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INLEIDING

De gemeente Capelle aan den IJssel ligt ten oosten van Rotterdam op de noordoever van
de Hollandsche Ussel in de provincie Zuid-Holland. Capelle aan den IJssel grenst aan de
gemeenten (N-O-Z-W) Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Krimpen aan den IJssel
en Rotterdam; de grenzen zijn in het oosten gedeeltelijk historisch-juridisch van oorsprong
en langs de Hollandsche IJssel functioneel-landschappelijk. In het westen en noordwesten
is de grens geheel gebaseerd op planologisch-administratieve beslissingen: grote wijzigingen
dateren van 1941, 1971 en 1979.
Capelle aan den IJssel heeft nu een oppervlakte van 1.552 ha en telde op 1 januari 1988
56.973 inwoners; de bevolkingsdichtheid bedraagt hiermee 3.865 inwoners/km2.
Capelle aan den IJssel omvat, behalve de gelijknamige hoofdkern, de dorpen Capelle-West
en Schenkel, maar door uitbreiding groeien de kernen steeds meer aaneen.
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FYSISCHE GESTELDHEID

Langs de Hollandsche IJssel in het uiterst zuiden van de gemeente liggen jonge
zeekleigronden aan de oppervlakte, die voor de bedijking werden afgezet in een zoet milieu
onder invloed van getijden. Iets verder van het water ligt een strook klei-op-veengronden
van slechte agrarische kwaliteit en ten noorden hiervan wordt de bodem tot aan de Polder
Prins Alexander gevormd door een zone bestaande uit bosveen.
De bodem binnen deze droogmakerij bestaat uit "veenontginningsgronden" - zijnde restveen
en dikke meermolm - op een klei-ondergrond.
De ondiepe polders langs de Hollandsche IJssel (nu: "de Gecombineerde Polders in Capelle
aan den Ussel") werden in 1831 verenigd, al behielden zij hun eigen (molen-)bemaling
(oorspronkelijk: Hoogdorpspolder, Middelmolenspolder en Ketense Polder). In 1869 werden
de noordelijke delen van deze polders afgescheiden en ingelijfd bij de in die tijd
drooggemalen Polder Prins Alexander. De plassen die bij dit werk werden drooggemaakt,
waren nog enigszins van elkaar gescheiden door resten van kaden; de watervlakten waren
ontstaan door "natte" vervening of slagturven, waarbij tot op de kleibasis kon worden
gebaggerd.
Het reliëf binnen de gemeente werd geheel door vervening en ontwatering bepaald. De
oeverzone langs de Hollandsche IJssel ligt thans op ongeveer 1,8 meter -NAP; de eertijds
iets boven zeeniveau gelegen venen en klei-op-venen verloren door de ontwatering veel
volume (klink).
De veengrond ter plaatse van de huidige Polder Prins Alexander verdween vrijwel geheel
en hier ligt het oppervlak nu op 4-6 meter -NAP en dieper: deze droogmakerij behoort tot
de diepste polders in Nederland en hier bevindt zich ook het laagste punt van ons land.
In het grensgebied met Rotterdam (met wederzijds bijna-enclaves) werd een groot terrein
in de jaren zeventig opgehoogd ten behoeve van verdere inrichting, waarbij de bestaande
infrastructuur grotendeels verdween.
De ontwatering van het gemeenteoppervlak geschiedt bijgevolg geheel kunstmatig; de
uitvoering ervan valt onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van
Schieland.
Tot 1870 geschiedde de bemaling van de Gecombineerde Polders in Capelle aan den IJssel
door middel van 4 molens; in dat jaar werd een stoomgemaal in gebruik genomen dat
uitwaterde via de Middelmolenwetering, maar in 1904 werd het vervangen door een gemaal
nabij "Het Slot".
De bemaling van de Polder Prins Alexander begon in 1869 met behulp van stoommachines;
het benedengemaal Jan Anne Beyerinck onder Capelle werd in 1900 geheel vernieuwd en
later - in de jaren '20 - geëlektrificeerd.
Het bovengemaal Prins Alexander nabij Kralingse Veer werd na de Tweede Wereldoorlog
als zodanig opgeheven.
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LANDSCHAPSSTRUCTUUR EN GRONDGEBRUIK

De inrichting van het grondgebied van de gemeente Capelle aan den IJssel droeg tot aan
de Tweede Wereldoorlog nog sterke sporen van de ontginnings- en droogmakingsgeschiedenis. De oevergebieden van de Hollandsche IJssel werden sedert de Middeleeuwen ontgonnen
en ontwaterd door het graven van een groot aantal min of meer haaks op de rivieroever
staande sloten. De aldus ontstane regelmatige strokenverkaveling zette zich voort in de later
verveende delen van de in de 16e eeuw ontstane polders, maar ging daar in de 18e en 19e
eeuw verloren door die vervening.
Na de droogmaking werd een nieuwe zogenaamde "modern-rationele" -verkaveling uitgevoerd, waarbij een streng geometrische invulling van de gronden in de Polder Prins
Alexander ontstond met lange smalle kavels. Binnen de gemeente Capelle kwamen zowel
kavelbundels met oriëntatie ZW-NO als NW-ZO voor.

3.1.

