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A. HISTORISCH-GEOGRAFISCHE BESCHRIJVING

1. INLEIDING

De gemeente Heerjansdam ligt in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland aan de
oever van de Oude Maas. In het kader van het M.I.P. is de gemeente ingedeeld in de regio
Noord- en Merwestreek (zie figuur 1).

De gemeente grenst aan Ridderkerk (in het noorden), Zwijndrecht (in het oosten),
Binnenmaas (in het zuiden) en Barendrecht (in het westen) (zie figuur la). De gemeente-
grenzen berusten op landschappelijke en historische gronden. Voor een belangrijk deel
worden ze gevormd door waterwegen (de Oude Maas in het zuiden, de Waal in het westen);
daarnaast lopen ze langs polderscheidingen: de Langeweg in het noorden, de kaden van
de droogmakerij De Develpolder en poldersloten en -wegen in het oosten. De grenzen gaan
terug op die van de voormalige ambachtsheerlijkneden, die reeds in de 14C eeuw tot stand
zijn gekomen.

In de eerste helft van de 19e eeuw bestond de huidige gemeente uit twee kleinere
gemeenten: Heerjansdam en Kleine Lindt. In 1857 zijn deze bijeengevoegd. Sindsdien
hebben zich geen grenswijzigingen meer voorgedaan.

Op 1 januari 1990 telde de gemeente Heerjansdam 3.295 inwoners op een totale oppervlakte
van 6,39 km2. De bevolkingsdichtheid bedraagt 572 inwoners per km2 landoppervlak.

De beide kernen van de gemeente, Heerjansdam en Kleine Lindt, zijn ontstaan bij een dam
in de Waal respectievelijk de Devel. Kleine Lindt heeft haar karakter als dam- en dijkdorp
behouden; Heerjansdam heeft zich na de Tweede Wereldoorlog met een beperkt aantal
nieuwbouwwijken uitgebreid.
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2. FYSISCHE GESTELDHEID

2.1. Bodem en reliëf

De bodem van de gemeente Heerjansdam bestaat uit jonge zeeklei. De oude rivierdijk, de
Dorpsstraat respectievelijk Lindtsedijk, vormt de scheiding tussen het zogenaamde
Nieuwland (buitendijks) en de kleigronden binnendijks, die van oudere datum zijn.

Toen circa 2300 voor Christus de Noordzeekust zich sloot als gevolg van de vorming van
strandwallen, trad in het land daarachter veengroei op. Vanaf circa 300 voor Christus
braken door zeewaterstijgingen de strandwallen verschillende malen door, waarbij het
veenpakket gedeeltelijk wegspoelde en kleipakketten werden afgezet. Bij de eerste
doorbraken zouden de Devel en de Waal ontstaan zijn (zie 4.2). Langs deze riviertjes
vormden zich oeverwallen. De tussen de kreken gelegen veeneilanden werden slechts
plaatselijk met zware klei (inmiddels vrijwel kalkloos) bedekt. Latere overstromingen
(12M4e eeuw) bedekten deze kleilaag (en het veen) met kalkarme (plaatselijk ook kalkrijke)
matig zware klei. Zo ontstond het huidige landschap met zijn kleiige oeverwallen en de
daarachter gelegen kommen. In de kommen komt tussen 0,80 meter en 1,20 meter beneden
het maaiveld nog veen voor.

Het zuiden van de gemeente, het oorspronkelijk buitendijks terrein, bestaat uit aanwassen,
aangeslibd tegen de rivierdijk (vanaf de 14e eeuw). De polders bestaan voornamelijk uit
kalkrijke lichte klei (Hoge Nesse) of lichte zavel (het Buitenland) op kalkrijke zandige
zavel.

Reeds tijdens de sedimentatie, toen zich langs de Devel en de Waal oeverwallen vormden,
ontstonden de huidige hoogteverschillen binnen de gemeente. Ook andere, met klei
opgevulde veenstromen veroorzaakten een grillig micro-reliëf. Na de ontginning en
ontwatering zijn deze verschillen door inklinking van de komgronden versterkt. De kommen
liggen nu tussen 1,3 meter en 1,7 meter -NAP. Het oosten van de gemeente ligt lager dan
het westen. Er is dus sprake van een geringe terreinhelling. De buitendijkse landen liggen
op respectievelijk 0,5 meter -NAP (de Hoge Nesse) en 0,7 meter +NAP (het Buitenland
of de Lage Nesse). Extreem laag ligt de droogmakerij de Devel: op 3,6 meter -NAP.

2.2. Afwatering

Voor de afwatering van Heerjansdam is het waterschap Usselmonde verantwoordelijk. Het
dorp is gerioleerd gebied. Bij de aanvang van de definitieve bedijking (1331) werd het
hoogheemraadschap de Zwijndrechtsche Waard opgericht, waarvan de polders binnen de
gemeente tot 1955 deel uitmaakten. In dat jaar gingen de polders op in het waterschap De
Dijkring Usselmonde, sinds 1976 het waterschap Usselmonde geheten.

