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HISTORISCH-GEOGRAF1SCHE BESCHRIJVING

1.

INLEIDING

De gemeente Alblasserdam ligt binnen de regio Noord- en Merwestreek in het zuidoosten
van de provincie Zuid-Holland. In het noorden grenst ze aan de gemeente Nieuw-Lekkerland, in het oosten aan Graafstroom, in het zuidoosten aan Papendrecht, in het zuidwesten
aan Hendrik-Ido-Ambacht en in het noordwesten aan Ridderkerk (zie figuur 1). De
gemeentegrenzen zijn deels landschappelijk, deels historisch-juridisch van aard. In het
westen wordt de grens namelijk bepaald door de rivier de Noord. Het grootste gedeelte
van de noordelijke grens wordt bepaald door de boezemwateren het Nieuwe Waterschap
en het Groote- of Achterwaterschap. Het meest westelijke deel van deze noordelijke grens
loopt langs de Hooge Boezem van de Nederwaard. Deze grens doorsnijdt de oostelijke dijk
langs de Noord, de Kinderdijk. In het oosten wordt de gemeente deels door poldergrenzen,
deels door het riviertje de Alblas afgebakend. De zuidoostelijke grens met de gemeente
Papendrecht loopt dwars door de polder Het Nieuwland.
De gemeente Alblasserdam heeft een oppervlakte van 10 km2 (8,83 km2 land en 1,172 km
binnenwater) en telde op 1 januari 1990 17.382 inwoners. Daarmee komt de bevolkingsdichtheid op 1.963 inwoners per km2 landoppervlak. De gemeente omvat de kernen
Alblasserdam, Kinderdijk en Kortland.
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FYSISCHE GESTELDHEID

2.1.

Bodemgesteldheid

Afgezien van een strook veengrond aan het oppervlak langs het Groote- of Achterwaterschap, bestaat de bodem van de gemeente Alblasserdam uit jonge zeekleigronden
(voornamelijk afzettingen uit de Middeleeuwen van vóór de bedijking). Deze holocene
afzettingen bestaan uit klei, afgewisseld met meer of minder dikke veenlagen. Het
zuidwestelijk zeekleigebied is sedert enige eeuwen voor onze jaartelling sterk door de zee
aangetast. Vooral de laat-middeleeuwse stormvloeden, waaronder de Sint Elisabethsvloed
(1421), hebben grote invloed gehad. Het veen (ontstaan in het Subboreaal, 3000-1000
v.Chr.) is bij de stormvloeden gedeeltelijk opgeruimd, de veengroei werd gestopt, en het
veen raakte bedekt met klei. Zo is in Alblasserdam het oude veenlandschap langs de Alblas
door een dun jonger kleipakket overdekt. Ook in het zuidwesten, tussen Papendrecht en
Alblasserdam bestaat de bodem uit jonge zeekleigronden. Een groot deel van de gemeente
is gespaard gebleven voor de jongste inbraken van de zee. Hier heeft zich een dik
veenpakket kunnen handhaven en zijn de klei-op-veengronden ontstaan. Het grootste deel
van de gemeente kan dan ook bodemkundig getypeerd worden als een klei-op-veen inversiegebied. In het noordoostelijke deel van de gemeente Alblasserdam is het (meestal venige)
kleidek dun ( < 40 cm). De dikkere kleigronden ten zuiden hiervan bestaan uit zeer zware
klei, die meestal binnen 80 cm op veen rust. Het hierboven beschreven gebied ligt 1 a 2
m beneden NAP. Door inklinking van het veen reiken enkele ruggen iets hoger, namelijk
tot iets beneden NAP. De ruggen zijn oude verlande stroomdalen van de Overlekse stroom.
De breedte van de rug ten noorden van de Alblas bedraagt circa 400 m. Een tweede rug
op Alblasserdams grondgebied loopt dwars door de Vinkepolder (vanaf Oud-Alblas richting
Noord).

2.2.