Agrarisch grondgebruik

Vanouds werd op de klei-op-veen en op de veenbodems zowel de akkerbouw (o.a. haver)
als de veeteelt uitgeoefend, maar door de daling van het landoppervlak was later eigenlijk
alleen de veeteelt nog rendabel. Rond 1850 werd dan ook het grootste deel van de (droge)
gemeente ingenomen door weiden. Op erfjes nabij 's-Gravenweg deed men rond die tijd
hier en daar ook wat aan fruitteelt.
Na de droogmaking van de plassen werd de Polder Prins Alexander binnen de gemeente
Capelle vrijwel uitsluitend ingericht als weiland; rond 1900 waren er nog slechts enkele
streepjes akker- en tuingrond in de nabijheid van het gehucht Schenkel. Dankzij verbeterde
ontwatering nam dit areaal toe en rond 1935 was dan ook een flink tuinbouwcomplex
gegroeid. Ook in het gebied langs 's-Gravenweg (station!) was deze tijd de tuinbouw tot
ontwikkeling gekomen en zowel in de Polder Prins Alexander als daarbuiten lag dan ook
een flink aantal kassen. In de directe nabijheid van de kern Capelle lagen rond 1935 enige
voor de teelt van gewassen ingerichte percelen, maar dit alles neemt niet weg, dat de
verhouding grasteelland ongeveer 90:10 was.
Na 1945 traden sterke wijzigingen op in dit beeld als gevolg van de uitbreiding van de
bebouwing - of liever het verstedelijkingsproces - in de gemeente. In alle richtingen groeide
de bebouwing van deze "voorstad" van Rotterdam over het agrarisch land en zo verdween
het grasland ten oosten en ten westen van de kern Capelle vrijwel geheel, terwijl naar het
noorden de groei nog heden in volle hevigheid plaatsvindt. Slechts de strook weidegrond
tussen de Ringvaart van de Polder Prins Alexander en de Tertiaire Weg nr. 67, met de
boerderij strook langs 's-Gravenweg, bleef min of meer gespaard, naast enkele weiden nabij
Schenkel.
Rond 1990 zal de bebouwing dan ook zo'n 80% van het gemeente-oppervlak hebben opgeslokt, waardoor het oorspronkelijk (dat wil zeggen vooroorlogs) karakter van Capelle aan
den IJssel volledig verloren zal zijn gegaan.
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Niet-agrarisch grondgebruik

Zoals op zoveel plaatsen langs de Hollandsche Ussel werd ook te Capelle in het verleden
op grote schaal klei gewonnen ten behoeve van de steen- en pannenfabricage. Tot in de
16e eeuw werd de oever van de rivier afgeticheld; daarna werd de slibafzetting in de
getijdenrivier gestimuleerd door dammetjes en rijsbedden te plaatsen. Op de zogenaamde
zellingen, die tweemaal per etmaal droogvielen, werd de verse klei "afgeroomd" voor de
fabricage van IJsselsteen. Rond het midden van de vorige eeuw waren er vier steenbakkerijen in Capelle, tegen de Tweede Wereldoorlog nog slechts één, die toen eigenlijk een
betonindustrie was. De steenplaatsen te Oude Plaats en Kouwenhoek verdwenen in
respectievelijk 1909 en 1915.
Omstreeks 1500 werden de visserij en de vogelarij bedreven binnen Capelle, terwijl verder
ook enige vrachtvaart plaatsvond.
Tot rond 1870 werd verder het veenbaggeren uitgeoefend ten behoeve van de turfproduktie.
Grote delen van de voormalige veenpolders in het noorden van de gemeente werden, nadat
hiertoe concessie was verleend, in de 17e-19e eeuw vergraven en weggebaggerd. De
gedroogde specie werd gesneden en als brandstof gebruikt bij onder andere de steenbakkerijen, bij brouwerijen, enzovoorts. Uiteindelijk bleek rond 1870 ongeveer 50% van het
gemeenteoppervlak in water te zijn verkeerd.
Thans behoort een zeer smalle strook polderland aan de uiterste oostzijde van het
gemeentelijk grondgebied tot het vrijwel geheel onder Nieuwerkerk vallende natuur- en
recreatiegebied "Hitland".
De voormalige uiterwaarden en zellingen zijn heden grotendeels ingenomen door bedrijfsterreinen en (water-)sport- en -recreatievoorzieningen.

3.3.

Visuele karakteristiek

Capelle aan den Ussel kan heden worden gekenschetst als een sterk verstedelijkte, van
oorsprong agrarische, gemeente. De beperkte groene zones zijn geheel ingebed in een geurbaniseerde forenzenkolonie behorend tot de agglomeratie Rijnmond. De wat grotere
groengebieden rond de bebouwing behoren vrijwel in hun geheel tot aangrenzende
gemeenten. Capelle aan den Ussel vormt door dit alles een typisch voorbeeld van
zogenaamd "verstedelijkt platteland".
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INFRASTRUCTUUR

4.1.