De Zwijndrechtse Waard beschikte over twee boezem wateren, de Waal en de Devel (zie
ook 4.2.), die hun overtollige water in zuidwestelijke richting op de Oude Maas loosden.
Tot de tweede helft van de 19C eeuw geschiedde dit op natuurlijke wijze met behulp van
sluizen. De sluis in de Waal, aangelegd in 1332, werd in de 16e eeuw gedicht (de Waal
waterde af via Oostendam), maar in 1741 heropend. Twee jaar later werd de vliet tussen
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de sluis en de Oude Maas gegraven. De Waal kende tot 1872 (vanwege haar relatief hoge
waterstand) een vrije lozing door de sluis bij Heerjansdam. In 1872 werd bij de sluis een
stoomgemaal gebouwd, in 1911 vervangen door een zuiggasgemaal, die op zijn beurt in
1928 vervangen werd door een dieselgemaal. In 1938 werd een elektrisch gemaal bij-
geplaatst. De Devel werd in 1741/1742 gesplitst in een hoge en lage boezem; de dam tussen
beide lag op de plaats van de huidige voetbrug bij de Devel weg. Hier stond de bovenmolen,
die het water van de lage naar de hoge boezem opmaalde. In 1883 werd de hoge boezem
(en de natuurlijke afwatering) opgeheven en werd aan de Lindtsedijk bij Kleine Lindt een
stoomgemaal geplaatst. De bovenmolen werd in 1886 gesloopt. Het boezemgemaal is in
1923 geëlektrificeerd. In 1928 werden de Waal- en de Develboezem via een buisleiding
op elkaar aangesloten. Sinds 1969 watert de gehele Zwijndrechtse Waard uit op de
Oude Maas via een even ten oosten van Kleine Lindt gegraven water, dat leidt naar het
gecombineerde motor- en elektrogemaal De Hoge Nesse in de gelijknamige polder. De
boezemgemalen in Heerjansdam en Kleine Lindt werden buiten werking gesteld, maar zijn
niet afgebroken (van het gemaal in Kleine Lindt is alleen de stichtingssteen nog origineel).

De polder Heerjansdam waterde af op de Waal, de polders Groote en Kleine Lindt en de
Hoge Nesse op de Devel. Heerjansdam beschikte over een molen (vlakbij de korenmolen
aan de Molenweg, voor het eerst genoemd in 1561), tot in 1882 de polder verenigd werd
met de polder Rijsoord en Strevelshoek (gemeente Ridderkerk). De polder werd in het
vervolg bemalen door één gemeenschappelijk stoomgemaal, gebouwd op de plaats van de
molen van Rijsoord en Strevelshoek. Dit stoomgemaal werd in 1928 opgeheven, toen de
polders met Sandelingen-Ambacht en Hendrik-Ido-Ambacht verenigd werden. Een motor-
gemaal (later geëlektrificeerd), gebouwd in het gemaal van Sandelingen-Ambacht, bemaalde
tot 1969 deze polder. De Groote en Kleine Lindtpolder waterden op de Devel af met behulp
van een watermolen (sinds 1542). Deze stond op het grondgebied van Zwijndrecht aan de
Lindeweg. In 1926 werd het peil van de Devel aanzienlijk verlaagd, waardoor natuurlijke
lozing op de boezem mogelijk werd. De poldermolen van Groote en Kleine Lindt werd in
dat jaar gesloopt. De Devel viel droog. Er moesten sloten gegraven worden om het
polderwater af te kunnen voeren. Bij Kijfhoek werd een hulpmotorgemaal geplaatst (in 1954
geëlektrificeerd). De buitendijkse polder De Hoge Nesse waterde tot 1891 met sluisjes af
op de Oude Maas. In 1891 werd de polder via een omkade watergang en een buizenstelsel
op de Develboezem aangesloten. Tijdens het Interbellum werden er tal van hulpwatermolens
in gebruik genomen: in het dorp Heerjansdam, in de Hoge Nesse, midden in de Groote
en Kleine Lindt en direct ten noorden van de spoorlijn. Deze zijn inmiddels alle opgeruimd.
Alleen langs de Devel staat nog een molentje. De overige (buitendijkse) polders, het
Buitenland (Lage Nesse) en Slobberoord wateren direct of indirect met behulp van sluisjes
af op de Oude Maas.
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3. LANDSCHAPSSTRUCTUUR EN GRONDGEBRUIK