Afwatering

De administratieve polder Alblasserdam, behorend tot het hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard, bestaat uit de delen Blokweer, Kortland en Vinkepolder. Deze delen
worden onderling gescheiden door de wateren de Alblas en het Nieuwe Waterschap. Ten
zuiden van het deel Kortland binnen een grote bocht van de Alblas ligt het ongereglementeerde poldertje Souburgh. De buitenpolders bestaan uit de polder Het Nieuwland, die
gedeeltelijk binnen het grondgebied van de gemeente Papendrecht valt, de polder Ruigenhil,
die echter sedert lang opgespoten en thans in gebruik als industrieterrein is, de polder
Rapenburg, die grotendeels uit griendland bestaat, en ten slotte Cortgenen, dat grotendeels
uit fabrieksterrein bestaat.
De afwatering had aanvankelijk vrij, later, sinds de bedijkingen, door sluizen in de dijken
plaats. De ontginningen hadden een inklinking van de veenbodem tot gevolg, wat de
afwatering bemoeilijkte. In 1369 werd daarom op kunstmatige wijze verbetering gebracht
in de afwateringssituatie. Toen werd namelijk het Nieuwe Waterschap (tussen de eerste
grote bocht in de Alblas,gezien vanaf de Noord, en Elshout in de gemeente NieuwLekkerland) gegraven. Enkele jaren eerder was om dezelfde redenen al een afwateringskanaal gegraven voor het oostelijke deel van de Alblasserwaard, het Groote of Achterwaterschap (vanaf de Ammerse boezem naar Elshout). In de loop der tijd werd de waterlozing
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echter problematisch. In 1738-40 ging men daarom over op getrapte bemaling. Acht
schepradmolens voor de Nederwaard en een even groot aantal voor de Overwaard brachten
het water uit de lage boezems in de hoge boezems, die bij laag water op de Lek loosden.
De funktie van de molens is in de loop der tijd overgenomen door elektro- en dieselgemalen. In de 15e eeuw werd in Alblasserdam, evenals in de rest van de Waard, windpolderbemaling ingevoerd. De polders Alblasserdam en Souburg lozen vanouds op de boezem van
de Nederwaard. Tot deze boezem behoren voornamelijk de Alblas en het Nieuwe Waterschap die afwateren op respectievelijk de Noord en de Lek. De afwateringssituatie zal
hieronder per polder worden beschreven.
De grootste polder is Blokweer (circa 330 ha), gelegen in het noordwestelijke deel van de
gemeente Alblasserdam. Deze polder wordt omsloten door het Nieuwe Waterschap, de
Alblas en de dijk langs de Noord. Het water van deze polder wordt door middel van een
schepradmolen en een motorgemaaltje (uit 1926) uitgeslagen op het Nieuwe Waterschap.
De polder Kortland (170 ha) ligt eveneens ten noorden van de Alblas, maar ten oosten van
het Nieuwe Waterschap. Deze polder vormde oorspronkelijk één geheel met de polder
Blokweer, maar werd in 1369 daarvan afgescheiden door het Nieuwe Waterschap. Ook deze
polder loost het overtollige water op het Nieuwe Waterschap. Vóór 1890 stond hier een
wipmolen, nu een grondzeiler. Na de stichting van een afzonderlijk elektrisch gemaaltje
werd die molen buiten gebruik gesteld. Ten zuiden van de Alblas ligt de Vinkepolder (circa
207 ha), welke afwatert op de Alblas bij Lange Steeg. In 1929 werd de molen van dit deel
vervangen door een motorgemaal. De polder Souburg (30 ha) bevindt zich ten zuiden van
de polder Kortland. Tot de Tweede Wereldoorlog vond de bemaling plaats door een nu nog
aanwezige windschepradmolen, staande aan de westelijke polderrand en uitslaande op de
Alblas. Tegenwoordig geschiedt de afwatering door middel van een elektrisch gemaaltje.
De buitenpolder Het Nieuwland, in het zuidwesten van de gemeente, waterde vroeger alleen
door een sluisgang op de rivier af. Daartoe diende een tweetal sluisjes in de westelijke
ringkade. In het derde kwart van de 19e eeuw werd in de polder een windbemaling
ingevoerd. De molen sloeg uit op een lange omkade voorboezem. Deze liep eerst
zuidwestwaarts tot tegen de ringkade en daarna zuidwaarts langs de oostzijde van de kade
tot aan het stenen sluisje in de Kanje. In 1916 werd het sluisje vervangen door een meer
noordelijk geplaatste ijzeren duiker. In 1920 werd een hulpmotorgemaaltje geplaatst aan
de noordwestzijde van de voorboezem, iets beoosten de ringkade. De windmolen is in 1936
afgebroken, waarna twee metalen molentjes de taak van de molen overnamen. Ook het
gemaaltje is verdwenen. De gronden genaamd Rapenburg (6 ha) strekken zich ten
zuidwesten van de Vinkepolder over een lengte van ± 450 meter langs de rechteroever van
de Noord uit. In het midden van de 19e eeuw bestond het gebied nog uit onbekaad
griendland. Kort daarna werd het echter aan de rivierzijde door een aan de Kade van het
Nieuwland en aan de bandijk van de Alblasserwaard aansluitende kade omgeven, waarin
ten behoeve van de afwatering een duiker geplaatst werd. In 1927-1928 werd de westelijke
kade, als gevolg van de verbreding van de Noord iets oostwaarts verlegd. De uitwatering
vond toen plaats door twee bij elkaar geplaatste duikers. Het buitendijkse terrein Ruigenhil,
ten westen van de Vinkepolder strekt zich over een lengte van 1200 meter langs de rivier
uit.
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afwaterde. Het water uit het noordelijke polderdeel werd door een grondduiker kort
bewesten de Bandijk naar de molen gevoerd, terwijl ten behoeve van de waterinlating, in
de boezemkade ten westen van de bandijk duikers waren aangebracht. Het aldus gevormde
poldertje is door de stichting van fabrieken, industrie- en verdere bebouwing geheel van
karakter veranderd.
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GRONDGEBRUIK

3.1.

Ontginning en agrarisch grondgebruik

Binnen de gemeente Alblasserdam begon de kolonisatie van de woeste grond in de l l e en
12e eeuw enige vorm aan te nemen. Vanaf de oeverwal langs de Noord (toen nog
Merwede) en de oeverwallen/rug langs de Alblas werd het land in cultuur gebracht. Daarbij
werd de grond in strookvormige kavels verdeeld, die haaks op de ontginningsbases kwamen
te liggen. De kavels waren gescheiden door evenwijdig lopende sloten die het veen ontwaterden. Aanvankelijk zal het gebied naast grasland ook als bouwland in gebruik zijn
geweest. Het in cultuur brengen van het veen leidde echter tot een daling van het maaiveld,
daar de ontwatering gepaard ging met inklinking en oxydatie. Het bouwland werd al
spoedig beperkt tot de hogere terreinruggen en de hogere delen langs de rivieren. In de
lagere delen werden nog slechts gewassen verbouwd die een hogere grondwaterstand
konden verdragen, zoals hennep. Het overige land was alleen nog geschikt als grasland,
waardoor de veeteelt aan belang won.
Rond 1850 bestond circa 80 procent van het cultuurland uit weide- en hooiland. De veeteelt
was de belangrijkste vorm van grondgebruik geworden. Langs de ontginningsbases lagen
vlak achter de boerderijen bouwland en boomgaarden. De polder Souburg, gelegen op een
stroomrug, bestond in zijn geheel uit akkerland. Op de akkers werd met name graan
verbouwd. Wilgen leverden hout voor het maken van hoepels.
In de 19e eeuw was de veeteelt dus de belangrijkste vorm van agrarisch grondgebruik. De
zelfkazerij verschafte aan vele boeren een bestaan. Dankzij de verbeterde waterhuishouding,
die een hogere veebezetting mogelijk maakte, en de opkomst van zuivelfabrieken, nam de
zuivelproduktie toe. Door de opkomst van de zuivelfabrieken en de groeiende vraag naar
comsumptiemelk nam de zelfkazerij echter allengs in betekenis af. In de periode 1850-1940
veranderde het beeld van agrarisch grondgebruik nauwelijks. In 1940 was circa 75% van
de cultuurgrond in gebruik als grasland. In de polder Blokweer werd wat bos aangelegd
en ook de buitenpolder Rapenburg bestond uit bos.
Na 1940 trad er weinig verandering op in het gebruik van het agrarisch cultuurland. Wel
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog de overigens betrekkelijk geringe oppervlakte
tuingrond verdubbeld. Na 1945 is de teelt van groenten in belangrijke mate weer
afgenomen. De oppervlakte cultuurgrond is na 1945 sterk afgenomen ten behoeve van
woningbouw en industrie. In de polder Blokweer kwamen aan de rand van de bebouwing
relatief veel volkstuincomplexen tot ontwikkeling.