Wegen

Langs de Hollandsche üssel was ter beteugeling van vloeden en rivieroverstromingen de
Schielandse Zeedijk aangelegd en op de kronkelige dijk kwam een verbindingsweg tussen
Gouda en Rotterdam tot stand. Een aanmerkelijk kortere verbinding lag verder landinwaarts
fs-Gravenweg) en bovendien liep hieraan parallel ook nog de Achterweg over een niet
weggebaggerde landengte te midden van de plassen. Dwarsverbindingen, eveneens door
het water - tussen deze laatste - beide verharde, wegen werden vanouds gevormd door de
Oostkade, de Ketense Kade, de Capelse Kade en de Klaas Klinkerskade. Rond 1870 waren
alleen de eerste en de laatste nog intact en verhard. Verder waren verhard de Oude Laan
en de Kerklaan, van de Usseldijk naar het station van Capelle.
Na de aanleg van dijk en ringvaart rond de Polder Prins Alexander werden langs de vaart
ter weerszijden verharde wegen gerealiseerd en bovendien konden door een subsidie de
polderwegen in de jaren 1880-1882 worden verhard.
In het geschetste patroon kwam tot in de jaren dertig van onze eeuw nauwelijks
verandering: wel was sprake van verbetering van de kwaliteit, behalve van de weg langs
de buitenzijde van de Ringvaart, die van ondergeschikt belang bleek. In 1930/1935 werd
op het tracé van de Ommoordse Weg de aanleg van een autoweg tussen Utrecht en
Rotterdam ter hand genomen, dwars door de Polder Prins Alexander; ingebruikneming van
(toen nog enkelbaans) Rijksweg nr. 3 (nu A20/E36) kwam nog voor de Tweede Wereldoorlog.
Na de oorlog werd het wegennet verder uitgebreid en gedeeltelijk ook verlegd. De A20/E36
werd iets naar het noorden verplaatst en markeert thans een deel van de grens van Capelle
met Rotterdam; deze weg is nu in de eerste plaats bestemd voor de afwikkeling van het
nationaal en internationaal verkeer. Het oude tracé heeft een bestemming als regionale verkeersweg - onder andere ten behoeve van het woon- werkverkeer - gekregen.
Meer naar het zuiden werd op het aardlichaam van de (verlegde) spoorweg Utrecht-Rotterdam een weg aangelegd ter ontlasting van 's-Gravenweg. Deze weg, de TW67, verbindt
Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle met Rotterdam en geeft tevens een goede aansluiting
op de in 1958 gereedgekomen vaste oeververbinding over de Hollandsche IJssel tussen
Capelle-West en Krimpen aan den IJssel.
De brug kwam tot stand bij het eerste onderdeel van de Deltawerken: hij maakt deel uit
van de stormvloedkering in de in open verbinding met de zee staande rivier. Dat de
verstedelijking van Capelle een aanzienlijke uitbreiding, verdichting en herinrichting van
het oude wegenpatroon ten gevolge had en heeft, spreekt vanzelf.

4.2.

Wateren

De infrastructuur van de gemeente Capelle aan den IJssel werd eertijds gedomineerd door
de Hollandsche IJssel, die als vaarweg deel uitmaakte van de route naar Midden-Holland,
maar nog veel belangrijker was als schakel in de keten van wateren voor de vaart van
Amsterdam naar Rotterdam en - meer in het algemeen - van de vaarweg(en) door Holland.

-7Tevens was de Hollandsche Ussel van betekenis voor de lokale scheepvaart ten behoeve
van de aan- en afvoer van grondstoffen, brandstoffen en eindprodukten van onder andere
de steenfabrieken.
Los hiervan wateren zowel de hoogheemraadschappen van Rijnland als van Schieland
gedeeltelijk af via deze rivier.
Van betekenis waren verder tot ± 1870 de plassen in het noorden van de gemeente en
sedertdien de Ringvaart van de Polder Prins Alexander. De schuiten met turf voeren over
het plassencomplex naar de schutsluis onder Moordrecht; later was de Ringvaart ook voor
de vrachtvaart via deze weg bereikbaar.

4.3.

Dijken

De dijken binnen de gemeente hebben zeer verschillende functies: van het grootste belang
is natuurlijk de Schielandse Zeedijk die bescherming bood (en in mindere mate nog steeds
biedt) tegen (spring-)vloeden in de riviermond. Deze dijk is tevens grens van het
Hoogheemraadschap van Schieland waartoe het gehele grondgebied van de gemeente
behoort. Enkele delen van de oorspronkelijke dijk zijn inmiddels niet meer waterkerend
door oeververkorting, bochtafsnijding of kadeverzwaring.
Meer naar het noorden vervult de voormalige spoordijk thans een functie als wegtalud,
terwijl ook de ringdijk (waterkerend) een verkeersweg (Bermweg) draagt. Binnen de Polder
Prins Alexander liggen voorts dijklichamen ten behoeve van de (nieuwe) spoorweg en de
autoweg A20/E36.
Binnen de kern Capelle bleven ten slotte nog enkele rudimenten van dijken langs
voormalige molenweteringen herkenbaar.

4.4.

Spoorwegen

In 1855 werd de spoorlijn Utrecht-Rotterdam geopend; het tracé lag binnen Capelle iets
zuidelijk van 's-Gravenweg en volgde zo op ruime afstand de oeverlijn van de (toen nog
niet drooggemaakte) plassen. Niet geheel duidelijk is of het dorp vanaf de opening van de
lijn een eigen halteplaats had; in elk geval was er een station in 1877. Het aanvankelijk
houten gebouwtje werd in + 1915 vervangen door een stenen station, maar in 1935 werd
het gesloten voor personenvervoer als gevolg van busconcurrentie. In 1953 stopte de laatste
goederentrein en in 1964 werd het gebouw afgebroken. Een tweede halte lag ter hoogte
van Kralingse Veer; hier stopten slechts enkele treinen.
Thans zijn er op de nieuwe spoorlijn opnieuw twee stations: Capelle-Alexander en
Capelle-Schollevaar. Verder heeft de kern een aansluiting op het Rotterdams metronet,
waardoor een snelle verbinding met het stadshart tot stand kwam.