3.1. Ontginning en agrarisch grondgebruik

In de l l e eeuw is de Zwijndrechtse Waard door de Hollandse graaf Dirk III (993-1039)
aan Friese kolonisten ter ontginning uitgegeven en is het land binnen dijken of kaden
gebracht (vóór 1028). Nadien is het gebied meerdere malen overstroomd (onder andere in
1322) en weer teruggewonnen. De Waard bestond in die tijd uit het land dat tussen de
Devel en de Waal lag, beide nog open rivieren (zie 4.2.). De terreinen ten zuiden van de
Devel, toen bekend als Engeland en Linde (Kleine en Groote Lindt) behoorden hier niet
toe. In de periode 1332-1337 werd de gehele Zwijndrechtse Waard, inclusief de Linde, bin-
nen een ringdijk gebracht (zie 4.3.) en opnieuw ontgonnen onder auspiciën van de
Hollandse graaf Willem III (1304-1337). Deze liet persoonlijk het ontginningsblok
Heerjansdam ontginnen. De Devel en de Waal werden afgedamd (zie 2.2. en 4.2.). De
verkaveling (in 1337) geschiedde in de latere polder Heerjansdam vanuit drie assen: vanuit
de Langeweg, de Molen weg en de Dorpsstraat/Develweg. Dit resulteerde in een onregel-
matige stroken verkaveling. Waar de assen bij elkaar komen, bij het dorp Heerjansdam en
in het uiterste noordwesten van de polder, zijn ook blokvormige kavels te herkennen. Dit
geldt ook voor de Groote en Kleine Lindtpolder, die vanuit de Lindtsedijk en de kaden
langs de Devel in cultuur is gebracht. De Lindeweg is hier scheidingsas. Het grillige
verloop van de ontginningsassen leidde tot een enigszins (diver) gerend verkavelingspatroon.

Van de buitendijkse gronden is de Hooge Nespolder reeds vroeg bedijkt en ontgonnen,
vermoedelijk omstreeks 1435. Deze aanwas zou ongeveer 50 jaar eerder ontstaan zijn. In
de polder is een regelmatige verkaveling tot stand gekomen, die al meer naar een blokvorm
tendeerde. De polder is in twee delen gescheiden: het Oosteinde (Zwijndrecht) en Westeinde
(Heerjansdam). Tussen beide lag vroeger een waterkerende dam, maar deze is al voor 1850
opgeruimd. Ongeveer gelijktijdig met Hooge Nesse is ook Lage Nesse bedijkt. Dit gebied
bestaat uit de polder Lage Nesse, maar kende tevens omvangrijke buitendijkse grienden
(zie 3.2.), de zogenaamde Buitenlanden. De polder zelf zou pas in 1656 verkaveld zijn en
heeft een onregelmatig blokkenpatroon.

In de binnendijkse polders lagen voornamelijk weilanden. De daling van het maaiveld als
gevolg van klink maakte akkerbouw onrendabel, zo niet onmogelijk (zie 2.1.). Alleen langs
de Devel (oeverwallen) en langs de Langeweg lagen enkele akkers. Tuinbouwgronden
waren voornamelijk langs de dijken, dicht bij de boerderijen te vinden. In de buitendijkse
polders was vooral het Buitenland een belangrijk akkerbouwgebied. De Hooge Nesse
bestond voor het merendeel uit weidegrond. Naar schatting was rond 1850 20% van de
grond in gebruik als akkerland, 5% als tuinbouwgrond en zo'n 75% als weidegebied. Tot
1945 traden enkele lichte wijzigingen in het agrarisch bodemgebruik op. In 1930 was circa
33% bouwland, 7% tuinbouwgrond en 60% weiland. Na 1945 werd veel weidegrond ge-
scheurd. Tuin- en akkerbouw namen toe (mogelijk gemaakt door een betere afwatering),
maar ook moest grond wijken voor woningbouw (Heerjansdam), recreatieterreinen
(sportpark Molenwei) en voor het rangeerterrein Kijfhoek (zie 4.4.). Tegenwoordig is
hoogstens 20% van de gemeente nog als weiland in gebruik.

De akkers werden voornamelijk bebouwd met tarwe en aardappelen. Daarnaast werden er
veevoedergewassen (haver) en peulvruchten (erwten en bonen) verbouwd. In de eerste helft
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van de 2OC eeuw kwam de teelt van suikerbieten op. De produktie van vlas was van weinig
betekenis, daarentegen de verwerking ervan des te meer (zie 5.2.2.). Hennep, dat reeds
in de 15e eeuw in dit gebied geteeld werd, was in de 19e eeuw vrijwel verdwenen.
De akkerbouw werd voornamelijk bedreven als nevenbedrij f, hoofdbedrij f was de veeteelt.
De boeren hielden runderen, zowel voor de melk als voor de slacht. De weilanden werden
vrij intensief gebruikt en bemest. Hooiland kwam relatief weinig voor. Veevoeder moest
dus, voor zover de verbouw van voedergewassen niet genoeg opleverde, aangekocht
worden. Naast runderen, werden er ook paarden, schapen en kippen gehouden. Met name
de schapenhouderij is tegenwoordig van belang. Zij grazen onder andere op de weilanden
langs en op de dijken.

In de eerste helft van de 20e eeuw werd, zoals in de gehele Zwijndrechtse Waard, de
tuinbouw van betekenis. In Heerjansdam bleef zijn belang zeer beperkt: wat groenteteelt
op de open grond: spruitkool en witlof. Na 1945, toen in Zwijndrecht veel tuinbouwgron-
den werden opgeruimd ten behoeve van woningbouw, werd in Heerjansdam de groenteteelt
een groot bedrijf. Tuinbouw van de koude grond domineert; kassen zijn er nauwelijks te
vinden.