3.2.

Niet-agrarisch grondgebruik

De winning van delfstoffen heeft in de gemeente Alblasserdam nooit een rol van betekenis
gespeeld. De bosveengronden waren ongeschikt als brandstof. Grootscheepse verveningen
zoals in grote delen van Zuid-Holland en de rest van het land plaatsvonden, hebben hier
nooit plaatsgevonden.
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Na 1945 heeft de bebouwing van Alblasserdam en Kinderdijk zich sterk noordwaarts
uitgebreid, de polder Blokweer in. Meer dan de helft van deze polder is bebouwd. Maar
ook zuidwaarts, de Vinkepolder in, heeft de bebouwing van Alblasserdam zich sterk
uitgebreid. Slechts de polders Kortland en Souburg hebben hun landelijke karakter behouden
(zie figuur 6).

3.3.

Visuele karakteristiek

Het landelijk gebied van de gemeente Alblasserdam is als een open weidelandschap te
typeren. De lange smalle kavels worden onderling gescheiden door sloten. Het weidegebied
wordt in het zuiden en zuidwesten begrensd door de Rijksweg A15 (Nijmegen-Rotterdam)
en de bebouwing van Alblasserdam en Kinderdijk. De buitendijkse rand wordt gedomineerd
door fabriekshallen. In de noordwesthoek bepaalt het molencomplex Kinderdijk (zie
paragraaf 2.2) het beeld. Langs de fietspaden die de polder Blokweer grotendeels omgeven
en langs enkele polderwegen staat wat beplanting.
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INFRASTRUCTUUR

4.1.

Landwegen

In de 19e eeuw waren de meeste wegen binnen de gemeente nog onverhard. In
Alblasserdam werd echter reeds omtrent het midden van de 17e eeuw een dorpsbestrating
aangelegd. Rond 1850 werden de belangrijkste lokale verbindingen gevormd door de dijken
langs de Noord en de Alblas. De Kerkstraat (Noord-Alblasdijk), al vroeg voorzien van een
bestrating, was DE verkeersweg van Alblasserdam. De overige belangrijke verbindingen
langs Noord en Alblas waren verhard met grind. Langs deze verbindingsassen lagen de
boerderijen die zich aan de dijken hadden geconcentreerd. De overige wegen waren nog
onverhard en volgden grotendeels de poldergrenzen. Deze klei voetpaden waren veelal
ongeschikt voor verkeer en in perioden met slecht weer zelfs onbegaanbaar. Door het
polderdeel Kortland liep vanaf de Kortlandse Kade een tiendweg oostwaarts, die de
langgerekte weidepercelen ontsloot. Waarschijnlijk was deze weg een eerste fase in de
ontginning. Deze kade hield het water uit het achterliggende nog niet ontgonnen veengebied
tegen. Rond 1850 werden er vanuit Alblasserdam verschillende veerverbindingen
onderhouden. Er voeren veren op Ridderkerk, Oostendam, Dordrecht en Rotterdam. Over
het Groote Waterschap liep een voetbrug tussen het polderdeel Kortland en de NieuwLekkerlandse polder. Binnen de gemeente werd het polderdeel Blokweer via een brug
verbonden met het polderdeel Kortland.
Rond de eeuwwisseling was het doorgaande verkeer van weinig betekenis. Behoefte tot
verharding van de polderwegen deed zich dan ook het eerst gevoelen bij de boeren. In het
begin van de 20e eeuw verkeerden de polderwegen over het algemeen nog in vrij slechte
staat. Hierin werd vanaf 1918 verbetering gebracht door de centralisering van het beheer
over alle polderwegen bij het waterschap de Nederwaard. Toch waren de boeren in
bepaalde delen van de gemeente nog lange tijd gedwongen gebruik te maken van onverharde
landscheidingen en achterkaden die in natte tijden nagenoeg onbruikbaar waren.
De opkomst van nieuwe vervoermiddelen (fiets, auto) leidde tot toepassing van nieuwe
wegverhardingsmaterialen. Met uitzondering van de weg langs de polder Souburg (eigen
weg, grind) werden de dijkwegen langs de Noord en de Alblas geasfalteerd of van een
klinkerverharding voorzien. Met name in 1931 werd de bestrating binnen de gemeente flink
uitgebreid. In 1937 werd het laatste stuk dijkweg (Hoogendijk, tussen de Vinkepolder en
polder Het Nieuwland) van een permanente wegverharding voorzien. In het polderdeel
Kortland verrees langs de geasfalteerde polderweg tussen de polders Kortland en Souburg
een boerderij strook. Het deel Kortland had een geasfalteerde verbinding (fietspad) met de
gemeente Nieuw-Lekkerland. De aanleg van een brug over de Noord in 1938, en de
Rijksweg A15 (van Nijmegen naar Rotterdam) in 1939 verbeterde de ontsluiting van
Alblasserdam aanmerkelijk. Deze weg doorsneed de Vinkepolder. Vanwege de slappe
bodem werd de weg aangelegd op een fundering van rijsbedden en wilgetakken. Met deze
weg verloren de veerdiensten over de Noord hun functie.
In de periode na 1940 zijn ten behoeve van het toerisme fietspaden aangelegd. Deze
geasfalteerde paden volgden veelal de noordelijke polderkaden. De dorpsuitbreiding van
Alblasserdam ging gepaard met de uitleg van het lokale stratenpatroon. Momenteel wordt
gewerkt aan een tunnel onder de Noord, die in 1993 de brug zal vervangen.

-94.2.