4.5.

Oeververbindingen

Zowel de spoorbruggen als de bruggen ten behoeve van het wegverkeer werden als gevolg
van wijziging van het bebouwings- en verkeerspatroon sedert hun bouw één of meerdere
malen vervangen en hiervan is dan ook niets of vrijwel niets bewaard.

-8De oeververbinding over de Hollandsche Ussel had tot +. 1958 plaats door middel van drie
veren: één ter hoogte van de Stormpolder, één bij Krimpen en een voetveer bij de
steenovens. De Nieuwe Maas kon voor de aanleg van de Brienenoordbrug worden gekruist
d.m.v. een veerdienst bij Kralingse Veer.
4.6.

Nutsvoorzieningen

Een gedeelte van de gemeente (het westen) bezat al in 1874 een waterleiding dankzij
koppeling aan het Rotterdams net. In 1913 waren er bijna 2.000 aansluitingen; negen jaar
later werd ook de rest van Capelle voorzien van water en wel vanuit Nieuwerkerk aan den
Ussel.
Electriciteit werd sedert 1920 geleverd vanuit de centrale van Dordrecht. De scheepswerf
van A. Vuyk had al rond 1903 een eigen electriciteitsvoorziening.
Capelle bezat een gemeentelijk gas fabriekje aan de Plantsoenstraat.
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NEDERZETTINGEN

5.1.

Algemeen

De gemeente Capelle aan den IJssel (zie ook bebouwingskarakteristiek) omvat thans de drie
kernen Capelle aan den IJssel, Capelle-West en Schenkel. Door de enorme veranderingen
in de inrichting van het gemeentelijk oppervlak sedert 1945 zijn de oorspronkelijke
gehuchten, die de voorlopers vormen van de huidige kernen, nu niet gemakkelijk meer
herkenbaar. Rond 1840 werden er zes onderscheiden: Capelle, Oude Plaats en Keeten langs
de Hollandsche IJssel en 's-Gravenweg, Achterweg en Schinkelsveen meer landinwaarts.
Bovendien kon ook het oostelijk deel van Kralingse Veer tot Capelle aan den JJssel worden
gerekend. In totaal omvatte de gemeente toen slechts een 170 huizen.
In het begin van onze eeuw rekende men met nog slechts vier kernen: Keeten, Dorp,
's-Gravenweg en Prins Alexanderpolder.
Capelle en omgeving werden sedert de 12e/13e eeuw ontgonnen vanaf de oever van de
rivier en omstreeks 1500 waren er 350 a 400 inwoners; rond 1630 telde het ambacht zo'n
500 zielen. Weer een eeuw later was hun aantal toegenomen tot +, 1.200 en de verdere
bevolkingsontwikkeling laat zich aflezen uit de volgende cijferreeks:
jaartal

aantal inwoners

jaartal

+ 1800
1822
1840
1870
1894
1910
1920
1930

+ 1.200
1.097
1.546
2.283
2.455
5.006
6.162
7.725

1940
1946
1950
1962
1970
1972
1980
1988

aantal inwoners
9.390
7.416
7.877
13.068
25.766
29.008
41.834
56.973

De stilstand en de terugval in de 18e en het begin van de 19e eeuw zijn toe te schrijven
aan de bodemdegradatie en het landverlies als gevolg van verveningsactiviteit. Opvallende
groei deed zich voor omstreeks de eeuwwisseling, maar een terugval vond plaats in 1941
als gevolg van een grenswijziging ten gunste van Rotterdam. Een tweede sprong, in 1971,
is veel moeilijker te zien: een correctie in het grensgebied met Rotterdam en Zevenhuizen
ging ten koste van Capelle aan den IJssel.
De heerlijkheidsrechten van Capelle aan den IJssel - ten slotte - waren eeuwenlang in
handen van de steden Rotterdam en Gouda, dat zelfs tot 1848 bepaalde rechten bleef
uitoefenen.

-105.2.