In de gehele gemeente (in de polders Heerjansdam, Groote en Kleine Lindt, het Buitenland
en de Hooge Nesse) is na 1945 verschillende malen een ruilverkaveling toegepast.
Kavelsloten werden gedempt, waardoor een regelmatiger verkavelingspatroon is ontstaan
met veel grotere kavels. Dit geldt met name voor de landbouwgronden in gebruik voor
groenteteelt of als akkers. De percelen in gebruik als weilanden hebben meestal hun
vooroorlogse verkaveling behouden.

3.2. Niet-agrarisch grondgebruik

Het buitendijkse land langs de Oude Maas, deels beschermd door kaden, bestaat uit riet-
landen en grienden, met wilgen en biezen begroeid. Deze leveren volop riet en hout. De
gronden komen bij hoog water onder water te staan en vallen bij eb weer droog. Voor de
oorlog lag bij de sluisvliet van Heerjansdam een omvangrijk complex grienden. Deze
terreinen zijn na de oorlog ontgonnen. Er liggen enkele weilanden en een industrieterrein.
Tegenwoordig liggen de belangrijkste complexen langs de Hooge Nesse. Ook de Slobber-
oord bij Kleine Lindt bestaat uit grienden. Daarnaast liggen langs binnenwateren de Waal
en de Devel rietgronden. In de bedding van de Devel ontstond deze begroeiing met name
na 1926, toen het waterpeil aanzienlijk werd verlaagd (zie 2.2.).

Op de rivieren de Oude Maas, de Waal en de Devel werd tot het einde van de 19e eeuw
visserij uitgeoefend (zalm en steur). Overbevissing, de vervuiling en normalisering van de
waterwegen maakten een einde aan deze activiteiten.
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3.3. Visuele karakteristiek

De infrastructuur bepaalt in belangrijke mate het gezicht van de gemeente. De dijk heeft
een sterk afsluitend karakter, vooral de hoogwaterkering langs de Oude Maas, die op
deltahoogte is gebracht. De (begroeiing langs de) spoorlijn vormt in het noorden van de
gemeente een belangrijke visuele scheiding. Voor het overige is het landschap vrijwel
geheel open, met slechts op enkele plaatsen bebouwing (boerderijen). De dijkbebouwing
van Heerjansdam en Kleine Lindt doorbreekt dit landelijk beeld.
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4. INFRASTRUCTUUR

De gemeente Heerjansdam, ingeklemd tussen de waterwegen de Oude Maas, de Waal en
de Devel, is vooral over land via een zeer beperkt aantal wegen bereikbaar. De Waal vormt
in het westen een natuurlijke barrière. Deze rivier wordt slechts op twee plaatsen
gepasseerd: via de spoorbrug (terwijl de trein niet stopt in Heerjansdam) en via de weg over
de dam, de Dorpsstraat.

4.1. Landwegen

Desondanks maakte de Dorpsstraat deel uit van een (voormalige) belangrijke route tussen
Rotterdam en Antwerpen. Vanaf de Dorpsstraat en de Develsluis kwam men via een on-
verhard pad bij het Kuipersveer (zie 4.2.). In 1651 was de weg over de dijk met een zand-
laag verstevigd. In 1666 werd er tol geheven, maar de tol was rond 1850 reeds lang op-
geheven. De weg over de dijk, die een uitermate bochtige loop heeft, verloor zijn functie
als verbindingsweg van nationaal belang, toen de verbinding Rotterdam - Dordrecht (via
de Langeweg naar Zwijndrecht) verbeterd werd. Sindsdien heeft de weg hoogstens nog een
regionale functie als verbindingsweg tussen de verschillende dorpen en gehuchten langs de
dijk. De (smalle) straat over de dam in het dorp Heerjansdam wordt veel gebruikt door het
autoverkeer tussen Barendrecht en de Zwijndrechtse Waard. De overige wegen in het dorp
hebben alle een lokale of interlokale functie. Evenals de dijk dateren deze wegen van de
late Middeleeuwen (ontginningsassen of blokscheidingen).

In de tweede helft van de 19e eeuw werden de meeste wegen in de gemeente verhard, deels
met een grindlaag, deels met klinkers. De Dorpsstraat in de bebouwde kom van
Heerjansdam werd in 1864 bestraat. Buiten het dorp werd op het dijktalud een grind-
verharding aangelegd. In 1857 werden de Devel weg en de Groenesteeg begrind, evenals
het gedeelte van de Molenweg tussen de Dorpsstraat en de korenmolen. Het overige
gedeelte van de Molenweg (tot de Langeweg), werd pas in 1891 van een grindlaag voor-
zien, gelijk met het gedeelte van de Langeweg tussen de Groenesteeg en de Molenweg.
Ook de Lindeweg is in de tweede helft van de 19e eeuw verhard. De onderdijkse rijweg
was tot na de Tweede Wereldoorlog onverhard. Tegenwoordig bezit de weg nog steeds een
gebrekkige verharding. Alleen bij de Develsluis bevindt zich het wegdek in redelijke staat.