Wateren

De tegenwoordige Noord, de verbinding tussen Beneden Merwede en Nieuwe Maas, strekt
zich uit van Dordrecht tot Krimpen aan de Lek en vormt de westgrens van de gemeente
Alblasserdam. De rivier heette vroeger Merwede en is pas in de 18e eeuw als Noord
bekend geworden. Als gevolg van stormvloeden en onvoldoende waterkeringen is de
stroombaan nogal eens gewijzigd. De belangrijkste wijziging deed zich voor in 1372 toen
de rivier zich in oostwaartse richting verplaatste en de tegenwoordige Kinderdijk werd
aangelegd (zie par. 4.3). De Noord is in het verleden niet alleen van belang geweest voor
de afwatering, maar vooral ook voor de scheepvaart. De buitendijkse gronden kregen een
belangrijke handels- en industriefunctie. In 1922 en volgende jaren werden aan de Noord
ten behoeve van de scheepvaart belangrijke verbeteringswerken (verbreding en verdieping)
uitgevoerd. Tot op de dag van vandaag spelen scheepvaart en industrie langs de Noord een
belangrijke rol.
Het veenriviertje de Alblas loopt van Hofwegen over Bleskensgraaf en Oud-Alblas
westwaarts naar Alblasserdam. Hier staat het riviertje door een schutsluis in verbinding
met de Noord. Behalve als boezem voor de daarop afwaterende polders deed de rivier
dienst als scheepvaartweg voor kleinere vaartuigen. Daar de natuurlijke uitwatering via de
Alblas door de sluis te Alblasserdam door inklinking van de bedijkte veengronden werd
bemoeilijkt, werd het Nieuwe Waterschap gegraven. Deze loopt vanaf de Alblas naar het
laagste punt van de westelijke Waard (Elshout) en was in 1369 gereed. Het is hoofdzakelijk
een afwateringskanaal en heeft als scheepvaartweg weinig betekenis gehad.
Naast deze wateren bevinden zich binnen de gemeente nog vele sloten, weteringen en een
aantal restanten van vroegere dijkdoorbraken, wielen. De sloten en weteringen volgen nog
altijd het middeleeuwse patroon en zijn van belang voor de afwatering. De wielen liggen
langs de binnenzijde van de Kinderdijk in het deel Blokweer. Het Lammetjeswiel, ten
westen van de Touwbaan, is tegenwoordig in gebruik als natuurbad.

4.3.

Dijken en kaden

Ten tijde van de eerste ontginningen lag het land hoger dan de gemiddelde rivierwaterstanden. Het door de ontginning dalende maaiveld maakte al snel dijkbouw
noodzakelijk. Ter beheersing van het buitenwater werden langs de Noord dijken aangelegd.
Rond de polders werden boezem- en binnenwaterkerende kaden gebouwd.
Wanneer in 1372 door overstromingen de stroombaan van de rivier de Noord oostwaarts
verschuift, wordt de Kinderdijk aangelegd. Deze werd toen een onderdeel van de in 1277
aangelegde eerste ringdijk rond de Alblasserwaard. De westelijke begrenzing van de
ringdijk lag in eerste instantie oostelijker en verliep in de Zijdekade (grens tussen de
gemeenten Nieuw-Lekkerland en Streefkerk) en de Matenasche kade (in de gemeente
Papendrecht). Nog voor 1320 werd echter de gehele Alblasserwaard binnen de ringdijk
gebracht. De dijk was echter nog zwak. De bochten in de Kinderdijk zijn het gevolg van
dijkdoorbraken, waarvan wielen nog getuigen. Deze rivierwaterkerende dijk is in de loop
van de tijd verscheidene malen versterkt. Desondanks trof ook de watersnoodramp van 1953
een gedeelte van Alblasserdam. De buitenglooiing van de Kinderdijk is tegenwoordig
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Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de dijkversterking langs de rivier de Noord. Eind
1993 zal de rivierdijk langs Alblasserdam op Deltahoogte zijn.
Langs de Alblas (Noord- en Zuid-Alblasdijk, Kerkstraat, Polderstraat) en langs het Nieuwe
en Groote- of Achterwaterschap lopen boezem waterkerende dijken en kaden. De
binnenwaterkeringen bestaan uit de Bollekade in het polderdeel Kortland en de Zieuwekade
in het polderdeel Vinkepolder. De meeste kaden die tijdens de ontginningen zijn aangelegd,
zijn ook nu nog in het landschap zichtbaar.
De dijken waren niet alleen als waterkering in gebruik, maar ook als landwegen (zie pag.
4.1). Bovendien werden de huizen op of langs de dijken gebouwd. Zo groeide de
bebouwing langs de dijken van de Noord en de Alblas uit tot een vrijwel aaneengesloten
lint. Tot 1940 heeft de bebouwing van Alblasserdam zich grotendeels beperkt tot de
onmiddellijke nabijheid van de dijk. Door beheersmaatregelen van de grote zee- en rivierarmen heeft de laatste decennia ook buitendijks woonbebouwing kunnen plaatsvinden. Bij
veel woningen zijn voorzorgsmaatregelen tegen wateroverlast genomen (hoge vloeren en
deuren en de mogelijkheid tot het plaatsen van schotten).

4.4.

Nutsvoorzieningen

In 1850 was in Alblasserdam sprake van gas verlichting. Toen het elektrische licht meer
opgang maakte werd de gasverlichting in 1886 vervangen door een elektrische. In dat jaar
vond aan de Kinderdijk (gemeente Nieuw-Lekkerland) de ingebruikstelling plaats van de
NV Electrische Verlichting Kinderdijk. Dit was het eerste openbare elektriciteitsbedrijf in
het land. Vanuit deze centrale werd Alblasserdam van stroom voorzien. De in 1888
geplaatste straatverlichting, bestaande uit zo'n 60 lantaarns, brandde op aardolie. In 1910
werd de elektriciteitscentrale in Dordrecht opgericht. Dit leidde tot de opheffing van het
bedrijf in Kinderdijk. Vanaf 1915 werd de gemeente Alblasserdam door de centrale te
Dordrecht van elektriciteit voorzien. Alblasserdam kreeg in 1905 aansluiting op het
waterleidingnet door oprichting van het waterleidingbedrijf N.V. Alblasserdamsche
Waterleiding. In het zuiden van de polder Ruigenhil, langs de Noord, bevindt zich een
inmiddels buiten gebruik zijnde watertoren met filtergebouwtje uit 1905.
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5.

NEDERZETTINGEN

5.1.