Kernen

5.2.1. Capelle aan den Ussel
De geschreven bronnen met betrekking tot Capelle gaan terug tot rond 1300; archeologisch
kan er misschien nog een eeuw aan de historie van het dorp worden toegevoegd, maar van
continue bewoning sedert de 2e en 3e eeuw na Christus, uit welke periode ook vondsten
bekend zijn, kan geen sprake zijn geweest. De oevergebieden van de Hollandsche Ussel
werden regelmatig overstroomd, zowel als gevolg van getij den werking als door opstuwing
van het rivierwater; hierdoor ontstonden ook de kleipakketten (in de zogenaamde Duinkerke
Fase lila): Ottoonse afzettingen.
Aan het eind van de 13e eeuw werd een sterkte gesticht ter plaatse van het huidige "Slot",
een kasteeleilandje dat over bleef na de ondergang van het 3e of 4e huis op deze plaats rond
1800.
Inmiddels ontwikkelden de gehuchten Oude Plaats en Capelle zich langs de oever van de
Ussel; het achterliggend klei-op-veengebied werd ontgonnen en in cultuur gebracht ten
behoeve van akkerbouw en veeteelt. Door klink, als gevolg van voortgaande ontwatering,
kwam de nadruk op den duur sterk op de veeteelt te liggen. Hiernaast leefde de bevolking
o.a. van de steenbakkerij en de scheepmakerij: er waren zeker drie steenplaatsen, te weten
één in Oude Plaats, niet ver van "Het Slot", en twee bij de Kouwenhoek. Bij de eerste
hoorde van 1843 tot 1906 de villa die in 1909 als gemeentehuis werd aangekocht en als
zodanig tot 1966/1968 bleef fungeren.
Nabij "Het Slot" lagen eveneens een touwslagerij en een mattenmakerij - eveneens typische
bedrijfstakken voor deze omgeving, waar voorheen hennep werd verbouwd - de korenmolen
"De Hoop" en een uit 1870 daterend gemaal. Van al deze bedrijven bleef alleen de
molenaarswoning bewaard; de vernieuwingsdrang in Capelle was onstuitbaar.
Na de opheffing van de steenfabriek in 1909 werd hier de Plantsoenstraat, de Julianastraat,
de Wilhelminastraat en de Emmastraat aangelegd en gedeeltelijk bebouwd; een tweede serie
woningen verrees kort voor 1930, nadat ook nog een aantal nieuwe straten was gerooid.
Een luchtfoto uit 1944 verraadt, dat een driehoek tussen de Mient, Het Slot en de Usseldijk
op dat moment geheel door woningen is ingevuld.
Door de uitbreidingen van de gehuchten Oude Plaats en Capelle groeiden ze naar elkaar
toe. Als schakel fungeerde onder meer de scheepswerf van A. Vuyk en Zonen aan de
Dorpsstraat, ontstaan rond de eeuwwisseling. De werf lag grotendeels buitendijks, net als
de beide andere werven in Capelle.
De woningen op en langs de Usseldijk lagen vrijwel alle binnendijks. Zowel op als achter
de dijk is de oorspronkelijke bebouwing ten dele opgeruimd, maar te herkennen zijn nog
het voormalig bejaardenhuis ter hoogte van de Lange Stoep (+, 1845), de Bovenschuur van
rond 1870 en het Veerhuis, terwijl ook de laat-16eeeuwse Hervormde Kerk bewaard bleef.
De Kerklaan, die de verbinding vormde met het station, was rond 1910 nog niet of
nauwelijks bebouwd: er stonden slechts enkele panden in de directe nabijheid van de kerk
en er was dan ook nog nauwelijks sprake van komvorming. Ongeveer twintig jaar later was
de oostzijde van de weg over een aanzienlijke afstand bebouwd; de woningen waren
bereikbaar met bruggen over de langs de laan gelegen sloot en de ontwikkeling was geheel
lineair.

-11In de jaren twintig tot veertig passeerden verscheidene uitbreidingsplannen de revue, maar
pas vanaf de late jaren vijftig kwamen zeer belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen van de
grond, waardoor in betrekkelijk korte tijd grote delen van de bestaande dorpsstructuur
aangetast raakten en het achterliggend agrarisch polderland vrijwel geheel verdween.
De eerste plannen dateren van 1920-1924: "Het Slot", maar pas na de oorlog werd direct
ten noorden van de oude kern het ontwerp Middelwatering gerealiseerd. Bij de uitvoering
verdween deze kern vrijwel geheel om te worden vervangen door hoog- en laagbouw,
terwijl verder ruimte werd gereserveerd voor de scheepswerf en andere bedrijven nabij de
IJsseloever.
Verdere uitbreiding vond plaats naar het noordoosten (Oostgaarde, vanaf 1967) en oosten,
waar eveneens een bedrijfsterrein was bedoeld in de nabijheid van het water.
Twee geplande bruggen over de IJssel en vanzelfsprekend ook de aansluitende wegverbindingen kwamen echter niet tot stand en uiteindelijk werden ook de industrieterreinen ten
dele geschrapt. De scheepswerf van Vuyk bevond zich nog tot in de jaren zeventig op de
oude locatie; thans is er sprake van 'verfijning' van de resten van de oude kern.
Door groei van Capelle naar het noorden in de jaren zestig en zeventig werd de Provinciale
Weg TW67 bereikt, die de afscherming vormt van de tweezijdige lintbebouwing langs
's-Gravenweg, waar zich nog een aantal karakteristieke monumentale boerderijen en huizen
bevindt.
's-Gravenweg is nauwelijks meer een afzonderlijke kern te noemen, maar draagt thans nog
wel sterk bij aan het cultureel erfgoed van de gemeente Capelle aan den Ussel.
De kernen die de grondslag vormen van het huidige Capelle waren redelijk tot goed
bereikbaar. "Oude Plaats" en Capelle waren zowel over de dijkweg langs - als over de
Hollandsche IJssel zelf ontsloten, terwijl daarnaast sedert de aanleg van het station een
redelijke spoorverbinding bestond.
Na de structuurveranderingen, die samenhingen met de dorpsuitbreidingen, nam de
betekenis van de weg langs de IJssel sterk af ten gunste van de TW67, de autosnelwegen
en de overige infrastructurele werken (vaste oeververbinding met Krimpen). De ontsluiting
per spoor werd heringevoerd bij de aanleg van het nieuwe tracé, dat ook verplaatsing van
de halteplaats(en) ten gevolge had.
5.2.2. Schenkel
Het huidige Schenkel, gelegen in het noordwesten van de gemeente - binnen de Polder Prins
Alexander - is te beschouwen als de opvolger van een kern, die al bestond voor de
droogmaking en inrichting van de polder: Schinkelsveen.
Het gehucht ontwikkelde zich sedert +. 1875 opnieuw (vandaar ook de soms gebezigde
naam Nieuwe Schenkel), en wel in kruisvorm langs de Capelseweg, de Kanaalweg en de
Berm weg, terwijl ook een paar huizen werden gesticht langs de Bermweglaan (nu
Goudenregenstraat). Juist langs deze laan lagen rond 1900 enige tuin-/akkerbedrij- ven,
terwijl elders weiden veruit domineerden. Bebouwing langs (de westzijde van) de
Kanaalweg verbond het gehucht met 's-Gravenweg; de huizen langs de Berm weg lagen
aanvankelijk vrijwel alle aan de dijkzijde; die aan de Capelseweg en de Bermweglaan aan
de westzijde.