4.2. Wateren

In de vroege Middeleeuwen zou Heerjansdam deel hebben uitgemaakt van de Grote Waard.
Het water dat Dordrecht ten noorden passeerde zou via de Waal westwaarts hebben
gestroomd. Ten zuiden van Dordrecht lag de Dubbel, die bij Heerjansdam ongeveer een
zelfde loop had als de Oude Maas. De Devel was hiervan een zijtak, die bij Groote Lindt
begon en bij Heerjansdam weer terug in de Dubbel/Oude Maas stroomde. De Oude Maas,
die ontstond nadat de Zwijndrechtse Waard zich losmaakte van het eiland van Dordrecht
(circa 1175), maakte vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot de opening van het kanaal
door Voorne (1831) deel uit van de waterweg van Rotterdam naar zee (via de Dordtsche
Kil en het Hollandsch Diep). Sinds de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 was de
rivier onderdeel van de zeeweg naar Dordrecht.
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De waterweg kampte in vroeger eeuwen met een voortdurende verzanding, veroorzaakt
door de geringe stroomsnelheid in de vele waterarmen in de Hollandse Delta. In de 19e en
20e eeuw werden voortdurend pogingen ondernomen om de situatie te verbeteren. In de
gemeente Heerjansdam hebben deze werkzaamheden pas na de Tweede Wereldoorlog plaats
gehad. De oever van de Oude Maas bestond uit rietlanden en grienden, die bij hoog water
overstroomden en bij eb droog vielen (zie 3.2.). Na de oorlog is bij het gemaal De
Hooge Nesse een strekdam in de rivier gelegd om verzanding ter plaatse te voorkomen.
Bij de monding van de Waal, waar een fabrieksterrein ligt, zijn kaden aangelegd.

De Devel en de Waal zouden vloedkreken zijn, ontstaan omstreeks het begin van de Chris-
telijke jaartelling. Zij maakten tot 1332 deel uit van de Hollandse Delta, via welke de Rijn,
Maas en Waal op de noordzee uitkwamen. In genoemd jaar werden de Devel en de Waal
afgedamd bij Groote Lindt en Kleine Lindt, respectievelijk Oostendam en Heerjansdam.
De wateren fungeerden sindsdien als boezemwater (zie 2.2.). Ook werd er gevist (zie 3.2.).
De Waal werd verder gebruikt voor de vlasbewerking (zie 5.2.2.) en was tevens aan- en
afvoerweg voor het vlas (via Oostendam). Het waterpeil in de Devel werd in 1926
aanzienlijk verlaagd, waarna de oostelijke helft droog viel. Na de aanleg van sloten werd
dit gedeelte als droogmakerij ingericht.

Na de oorlog hebben de Waal, de Devel en de Oude Maas een recreatieve functie gekregen
(zwemmen en zeilen). Aan het einde van de sluisvliet van de Waal aan de Oude Maas is
een jachthaven aangelegd (op het grondgebied van Barendrecht).

De uitwateringsvlieten tussen de Oude Maas en de Waal respectievelijk de Devel fun-
geerden als haventjes. Deze havens waren aanlegplaatsen voor beurtschepen op Rotterdam
en Dordrecht. Beide vlieten zijn tijdens dijkverzwaringen in de jaren '70 afgesloten. Ze
hebben geen open verbinding meer met de Oude Maas.

Over de Oude Maas was tot vóór de Tweede Wereldoorlog een voetveer naar Kuipersveer.
Ooit was dit een belangrijke schakel in de verbinding van het vasteland van Zuid-Holland
met het Strijense Sas en Moerdijk (zie 4.1.). Het veer werd reeds in 1587 genoemd en
beleefde zijn grootste bloei in de tweede helft van de 17e eeuw. Na de aanleg van de
straatweg Rotterdam - Dordrecht (waarvan de Langeweg deel uitmaakt) raakte het veer in
verval. Het is in het Interbellum, toen het nog slechts een voetveer was, opgeheven.

4.3. Dijken en kaden

De oude dijk langs de Oude Maas, bestaande uit de Dorpsstraat, de Develsluis en de
Lindtsedijk, is primair aangelegd als waterkering, maar vervulde daarnaast ook de functie
van woonstraat (zie 5.2.3.) en verkeersweg (zie 4.1.). De Zwijndrechtse Waard, dat wil
zeggen het gebied tussen de Devel en de Waal, was in het begin van de l l e eeuw van
vermoedelijk meerdere waterkeringen voorzien, die ieder slechts gedeelten van de Waard
beschermden. Deze waren niet bestand tegen hoog water, zodat ze regelmatig overstroom-
den of doorbraken ( circa 1170, 1286/8 en 1322 bijvoorbeeld). Of het gebied tussen de
Devel en de Oude Maas reeds voor 1331 bekaad was, is niet bekend, maar lijkt wel
waarschijnlijk. In de periode 1331-1337 werd een nieuwe ringdijk rond de Waard gelegd.
Ook het gebied ten zuiden van de Devel werd binnen de dijk gebracht. Om dit te
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verwezenlijken werden de Devel en de Waal afgedamd. Langs beide riviertjes lagen nog
wel kaden, maar deze hadden weinig betekenis. Binnen de gemeente is de oude dijk, die
opvalt door haar bochtig verloop, geheel slaperdijk geworden. Reeds in de tweede helft
van de 14e eeuw ontstond voorland, dat circa 1435 van dijken werd voorzien (zie 3.1.).
De buitendijkse gronden, de Hooge en Lage Nesse, worden tegenwoordig door hoog-
waterkerende dijken beschermd. Deze zijn circa 1960 op Deltahoogte gebracht, nadat ze
in 1953 (en 1825) doorgebroken waren.