Algemeen

De gemeente Alblasserdam bestaat uit drie kernen: de dorpen Alblasserdam en Kinderdijk
en het gehucht Kortland (zie ook de bebouwingskarakteristiek). Kenmerkend voor deze
nederzettingen is de aanvankelijk lineaire structuur. Bij Kinderdijk en het westelijk deel
van Alblasserdam is de vorm van de ontginningsas bepaald door de Kinderdijk. Bij het
oostelijke deel bepaalt de loop van de dijken aan weerszijden van het riviertje de Alblas
de vorm van de bewoningsas. Het ontstaan van deze lintbebouwing zal zijn samengevallen
met de eerste ontginningen in de westelijke Alblasserwaard in de l l e en 12e eeuw. Een
eeuw later zou men begonnen zijn met de bedijking van de rivieren de Noord (toen nog
Merwede) en de Alblas. Dit leidde tot fixatie van de bebouwing langs de beide rivieren.
Het gehucht Kortland is veel jonger. Het is ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw
na boerderijstichting aan een polderweg.
In het begin van de 16e eeuw moet het inwonertal van het toenmalige ambacht
Alblasserdam slechts enige honderden hebben bedragen. Een eeuw later waren er bijna
1.000 inwoners. In de loop van de volgende eeuwen stijgt dit aantal geleidelijk, om in de
eerste helft van de 19e eeuw de 2.000 te overschrijden. Vanaf het eind van de 18e eeuw
zijn vrij nauwkeurige gegevens over de bevolkingsontwikkeling bekend. Deze zijn verwerkt
in tabel 1.
jaartal

aantal
inwoners

jaartal

aantal
inwoners

1798
1822
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900

1.200
1.340
2.199
2.600
3.396
3.927
4.276
4.801
5.293

1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

6.111
6.023
6.189
6.650
8.399
13.590
17.342
17.265
17.391

Uit de tabel blijkt dat Alblasserdam de afgelopen twee eeuwen een vrij sterke bevolkingsgroei heeft doorgemaakt. Tot 1945 verliep de bevolkingstoename vrij geleidelijk. De twee
pieken in deze periode (1850-1860 en 1900-1910) zijn het gevolg van een verhoogd
geboorte-overschot. In 1910 zal de vestiging van werknemers van buiten de gemeente
Alblasserdam al een grote rol hebben gespeeld. Ten gevolge van de uitbreiding van de
industrie, in het bijzonder van de scheepsbouw, vestigden vele personen (met name uit de
vruchtbare leeftijdsklassen) van elders zich in Alblasserdam. Na 1945 onderging de groei
in de gemeente aanvankelijk een versnelling. Tussen 1950 en 1970 is er sprake van meer
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industrievestiging en het bevorderen van de industrialisatie door het gemeentebestuur zal
hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. Ook suburbanisatie vanuit de steden Rotterdam en
Dordrecht zal bijgedragen hebben aan deze bevolkingstoename.

5.2.

Kernen

5.2.1.

