt dat 't Beijersche is vernoemd 
naar de polder Beyerse, waar andere toponiemen met het element beiers- 
gevormd zijn. Zo is op een kaart uit de 17e-eeuwse kaart te vinden de Beyrse 
wegh, Beyrse Bosch. De oudste vermeldingen gaan terug naar een persoon die 
Beyer heette, mogelijk zelfs Beijerd. 
De buurtschap telt 100 woningen en ongeveer 350 inwoners. 't Beijersche wordt 
ontsloten door een gietijzeren ophaalbrug uit 1888 die in 2006 is gerestaureerd. 
 
Benedenheul 
Naamsverklaring: Beneden betekent in dit geval stroomafwaarts of westelijk van. 
Een heul is een waterafvoerbuis onder een weg of door een dijk. 
Bestaat uit lintbebouwing langs een vaart. Ten noordwesten en in het verlengde van Benedenheul ligt 
de buurtschap Benedenkerk, en in het zuidoosten ligt het dorp Berkenwoude. Benedenheul ligt in de 
Polder Benedenkerk op ongeveer 1,5 meter onder NAP. 
 
Benedenkerk 
Naamsverklaring: De buurtschap Benedenkerk is gelegen beneden (= stroomafwaarts of westelijk 

van) de kerk van Stolwijk. 
De naam is waarschijnlijk afgeleid van het feit dat het lintvormige buurtschap in de polder ten 
zuidwesten van de veel hoger gelegen kerk van Stolwijk gelegen is. Benedenkerk ligt namelijk 
ongeveer 1,5 meter onder NAP, terwijl deze kerk veel hoger ligt. In het verlengde van Benedenkerk 
ligt in het zuidwesten het tevens lintvormige buurtschap Benedenheul. Beiden zijn gelegen in de 
Polder Benedenkerk. Iets ten noorden van Benedenkerk is het recreatiepark De Kooi gelegen. 
 
Bovenkerk 
Naamsverklaring: De buurtschap Bovenkerk is gelegen boven (is stroomopwaarts of oostelijk van) de 
kerk van Stolwijk, rond de Bovenkerkseweg, die ten dele in de bebouwde kom van Stolwijk ligt en 
doodloopt in het water de Bergvliet. 
De buurtschap Bovenkerk heeft ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners (dat wil zeggen de 
Bovenkerkseweg). 
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Koolwijk 
Naamsverklaring: De naam Koolwijk is een samenstelling van wijk ‘nederzetting’ en waarschijnlijk de 
persoonsnaam Cool, een verkleiningsvorm van Nicolaas, of anders kool ‘kool’ (houtskool, dan wel de 
gewasnaam). Het ligt ten zuiden van Stolwijk tussen Schoonhouwen en Berkenwoude. De buurtschap 
telde in 2007 100 inwoners. 
 
Schoonouwen 
Naamsverklaring: De naam Schoonouwen betekent letterlijk de schone ‘mooie’ ouw ‘vochtige 
weidegrond’. Het woord ouw komt ook voor als ooi. Beide zijn etymologisch verwant aan oog ‘eiland’. 
Het ligt ten zuidoosten van Stolwijk tussen Koolwijk en Vlist. De buurtschap telde in 2007 150 
inwoners. 
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