-12Toen Schenkel zich verder ging ontwikkelen, volgde ook bebouwing langs de oostzijde van
de Kanaalweg en Capelseweg (jaren twintig, dertig) en ten slotte ook langs de lage zijde
van de Bermweg. Het overwegend lineair karakter van de bebouwing bleef bestaan tot na
de Tweede Wereldoorlog.
Schenkel bestond vrijwel uitsluitend uit woonhuizen en boerderijen; verder was het gehucht
de in 1928/1929 gestichte Prins Alexanderschool en de Schenkelschool van 1916 rijk.
Er trad nog aanzienlijke toename op van de akker- en tuinbouwgronden en ook zien wij
in de jaren twintig en dertig de kastuinbouw opkomen.
Na de Tweede Wereldoorlog werden uitbreidingsplannen voor het gebied Polder Prins
Alexander ten uitvoer gebracht. Vanaf +. 1960 werd het project Schenkel uitgevoerd, dat
ertoe leidde dat een belangrijk deel van het terrein ten noordwesten van de Bermweg werd
bebouwd, na voorafgaande sloop en herinrichting van de bestaande structuur. De weg- en
dijkbebouwing langs de Capelseweg, de Kanaalweg en de Bermweg verdichtte zich - mede
door vernieuwbouw - en breidde zich nog verder uit.
Tamelijk recent werd het gemaal Jan Anne Beyerink aan de Bermweg afgebroken.
In de jaren zeventig en tachtig kwamen dieper de polder in plannen voor verdere uitbreiding
van woon- en bedrijvenlocaties tot realisatie: de wijk Schollevaar, die in de nabijheid ligt
van één van de beide nieuwe N.S.-stations. Ook werd in deze omgeving een verpleeginrichting gebouwd, weldra gevolgd door woningen: Schenkel-Noord. De oorspronkelijke
verkaveling en de infrastructuur werden hier vrijwel geheel verwoest door ophoging van
de bouwlocaties.
Schenkel is vanouds redelijk tot goed ontsloten geweest: over land waren er dankzij de
ligging rond een kruispunt vier toegangswegen en bovendien was er het spoor. Het gehucht
lag gunstig ten opzichte van het station, dat bereikt kon worden via de ophaalbrug
(vervangen) over de Ringvaart van de Polder Prins Alexander. Door concurrentie van de
in het gehucht gevestigde autobusonderneming Van Gog (garage aan de Capelseweg 120),
werd het station opgeheven in 1935. Over water kon Schenkel bereikt worden langs de
Ringvaart.
Na de herinrichting van de polder vanaf de jaren vijftig van deze eeuw werden Schenkel
en Schollevaar goed bereikbaar via het auto- en lokale wegennet; waterverkeer werd echter
onmogelijk gemaakt door de constructie van vaste bruggen.
5.2.3. Capelle-West
De huidige kern Capelle-West is voortgekomen uit de voormalige lineaire dijknederzettingen
Ke(e)ten en Kralingse Veer. Deze plaatsen kunnen terugzien op een even lange historie als
het hoofddorp. Omstreeks de 13e eeuw werden de oevergebieden van de Hollandsche IJssel
en de Maas geoccupeerd en ontgonnen; min of meer haaks op de rivier werden sloten
gegraven, waardoor lange evenwijdige kavels in het klei-op-veengebied ontstonden. Langs
de Hollandsche IJssel gelegen, waren - mede dankzij de goede ontsluiting over water Keeten en Kralingse Veer als agrarische en als verkeersdorpen van betekenis; het veer werd
al genoemd in 1333.
Er waren vanouds behalve scheepswerven en touwslagerijen ook steenbakkerijen en nog
andere vormen van nijverheid in deze omgeving en zelfs lagen er sinds de 17e eeuw enige
buitenplaatsen (onder andere Ketenshof). Kralingse Veer was beroemd om de zalm die er
werd gevangen en verhandeld.