Alblasserdam

Alblasserdam is ontstaan op de oevers langs de Noord en de Alblas toen in de l l e eeuw
een begin werd gemaakt met de ontginning van venen in de westelijke Alblasserwaard. De
oeverwallen dienden daarbij als ontginningsas. Hier vandaan werd het veen verdeeld in
langgerekte stroken en in cultuur gebracht. De strookvormige verkaveling met bewoning
op de kop van de kavels leidde tot een lintvormig bebouwingspatroon. De daling van het
maaiveld en de hogere rivierwaterstanden maakten bedijking in de 13e eeuw noodzakelijk.
De bewoning werd vervolgens "opgehangen" aan het dijkenpatroon. Ook concentreerde
de bewoning zich rond de vermoedelijk in 1280 aangelegde dam in de monding van de
Alblas. De eerste naamsvermelding van Alblasserdam dateert uit 1447. Vóór die tijd
vormde Alblasserdam een heerlijkheid met Oud-Alblas.
In 1514 telde Alblasserdam 72 haardsteden. De kerk, waarvan de toren uit de 15e eeuw
dateerde, stond aan het oostelijke eind van de lintvormige bebouwing (Kerkstraat). De kerk
is in 1575 verwoest in de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden. De toren bleef
behouden en is ook nu nog aanwezig. Belangrijke bestaansmiddelen waren landbouw,
visserij, vogelvangst, riet snijden en dijkwerken. Het aantal huizen was in 1632 toegenomen
tot 133. De Nieuwe Kerk (uit circa 1600) stond op de oever van de Alblas op de plaats
van zijn voorganger. Een eeuw later waren er 246 huizen en een korenmolen. Aan het
begin van de 19e eeuw telde Alblasserdam zo'n 1.300 inwoners. Belangrijke
bestaansmiddelen waren scheepsbouw, dijkwerk, handel en zeevaart, het maken van hoepels
en de vee-, koren- en hennepteelt. Er waren vier scheepsmakerijen. Deze lagen buitendijks
aan de rivier de Noord. Er waren twee lijnbanen opgericht in 1812 en 1816. Omstreeks
die tijd vormde de Dam een duidelijke dorpskom. Het dorp bestond uit de volgende straten:
de Kinderdijk, de Hoge- en Lage Kerkstraat (nu Kerkstraat = Noord-Alblasdijk), de
Polderstraat (Zuid-Alblasdijk) en de Hoogendijk. Deze straten gaven Alblasserdam een Tstructuur met op de T-splitsing de Dam. Naast de Nieuwe Kerk stond het schoolhuis.
Rond het midden van de 19e eeuw bedroeg het aantal inwoners zo'n 2.600. Het belang van
de veeteelt was toegenomen. Veel boeren hielden zich bezig met zelfkazerij. Daarnaast won
de nijverheid steeds meer aan betekenis. Dankzij de uitstraling van Rotterdam konden langs
de 'randen' van de Waarden scheepsbouw en andere industriën tot ontwikkeling komen.
Dit betekende een enorme impuls voor Alblasserdam. De samenstelling van de
beroepsbevolking maakte een structurele verandering door. Een groot deel van de agrarische
bevolking vond een bestaan in de nijverheid. De scheepsbouw was een voorname bron van
welvaart. In samenhang met deze tak van nijverheid waren al eerder de zeildoekmakerijen
en touwslagerijen opgekomen. In 1899 werd de zeildoekfabriek op 't Stek (bij de haven)
echter stilgelegd en werd de N.V. Alblasserdamsche Machinefabriek hier gevestigd. De
Nederlandse Touwfabrieken hadden zich gevestigd aan de Touwbaan, een binnendijkse
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werden de zeeschepen in toenemende mate van ijzer gemaakt. De buitenpolder Ruigenhil
veranderde door de bouw van fabrieken geheel van karakter. In 1854 kwam hier een
zaagmolen, in 1857 een stoomspinnerij en in 1873 een steenbakkerij. Ten gevolge van deze
industriële ontwikkelingen vestigden vele arbeiders van buiten zich in Alblasserdam. Naast
de bestaande opstallen aan de Kinderdijk, de Kerkstraat (Noord-Alblasdijk) en de
Polderstraat (Zuid-Alblasdijk) verrezen alom nieuwe woningen. Rond die tijd raakten de
dijken en kaden overvol en kwam stoepbebouwing steeds meer voor (zoals bijvoorbeeld
de Pijlstoep en de Damstoep). Stoepen zijn korte, vaak smalle straatjes die loodrecht op
de dijk staan. Tussen Alblas en Polderstraat werden in de periode 1850-1860 acht rug-aanrug woningen gebouwd (zie ook figuur 9 voor stoepbebouwing langs de Alblasdijken). In
1857 werd in Alblasserdam een middelbare school voor de zeevaartkunde geopend. In 1882
kwam er aan de Oost-Kinderdijk een Rooms-Katholieke school. De toename van de
bevolking maakte een grotere kerk noodzakelijk. In 1854 werd bij de dam in de Alblas een
nieuwe Nederlands Hervormde kerk gebouwd. Deze werd echter ook al snel te klein en
in 1899 werd op dezelfde plek een nieuwe grotere kerk ingezegend. De buitendijkse
gronden werden in toenemende mate door de nijverheid in gebruik genomen.
In de eerste helft van de 20e eeuw werd er flink gebouwd in Alblasserdam. In 1903 werd
begonnen met de Oranjestraat (zijstraat van de Polderstraat). Ook werd buitendijks,
loodrecht op de Kerkstraat, een aantal rug-aan-rug woningen gebouwd. Aan beide zijden
van de Plantageweg (weg in het verlengde van de Dam) kwam een aantal straten tot stand
(zie fig. 5 en 8a). Rond 1910 werd een schoolgebouwtje neergezet in de Schoollaan. Aan
de dijk in het oosten van de polder Ruigenhil (tussen de rivier de Noord en de westgrens
van de Vinkepolder) bouwde men nog tientallen woningen aan de dijk. Dit waren de laatste
vertegenwoordigers van de traditionele lintbebouwing in Alblasserdam. In 1936 kwam in
een gedeelte van een voormalige bakkerij aan de Oost-Kinderdijk de eerste RoomsKatholieke kerk van Alblasserdam. Het Waardhuis van waterschap de Nederwaard uit 1612
werd in 1937 in het kader van de werkverschaffing voor een groot deel afgebroken en weer
opgebouwd. Dit gebeurde in verband met de verbreding van de Dam en de aanleg van trottoirs. In 1939 werd de ontsluiting van Alblasserdam aanzienlijk verbeterd door de brug over
de Noord met daarover de Rijksweg A15 (van Nijmegen naar Rotterdam). Deze weg heeft
een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging in 1938 van het giet-, wals- en draadtrekbedrijf
van de NV Nederlandsche Kabelfabriek (tegenwoordig Nedstaal) in de buitenpolder
Ruigenhil). Deze fabriek betekende een nieuwe stimulans voor de lokale economie, die in
het begin van de 20e eeuw een verzadigingspunt bereikt leek te hebben. De industriële
ontwikkeling verliep toen zeer traag. Zo werd bijvoorbeeld de NV Alblasserdamsche
Machinefabriek in 1922 stilgezet. Binnen het in belang afnemende agrarische bedrijf kwam
de nadruk in nog sterkere mate dan voorheen te liggen op de veeteelt.
Begin 1940 waren er zo'n 1.800 woningen in Alblasserdam (inclusief Kinderdijk en
Kortland). Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het centrum van
Alblasserdam in mei 1940 zwaar getroffen door een bombardement. Zo'n 170 panden,
waaronder het gemeentehuis, gingen verloren. Van de in de daarop volgende jaren 150
gebouwde woningen gingen er in 1943 weer enkele tientallen verloren. Het eveneens
getroffen Waardhuis en de beschadigde sluis werden nog tijdens de oorlog weer
opgebouwd.
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een bestaan in de landbouw. Daarentegen werkte 68,7% van de bevolking in de nijverheid
en 11,8% in handel en verkeer. Na de Tweede Wereldoorlog is de bevolkingstoename vrij
sterk geweest (zie tabel 1). Met name tussen 1950 en 1970 was er sprake van een
explosieve groei. Er vond een aanzienlijke uitbreiding van de bebouwing plaats. Dit
gebeurde met name noordwaarts de polder Blokweer in. Aan de randen van de dorpsbebouwing (vooral in het westen van de polder Blokweer) verrezen volkstuincomplexen.

5.2.2.

Kinderdijk

Er bestaan tegenwoordig twee aparte kernen die Kinderdijk heten: één in het westen van
de gemeente Nieuw-Lekkerland en één in het noordwesten van de gemeente Alblasserdam.
De kern in de gemeente Nieuw-Lekkerland droeg vroeger de naam Elshout. Deze naam
raakte echter sedert de 19e eeuw in onbruik en maakte plaats voor die van Kinderdijk. De
naam Elshout wordt nog wel gebruikt voor het in die gemeente aanwezige sluizencomplex.
In de loop van de tijd zorgde de uitbreiding van de bebouwing langs de Kinderdijk voor
een aaneengroeien van de beide kernen.
Ook in het binnen de gemeente Alblasserdam gelegen Kinderdijk hangt het ontstaan van
het aanvankelijk lineaire bebouwingspatroon samen met de ontginningsactiviteiten vanaf
de oever van de Noord. De boerderijen werden langs deze ontginningsas geplaatst.
Belangrijk bestaansmiddel was de landbouw. Daar de bodem hier minder venig was dan
in het oostelijke deel van de gemeente (zie H 2) heeft naast veeteelt, akkerbouw hier een
grotere rol kunnen spelen dan elders in Alblasserdam.
Halverwege de 19e eeuw bestond Kinderdijk nog altijd uit enige langs de binnenzijde van
de dijk verstrooid liggende huizen. De bewoners vonden voornamelijk een bestaan in de
landbouw. Rond de eeuwwisseling begon de scheepsbouw ook hier een steeds belangrijkere
rol te spelen. Buitendijks lag een scheepswerf (zie fig. 4). In samenhang met de
scheepsbouw kwam er vanaf 1923 planmatige bebouwing achter het Rijzenwiel tot stand
(zie fig. 5). Deze bebouwing bestond uit de Fop Smitstraat, Blokweersingel, Jonkerstraat
een nog een aantal tussenliggende straatjes. De lange rijen sociale woningbouw zijn
grotendeels éénlaags. Op het Scheepsbouwplein kwam een centraal gelegen schoolgebouw.
In het noorden vestigde zich een opslagbedrijf. Uit 1923 stamt ook de aan de WestKinderdijk gelegen woning van de weduwe Van Zessen. Deze woning is gebouwd naar een
ontwerp van de architecten C. van Eesteren en T. van Doesburg en is een voorbeeld van
moderne functionalistische architectuur. Pas in 1936 verschijnt de naam van het dorp voor
het eerst op de topografische kaart. (Vergelijk de figuren 2 t/m 6.)
Tot 1940 waren Kinderdijk en Alblasserdam nog twee duidelijk van elkaar te onderscheiden
kernen. Na de Tweede Wereldoorlog vond een sterke uitbreiding van de bebouwing plaats.
Dit had een aaneengroeien van de beide kernen tot gevolg (zie figuur 6). Momenteel wordt
er nog steeds bijgebouwd. De woningen in het noordoostelijke deel van de polder Blokweer
zijn van vrij recente datum. De Hervormde kerk in Kinderdijk ter hoogte van het Kattewiel,
dateert uit de jaren tachtig. Wanneer het nieuwbouwplan "Zwarte Paard" doorgang vindt
zullen hier ook circa 80 woningen verrijzen.
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Kortland