4.4. Spoorwegen

Door de polder Heerjansdam loopt de spoorlijn Rotterdam - Dordrecht. Ten westen van
de polder wordt de Waal door een vaste brug gepasseerd. De loop van het tracé (aangelegd
1865-1872) werd bepaald door de brug over de Oude Maas bij Zwijndrecht. Rijkswaterstaat
had bepaald dat deze de rivier op het smalste punt haaks op de dijk moest passeren, hetgeen
ertoe leidde dat de lijn Heerjansdam op ongeveer een kilometer noordelijk passeerde. Een
station heeft het dorp nooit gehad. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de
20c eeuw hebben de Nederlandse Spoorwegen een groot rangeerterrein aangelegd direct
ten zuiden van de spoorlijn, genoemd naar het vlakbij gelegen Kijfhoek.

4.5. Nutsvoorzieningen

In 1912 werd de gemeente aangesloten op de waterleiding. Het Waterleidingbedrijf
Heerjansdam betrok zijn water van de buurgemeente Barendrecht.

Enkele jaren later, in 1916, werd het dorp aangesloten op het net van het Gemeente
Elektriciteitsbedrijf te Dordrecht.
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5. NEDERZETTINGEN

5.1. Algemeen

De Zwijndrechtse Waard behoorde tot de oudste bedijkingen van de Zuidhollandse eilanden.
Reeds eind 97begin 10° eeuw zou het gebied bewoond zijn geweest (door vissers en jagers).
In het begin van de 1 le eeuw werden zomerdijken aangelegd. Toen de Zwijndrechtse Waard
kort na 1331 herbedijkt werd, geschiedde dit onder de verantwoordelijkheid van een aantal
heren, die als beloning voor hun werk door de Graaf van Holland tot ambachtsheer werden
verheven. De meeste heerlijkheden in de Waard zouden naar deze heren zijn genoemd.
De naam Heerjansdam duikt echter pas op in het begin van de 16e eeuw. Het gebied is
vermoedelijk door Graaf Willem III zelf bedijkt, pas in 1340 wordt het tot ambachtsheer-
lijkheid verheven. Lindt of Linde was reeds lang voor de (her)bedijking bekend. Lindt, dat
aanvankelijk één ambacht was, is kort na 1333 gesplitst, doch pas in het begin van de
16e eeuw als Kleine en Groote Lindt (de laatste is onderdeel van Zwijndrecht) gescheiden.
Het grondgebied van de heerlijkheden was sterk versplinterd. In 1833 vond een her-
structurering plaats. Elke heerlijkheid (en gemeente) beschikte sindsdien over een
aaneengesloten gebied, in hoofdzaak samenvallende met de gelijknamige polders.

De gemeente telt twee kernen: Heerjansdam en Kleine Lindt. Beide zijn als nederzetting
op en vanuit de dijk en dam ontstaan. Heerjansdam, dat vóór de 16e eeuw ook als Heer
Heyenkerck en Thiedradeskerke werd aangeduid, had als dorpscentrum een kerkplein.

Aan de hand van de tabellen 1-3 kan de bevolkingsontwikkeling in de gemeente geschetst
worden.

Tabel 1. Het aantal haardsteden in Heerjansdam en Kleine Lindt

JAAR

1514
1632
1732
1793
1828
1848

HEERJANSDAM

47/48
51
75
79
89

102

KLEINE LINDT

23*
17
27
30
52
67

* inclusief Groote Lindt (gemeente Zwijndrecht).
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Tabel 2. De bevolkingsomvang in Heerjansdam 1822-1847

JAAR

1822
1829
1837
1842

HEERJANSDAM

663
749
791
788

KLEINE LINDT

355
383
454
491

De gemeente, beperkt in haar groeimogelijkheden door de stabiliserende werking van de
agrarische economie, vertoont een langzame, opwaartse ontwikkeling, die tot aan het einde
van de 19e eeuw voortduurde. Eventuele geboorte-overschotten werden door vertrekover-
schotten gecompenseerd. In de jaren negentig van de vorige eeuw, toen de industrialisatie
in Nederland een extra impuls kreeg en de landbouw zich in een crisis bevond, vond een
zekere neergang plaats: velen trokken weg naar de grote stad (Rotterdam en Dordrecht).
Pas in de jaren vijftig van de 20° eeuw wordt de bevolkingsomvang van 1890 weer bereikt.
Sindsdien vond, met name in de jaren zestig een snelle groei plaats. De laatste jaren daalde
de bevolkingsomvang weer.