-13Rond het midden van de vorige eeuw lagen langs de waterkant onder meer een glasblazerij
(opgericht +. 1860), een meekrapfabriek, drie scheepmakerijen (waaronder Werf I van A.
Vuyk, gesticht in 1872), één steenbakkerij en oefende men er de touwslagerij en de
rietmattenmakerij uit: geen wonder dat de IJsseldijk Nijverheidsstraat werd genoemd.
Rond de eeuwwisseling was verdere diversificatie opgetreden en waren er bijvoorbeeld ook
een kunstmestfabriek (guano/superfosfaat), een machinefabriek en nog later ook een fabriek
van stalen meubelen, chemische industrie, een zoutziederij, een houtverwerkingsindustrie,
enzovoorts. Hier staat tegenover dat andere bedrijven verdwenen: de steenfabricage hield
op in 1921, de glasfabriek sloot in 1916; weer andere bedrijven verlegden hun produktie.
Al met al was de as Kralingse Veer-Keeten druk bezet met industrie, maar toch waren er
ook nog enige boomgaarden en tuinen. In het in 1979 geannexeerde gebied lagen
boerenbedrijven (onder andere Vee en Veldlust) naast enige uitspanningen bij het Kralingse
overzetveer.
Sterke toename van de nijverheid vroeg om een groei van de arbeidersbevolking en er was
dan ook sprake van exponentiële groei: Keeten telde in 1910 zesmaal zoveel huizen als in
1840, namelijk 482. Het was toen veruit de grootste kern binnen de gemeente, die totaal
1.018 huizen telde. Er was in +. 1870 nog steeds slechts sprake van lineaire dijkbebouwing,
maar rond 1900 waren al op verscheidene plaatsen uitbreidingen tot stand gekomen, ook
haaks op de dijk. Bij Kralingse Veer lagen bijvoorbeeld de Arkelshof, de Boezemstraat en
de Schoutensbuurt, alle van kort na 1900.
In Keeten ontstonden tezelfdertijd dwars op de dijk de Ketenshof, de Trompstraat, de
Ruyterstraat en de Piet Heinstraat.
Verder vond er een voortdurende verdichting van de bebouwing langs de Nijverheidsweg
en de Keetensdijk plaats tot aan de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren twintig, dertig en veertig werd de bebouwing langs en parallel aan de
IJsselmondschelaan (Oostkade) sterk uitgebreid en kwam er een Gereformeerde kerk tot
stand.
In de toenmalige schrijvers-(nu dieren)straten kwam een groot aantal vrij comfortabele
arbeiderswoningen tot stand volgens enige uitbreidingsplannen van de jaren 1926-1930 en
1931-1934 (Capelle-West I). Er werd rekening gehouden met (een niet uitgevoerde)
tracéwijziging van de spoorweg; een voorloper dus van de later wel gerealiseerde
verlegging. Merkwaardig is het, dat deze, volgens een eenvoudig rechthoekig patroon
ontworpen wijk, die oorspronkelijk Kralingse Veer werd genoemd, op de kaart van 1938
als Keten wordt aangeduid. De wijk behoort sedert 1979 tot de gemeente Rotterdam en
vormt een bijna-enclave.
Naoorlogse uitbreidingen van het woongebied Capelle-West sloten maar gedeeltelijk aan
op dit stratenplan, dat bovendien door een grenswijziging tamelijk geïsoleerd kwam te
liggen. De nieuwe bebouwing ging zich min of meer parallel aan de Schielandse Zeedijk
(de Nijverheidsweg) uitstrekken, terwijl komvorming plaatsvond rond de voormalige kern
Keeten.
Iets oostelijk hiervan was in +. 1928 gebouwd het wijkje "Middenin", toentertijd
halverwege Keeten en Oude Plaats gelegen, maar ook thans nog min of meer geisoleerd
liggend, mede als gevolg van de aanleg van de stormvloedkering in de Ussel en de wegen
naar de Algerabrug.
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periode vonden - behalve wat betreft verbetering van het plaveisel van de wegen nauwelijks plaats. Kralingse Veer was matig ontsloten via de dijk, die met een grote slinger
naar Rotterdam leidde en door de slechts sporadisch stoppende trein. De beste verbinding
bestond over water, reden waarom de scheepsnijverheid en andere bedrijven zich langs de
IJsseloever vestigden. Nog minder was het gesteld met Keeten, dat slechts bereikbaar was
via Kralingse Veer of Capelle en Oude Plaats: het lag ongunstig ten opzichte van de beide
stations en er was geen directe verbinding met 's-Gravenweg.
Het in 1979 bij de gemeente gevoegde, nog grotendeels braakliggende terrein ten westen
van Kralingse Veer, ligt slecht bereikbaar langs autowegen. In het terrein zijn nog enigszins
herkenbaar voormalige waterkerende dijken behorend tot de Polder Kralingen, die na de
ophoging van het gebied werd opgeheven.
Gesteld kan worden, dat ondanks (of juist vanwege) de aanleg van een uitgebreid
wegenstelsel sedert de oorlog Capelle-West momenteel nog steeds relatief afgelegen ligt:
het is goed bereikbaar, maar wordt wel geheel om- en afgesloten door rijks- en provinciale
wegen.

5.3.

Verspreide bebouwing

Feitelijk telt de gemeente geen verspreide bebouwing van betekenis meer. De laatste
concentraties van enige omvang werden in de jaren zeventig en tachtig omsloten, bereikt
of overspoeld door nieuwe woon- of bedrijfsgebieden; waar nog sprake is van een min of
meer ijle (landelijke) bebouwing is deze steeds direct gelieerd aan een kern.
Capelle aan den IJssel is thans evenmin molens rijk; wel bevindt het eilandje van het
voormalig slot zich nog in het dorp. De buitenplaatsen werden gesloopt maar de villa uit
1843, die jaren dienst deed als gemeentehuis, bleef bewaard.
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Figuur 2.
J. Kuyper, Gemeente-atlas van de provincie Zuid-Holland 1869.

Figuur 3.
Chromotopografische kaart; 1:25.000; no. 502 en 503; 1899/1910.