Het in het oosten van de gemeente gelegen kleine weggehucht Kortland kent een andere
ontwikkeling dan Alblasserdam en Kinderdijk. Het is een jonge kern die is ontstaan na
boerderij stichting aan een weg tussen polder Kortland en polder Souburg. Op de
topografische kaart van 1936 valt te zien dat er dan een begin is gemaakt met de
bebouwing. De boerderijen hadden zich voornamelijk langs de binnendijkse kant van de
polderweg geconcentreerd. In 1937 werden er 16 boerderijen bijgebouwd. Samen met de
uit die tijd stammende bebouwing in Ruigenhil (zie par. 5.2.1.) is dit de laatste lintbebouwing binnen de gemeente. Het bebouwingspatroon is tamelijk open. Het belangrijkste
bestaansmiddel is de landbouw, met de nadruk op veeteelt.

5.3.

Verspreide bebouwing

Binnen de gemeentegrenzen is en was buiten de nederzettingen nauwelijks sprake van
verspreide bebouwing (zie figuren 2 t/m 6). Sinds het midden van de 19e eeuw bestaat de
verspreide bebouwing uit niet veel meer dan een monumentale boerenhoeve en een drietal
poldermolens. De boerenhoeve Souburgh, in de zuidpunt van het poldertje Souburg, dateert
uit 1857. Omstreeks 1280 werd op deze plaats een kasteel gebouwd, door de uit Walcheren
afkomstige heren van Souburgh, die het landgoed kochten. Aan het Nieuwe Waterschap
staat een eind landinwaarts "de Blokker", een wipmolen van onbekend bouwjaar. Aan de
Kortlandsekade staat de Kortlandse molen (1890) en ook bij Hof Souburgh bevindt zich
nog een poldermolen (1860, particulier bezit) (zie par. 2.1.).
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Figuur 1d.

Gemeente Alblasserdam
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Figuur 2. Uitsnede topografische kaart, schaal 1:50.000, bladnr
(1858).
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Figuur 4. Uitsnede topografische kaart, schaal 1:25.000, bladnr. 525
(1889, 1905).
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Figuur 7. Straatnamenkaart Alblasserdam

Figuur 8a. Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Alblasserdam in
hoofdlijnen, periode 1850-1945.

i;.K\ Figuur 8b. Alblasserdam in 1989 (ter vergelijking).
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LEGENDA BIJ DE KAART VAN DE FUN CTÜNEEL-RUMTEUJKE ONTWIKKELING
IN HOOFOLIJNEN i 1850-1945
KERN

Gehucht dorp, stad

>•••••••••••••••••••

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIHIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bestaande kern t l 850

Illlllllllllllllllll

Omvang kern i 1345
Terrein gedomineerd door
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±1850
+ 1945
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Richting van Algemeen-Ruimtelijke ontwikkeling
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Lineaire ontwikkeling
Hoofdweg met iaar van opening

1900-1930

Spoorweg met openings- en sluitingsjaar
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Spoor/tramwegstaöon
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Figuur 9. Ouderdom van de bebouwing langs de Alblas in de gemeente
Alblasserdam.
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BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK VAN DE GEMEENTE ALBLASSERDAM

Inleiding
Alblasserdam is een dijkdorp, gelegen aan de rivier de Noord, bij de monding van de rivier
de Alblas. De bebouwing concentreerde zich vanouds rond de in de Alblas aangelegde dam
en strekte zich uit langs de respectieve uitvalswegen naar Kinderdij k-Nieuw-Lekkerland
(Cortgene, Oost- en West Kinderdijk), Papendrecht (Ruigenhil, Rapenburg en Hoogendijk)
en Oud-Alblas (aan de noordzijde van de rivier de Kerkstraat en Kortland, aan de zuidzijde
de Polderstraat en de Vinkenpolderweg). Langs de dijkwegen is de bebouwing veelal
eenzijdig. De dijkhuizen staan aan de binnendijkse zijde èn aan verschillende van de
binnendijkse stoepen, terwijl zich buitendijks voornamelijk industriële bebouwing
ontwikkelde. Langs de polderwegen is de bebouwing eerst vooral tweezijdig en vervolgens
meer verspreid (boerderijen). Tot aan de Tweede Wereldoorlog veranderde er in dit
bebouwingsbeeld weinig. Op 11 mei 1940 werd echter het dorpscentrum bij de dam verwoest door een bombardement, waarna tijdens de oorlogsjaren wederopbouw plaatsvond
in de stijl van de Delftse School. Uitbreiding van de bebouwing geschiedde na de Tweede
Wereldoorlog, in noordelijke richting in de polder Blokweer.
Dorpsbebouwing
Ondanks de verwoesting van het dorpscentrum is met name in noordwestelijke richting,
langs Cortgene en de Oost- en West Kinderdijk een redelijke hoeveelheid oudere dorpsbebouwing te vinden. Zowel de rijtjes arbeiderswoningen als de wat rijkere middenstandswoningen zijn dijkwoningen, met benedendijks een tweede bouwlaag. Aardige voorbeelden
uit het midden van de vorige eeuw zijn Oost Kinderdijk 277-9, 281-3 en 287-9, alle drie
met een fraaie houten deuromlijsting. Wat rijkere dijkwoningen zijn West Kinderdijk 279
en 281. Aan de haaks gelegen Kade en Blokweerweg bevinden zich rijtjes arbeiderswoningen uit circa 1910-1915.
Planmatige bebouwing
Van planmatige bebouwing is sprake in het gedeelte ten noordoosten van het Rijzenwiel.
Hier bevindt zich aan de Fop Smitstraat, Blokweersingel, Scheepmakersstraat en Kloosstraat
sociale woningbouw uit omstreeks 1925-1928. De lange rijen woningen zijn grotendeels
eenlaags en hebben verschillende kappen, afgewisseld door steekkappen. Op de hoeken is
hier en daar een winkeltje te vinden. Het Scheepsbouwplein is bovendien planmatig van
aanleg met centraal gelegen een schoolgebouw, eveneens uit circa 1925-1930. Aan de
Cornelis Smitstraat staan verder vier rijtjes eenlaagse woningen uit 1931, gebouwd in
opdracht van Beter Wonen.
Bijzondere bebouwing
De wederopbouw van de dam met schutsluis en haventje geschiedde naar ontwerp van H.
van der Kloot Meyburg. Eveneens in de stijl van de Delftse School zijn de woningen aan
de Haven, de winkels met bovenwoningen aan beide zijden van de Dam en verschillende
meer monumentale gebouwen, zoals Het Wapen van Alblasserdam (Dam 24), het voormalige gemeentehuis (Dam 65) en café Het Vergulde Paard (Dam 67). Aan Cortgene en