Tabel 3. De bevolkingsomvang in Heerjansdam 1860-1990

jaar

1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920

Bevolkings-
omvang

1.333
1.438
1.485
1.575
1.328
1.263
1.298

jaar

1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

Bevolkings-
omvang

1.268
1.345
1.457
1.860
3.112
3.342
3.295

5.1.1. Functionele ontwikkeling

De economie van Heerjansdam stond tot ver in de 20* eeuw vrijwel geheel in het teken van
de landbouw: veeteelt, akkerbouw en tuinbouw (zie 3.1.). De belangrijkste nijverheid was
de vlasbewerking: het repelen, roten, braken en zwingelen. Het vlas werd ter plaatse slechts
in beperkte mate verbouwd, doch vooral van elders aangevoerd, namelijk van de Zeeuwse
en Zuidhollandse eilanden, sinds de tweede helft van de 19e eeuw ook uit de Haarlemmer-
meerpolder. De aanvoer vond plaats met schepen, die via Oostendam de Waal op-voeren.
Langs deze rivier concentreerde zich de bewerking, die voor-namelijk in de herfst en
vroege winter geschiedde. Het roten (het losweken van de bast) gebeurde in de
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poldersloten, die in de gemeente, vanwege de typische klei, zeer geschikt waren voor dit
proces. Na 1894 werd door de grote vlas-sers ook in de Waal vlas geroot. Het zwingelen
(het vlas ontdoen van stengeldelen) geschiedde in zogenaamde zwingelketen en was een
typisch vrouwen- en kinderwerk. De laatste bewerking, het weven van linnen of het draaien
van touw, werd voornamelijk buiten de gemeente verricht. Aanvan-kelijk waren de
vlasboeren kleine ondernemers, maar de stoommachine deed ook in Heerjansdam enkele
fabrikanten (en dus grotere sociale verschillen) ontstaan. In 1870 was er een fabriek van
A. Maaskant, in 1900 van W. Plaisier. Beide maakten gebruik van stoomkracht bij de
bewerking van het vlas. Desondanks leverde de vlasnijverheid na 1870 geen grote winsten
op. Het bedrijf kwam onder druk te staan. Boeren verbouwden liever meer winst-gevende
produkten als suikerbieten of voedergewassen, terwijl alter-natieven voor linnen in grote
hoeveelheden op de markt kwamen zoals katoen en kunst-zijde. Tot 1914 ondervond men
ook veel concurrentie van goedkoop Russisch vlas. Het produktieproces (het roten in
zogenaamde rootkamers) werd in Heerjansdam niet voldoende aangepast, zodat al vroeg
in de 20e eeuw de vlas-bewerking terugliep. Deze ontwikkelingen hebben ongetwijfeld
bijgedragen tot een terugval in de bevolkingsomvang van de gemeente (zie 5.1.). De laatste
zwingelketen werden na de Tweede Wereldoorlog afgebroken.

Het bewerkte vlas werd afgevoerd met wagens. In Heerjansdam was een aantal wagenmaker
gevestigd. Daarnaast stond er in de gemeente een aantal indus-triemolens (een karnmolen,
een graanmalerij en een grutmolen), die in de tweede helft van de 19e eeuw van stoom-
kracht gebruik maakten. Ook zij ver-werkten landbouwprodukten. De enige industriemolen
die nog in bedrijf is, is de korenmolen Landzicht (1868) aan de Molenweg. Reeds in 1599
stond er in het dorp een korenmolen. De huidige molen, een grondzeiler, is tussen 1958
en 1960 gerestaureerd.

Na de Tweede Wereldoorlog, met name in de jaren zestig, vestigde zich een aantal
industriële bedrijven in de gemeente. Het buitendijks gelegen industrieterrein de Gors
dateert van de jaren zeventig.

5.2. Heerjansdam

5.2.1. Algemeen

Heerjansdam is gelegen op de plaats waar de Waal de Oude Maas (of Dubbel) in stroomde.
Het was aanvankelijk een kerkdorpje (genoemd onder andere Heer Heynenkercke en
Thiedradeskerke), met rond het kerkplein enkele huizen en de boerderijen langs de dijk
(enkelzijdige lintbebouwing). Toen de Waal werd afgedamd (1332) werd er over de dam
een weg aangelegd, de latere Dorpsstraat. Dit eenvoudige stratenpatroon en deze
bebouwingsstructuur zijn tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Na de Tweede Wereld-
oorlog is onder aan de dijk een nieuwbouwwijk aangelegd.

5.2.2. Woningbouw

De uitbreidingen van de woningvoorraad zijn duidelijk te volgen met behulp van het
kaartenmateriaal in de bijlagen. In het hierna volgende zullen alleen de historisch-
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geografische aspecten van de uitbreidingen aan bod komen. Voor een beschrijving van de
woningbouw in meer kwalitatieve zin, wordt verwezen naar de bebouwingskarakteristiek
elders in dit rapport.

Tot 1945 was Heerjansdam dus een typisch dijk- of damdorp. De Dorpsstraat, die over de
dam en de ringdijk liep, was de belangrijkste straat van het dorp. De huizen stonden op
het dijktalud in een dubbelzijdige lintbebouwing, die op de dam een redelijk gesloten
karakter had. Onder aan de dijk, maar ook op de dijk, stonden enkele grotere boerderijen.
In de richting van Kleine Lindt werd de dijkbebouwing allengs meer open en van een meer
enkel-zijdig (op de binnenzijde van de dijk) karakter. De Molenweg, voor 1331 onderdeel
van de ringdijk rond de Waard, maar nadien afgegraven zodat geen hoogteverschil met de
omgeving te bespeuren valt, liep langs de Waal en was slechts aan het Kerkplein bebouwd.