Figuur 4.
Topografische kaart; 1:25.000; 37 F, 38 A, 37 H en 38 C; 1936/38.

Figuur S.
Topografische kaart; 1:50.000; 37 Oost en 38 West; 1981/82.
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Figuur 6.
y
Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Capelle a/d IJssel in
hoofdlijnen, periode 1850-1945 (voor verklaring zie legenda).

Figuur 6a.
Capella a/d IJssel anno 1985 (ter vergelijking)

|Figuur 7.
Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Capelle-West in
hoofdlijnen, periode 1850-1945 (voor verklaring zie legenda).
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Inleiding
Zoals aangegeven in de gemeentebeschrijving, is de gemeente Capelle aan den Ussel sterk
uitgebreid en verstedelijkt gedurende de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het
grondgebied van de gemeente is inmiddels voor het overgrote deel bebouwd en doorsneden
door een groot aantal wegen, terwijl de vooroorlogse situatie slechts hier en daar
herkenbaar is.
De Usseldijk
Van het oorspronkelijke rivierdorp aan de Usseldijk is echter nog wel een en ander terug
te vinden. De kern van het dorp werd destijds gevormd door de Dorpsstraat, gelegen tussen
de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerklaan en het voormalige Slot. Van de veelal
buitendijks gelegen bebouwing zijn vermeldenswaard: de buitenhuizen nr 176 (4e kwart
19e eeuw), nr 168 (1868) en nr 166 (circa 1885). Vrijwel tegenover de benedendijks gelegen kerk (met een toren en portaal uit 1805) bevindt zich hier tevens het voormalige oude
mannenhuis van de Van Capellenstichting uit 1898.
Verder is hier nog een aantal éénlaagse dorpswoningen te vinden, zoals nr 160 (begin 19e
eeuw).
Nabij het Slot bevindt zich aan het begin van de Dorpsstraat het voormalige raadhuis,
daterend uit het 2e kwart van de vorige eeuw en destijds gebouwd als directeursvilla van
de toenmalige steenfabriek ter plaatse.
Zowel in de omgeving van de Nederlands Hervormde Kerk als nabij het voormalige
raadhuis is gedurende de MlP-periode sprake geweest van komvorming. Aan het begin van
de haaks gelegen Kerklaan werden rond de kerk verschillende woningen gebouwd en nabij
het raadhuis is aan het begin van deze eeuw sprake van arbeiderswoningbouw ten behoeve
van de steenfabriek (Emmastraat, Juliana-, Wilhelmina- en Plantsoenstraat). Reeds
gedurende de eerste helft van de vorige eeuw werd de Raadhuisstraat bebouwd.
Een tweede arbeiderswijkje is overigens te vinden in Capelle-West. Eveneens vrij dicht
tegen de Usseldijk aangebouwd, bevindt zich hier aan de Ketenshof, de Tromp-, De Ruyteren Piet Heinstraat éénlaagse woningbouw uit circa 1900.
Van meer verspreide - agrarische - bebouwing is langs de Usseldijk nauwelijks meer
sprake. Aan de noordoostzijde van het dorp is buitendijks een dorpsboerderij te vinden (nr
178) met daar tegenover twee bijbehorende dienstwoningen (nrs. 215-217). Verder bevindt
zich een fraaie bovenschuur op de hoek met de Kerklaan (nr 181, circa 1870).
Ten slotte is vermeldenswaard het voormalige veerhuis (nr 199-201), dat eigenlijk alleen
als zodanig herkenbaar is door het veelkleurige tegeltableau in de voorgevel.
De 's-Gravenweg
Meer landinwaarts bevindt zich de 's-Gravenweg. De bebouwing van deze oude
verbindingsweg is te vergelijken met die van dezelfde weg op Nieuwerkerks grondgebied,
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fietspaden. Bovendien verschilt de ruimtelijke omgeving nogal met die van Nieuwerkerk
door de nabije aanwezigheid van flatbebouwing.
Een aantal T-huisboerderijen is hier vermeldenswaardig, zoals nr 251 (eerste helft 19e eeuw)
en nr 325 (1840) en de op T-vormige plattegrond gebouwde boerderij nr 358 (1878). De
Hoeve Capelle is een statige langhuisboerderij (nr 355).
Behalve uit boerderijen bestaat de bebouwing aan de 's-Gravenweg ook uit een groot aantal
(voormalige) tuinderswoningen. Deze zijn echter veelal vertimmerd.
Ten slotte is hier vermeldenswaard het monumentale buitenhuis Veldzicht (nr 229) uit het
eerste kwart van de vorige eeuw.
De Bermweg
Deels door- en oversneden door nieuwe wegen is de Bermweg de laatste, voor de
MlP-inventarisatie van belang zijnde NO-ZW lopende weg.
De weg bevindt zich aan de NW-zijde van de ringvaart van de Polder Prins Alexander en
slechts op kleine afstand van de 's-Gravenweg. De bebouwing aan de Bermweg bestaat
grotendeels uit losstaande, éénlaagse woningen uit de eerste decennia van deze eeuw.
Vermeldenswaard is echter alleen het gemaal Jan Anne Beijerinck uit circa 1900.
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Van de gemeente Capelle aan den IJssel is geen stedebouwkundige typologie gemaakt,
omdat er in de periode 1800-1945 alleen verdichting en uitbreiding van de kernen langs
de reeds aanwezige structuur heeft plaatsgevonden.