-21Oost Kinderdijk is een aantal monumentale herenhuizen en buitenhuizen te vinden.
Vermeldenswaardig zijn onder meer Cortgene 115 (Doresteyn, 1902) en 127 (eind 19e
eeuw), Oost Kinderdijk 4 (circa 1880), met een houten koetshuis in chaletstijl, en 19
(1853). De Nederlands Hervormde kerk, Cortgene 8, dateert uit 1899 en het voormalige
kerkje Oost Kinderdijk 155, met benedendijks een tweede bouwlaag, uit 1900. Eveneens
vermeldenswaardig is West Kinderdijk 89 (de woning van de weduwe Van Zessen), in 1923
gebouwd naar ontwerp van C. van Eesteren en Th. van Doesburg. Het oorspronkelijke kubistische karakter van het exterieur is helaas aangetast door het aanbrengen van
overstekende houten goten. Verdwenen zijn ook de houten luiken, terwijl nog wel
herkenbaar zijn de verschillende primaire kleuren van de vensterpartijen. Ten slotte is
vermeldenswaardig het gebouw van de Corn. Vroege Stichting, opgebouwd uit verschillende
rechthoekige volumes en voorzien van een halfronde glazen trappenhuisschacht aan de
voorzijde (1936).
Boerderijen
Boerderijen zijn vooral te vinden aan de beide zijden van de Alblas. In de Kerkstraat staan
twee in ijsselsteentjes opgetrokken dwarsdeelboerderijen uit het derde kwart van de vorige
eeuw (nummers 38 en 85) en direct aan de Alblas staat vlakbij de grens met de gemeente
Graafstroom de monumentale boerenhoeve Souburgh uit 1857.
Monumenten van bedrijf en techniek
Aan de rivier de Noord zijn verschillende grote bedrijven gevestigd. Even ten zuiden van
de A15 liggen de gebouwen van NedStaal, met aan de Ruigenhil een kantoorgebouw en
spoelerij uit 1939. De Nederlandse Touwfabrieken bevinden zich aan de Touwbaan, een
binnendijkse stoep van de Oost Kinderdijk. Van de oorspronkelijke lijnbaan is helaas weinig
meer intact dan een gedeelte van het gebouw. Wel nog aanwezig is echter een aantal
bijgebouwen van omstreeks 1900. Over de rivier de Noord ligt de monumentale verkeersbrug die dateert uit de jaren dertig. Even zuidelijker en inmiddels op het terrein van
NedStaal staat de - buiten gebruik geraakte - watertoren met filtergebouwtje uit 1905. In
het hart van het dorp zijn aan de Kerkstraat 14 rug-aan-rug arbeiderswoningen te vinden,
die destijds behoorden bij een smederij ter plaatse. De woningen, verenigd onder een
zadeldak, dateren uit het midden van de vorige eeuw. In het buitengebied van Alblasserdam
zijn tenslotte te noemen de Souburgse en de Kortlandse molen, respectievelijk daterend uit
1860 en 1890, en het opvallend hoge Appelhuis nabij de hoeve Souburgh.
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STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

Alblasserdam
Stedebouwkundlge typologie

Gebieden met bijzondere waarden

1. Stedelijk ingericht gebied
11 | | [

1.1 Algemeen
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- stenen straten, geen voortuinen
- voornamelijk aaneengesloten bebouwing
- bebouwing deels complexgewijs, complexgrootte variabel
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1.2 Stedelijk villagebied
- functie: wonen
- ligging in stedelijke context
- planmatige ontwikkeling
- stratennet royaal van opzet met soms bijzondere patroonof vormkenmerken
- stenen straten met veelal ondiepe voortuinen
- bebouwing aaneengesloten of vrijstaand op geringe onderlinge
afstand
- twee of meer bouwlagen hoog

2. Niet-stedelijk ingericht gebied
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2.1 A l g e m e e n
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- regelmatige voortuinen
- weinig aaneengesloten bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig
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2.2 Tuinwijkachtige ontwikkeling
- functie: wonen
- planmatige ontwikkeling
- stratennet soms met bijzondere patroon- en vormkenmerken
- groene straten, voortuinen
- voornamelijk half open blokken, strokenbouw
- bebouwing complexmatig
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2.3 Villagebied
- functie: wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- stratennet vaak met bijzondere vormkenmerken
- groene straten, tuinen rondom
- voornamelijk losse bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

3. Gebied zonder woonfunctie
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3.1 Industriegebied
- functie: industrie / bedrijvigheid / handel / verkeer
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies
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3.2 Groen gebied
- functie: openluchtrecreatie (park, sportterrein, begraafplaats, enz.)
- voornamelijk onbebouwd terrein
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies
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4. Ander gebied
- functie: a. recreatief, b. begraafplaats, c. duinontginningen,
d. militair, e. religieus
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N a 1 9 4 5 gereconstrueerd gebied
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ALBLASSERDAM,
Stedebouwkundige typologie
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