Bleef de structuur van de bebouwing in de periode 1850-1945 vrijwel ongewijzigd, ook
de omvang van de woningvoorraad nam nauwelijks toe. Gezien de bevolkingsgroei in de
periode 1850-1945 (zie 5.1.) verbaast dit niets. De dijkbebouwing wijzigde zich vrijwel
niet; hoogstens vond nieuwbouw plaats ter vervanging van oude gesloopte huizen.
Belangrijk was de nieuwbouw aan de Molenweg: in 1922 werd het eerste huis opgeleverd
van een rijtje woningen aan de Rozenlaan, dat gebouwd was door een in 1919 opgerichte
woning-bouwvereniging.

Na de Tweede Wereldoorlog is een aantal onder aan de dijk staande boerderijen afgebroken
ten behoeve van nieuwbouw en stratenaanleg. Onder aan de dijk werd een nieuwbouwwijk
aangelegd.

5.2.3. Voorzieningen

Het huidige gemeentehuis van Heerjansdam aan de Dorpsstraat 33 dateert van 1959.
Voordien kwam de gemeenteraad onder andere bijeen in het oude Rechthuis aan de
Dorpsstraat 45.

De oorspronkelijke naam van Heerjansdam, Heynkerck of Thiedradeskerke, duidt op een
oude kerk (reeds in het begin van de 12° eeuw aanwezig). Vrijwel on-middellijk na de (her)
ontginning van het gebied, is een nieuwe kerk ge-bouwd (1337-1340). De huidige
Nederlands Hervormde kerk aan de Molenweg is 15e eeuws. De huidige consistorie achter
de kerk zou zelfs eind 14e eeuws zijn. Hieraan zijn rond 1450 de toren en het schip
gebouwd. In de tweede helft van de 19C eeuw is de kerk met een dwarsvleugel uitgebreid.
Rondom de kerk lag een kerkhof. De Algemene begraafplaats even ten noorden van de kerk
aan de Waal is in 1874 in gebruik genomen. Aan de Dorpsstraat heeft een Gereformeerde
kerk uit 1859 gestaan. De Christelijk-Afgescheidenen kwamen tot die tijd bijeen in een
verbouwde boerderij (1841) en verschillende woon-huizen. Tegenwoordig staat er aan de
Dorpsstraat een modern Gereformeerd godshuis.

In het Dorpshuis bij het Kerkplein was van 1822-1950 de openbare lagere school
gehuisvest. Het schooltje werd in 1876 vergroot. In 1951 werd de Koningin Julianaschool
aan de Rozenlaan in gebruik genomen, die later naar de Sportlaan is verplaatst. Reeds in
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1853 werd een Christelijke school op-gericht. Het gebouw heeft later onder meer een
winkelfunctie gekregen.

5.3. Kleine Lindt

Het dijk- of damdorp Kleine Lindt vertoonde dezelfde karakteristieken als Heerjansdam,
althans tot 1945. Evenals Heerjansdam is het gelegen aan en op een dam en de oude dijk
langs de Oude Maas, in het verlengde van Heer-jansdam. De belangrijkste straat is de
Develsluis, waar het Rechthuis, het oude gemeentehuis van Kleine Lindt staat (Devel-
sluis 36). De Develsluis ligt op een dam in de Devel, die zoals meermalen betoogd, in 1332
aangelegd is, een gebeurtenis die als oorsprong van het dorp beschouwd kan worden.

De bewoners leefden er van de landbouw (zie 3.1.): akkerbouw en veeteelt. De vlas-
bewerking (zie 5.2.2.) was er minder van belang; deze was geconcentreerd in de omgeving
van de Waal, waarlangs de vlas aan- en afgevoerd kon worden.

De dijkbebouwing aan de Develsluis is dubbelzijdig van karakter en kent een minder open
structuur, dan op de Lindtsedijk en de Dorpsstraat (die naar Heerjansdam leidt), waar de
boerderijen vooral op de binnenzijde van het dijktalud staan. Ook de onderdijkse rijweg
is van betekenis als woonstraat. De dijkbebouwing van Kleine Lindt gaat vrijwel ongemerkt
(bij de monumentale boerderij Zonnestein) over in het dijkgehucht Achter Lindt in de
gemeente Zwijndrecht. Aan weerszijde van de Devel, haaks op de dijk, liggen de Devel-
weg respectievelijk Lindeweg, aan welke wegen in de periode 1850-1945 een eerste aanzet
tot een lintbebouwing werd gegeven. Ook na 1945 zijn hier enkele huizen bijgebouwd.
Anders dan Heerjansdam heeft Kleine Lindt haar vooroorlogse karakter behouden, doordat
hier geen nieuwbouwwijken verrezen zijn en de nieuwbouw binnen de lintstructuur een
incidenteel karakter heeft.

5.4. Verspreide bebouwing

De meeste woonhuizen in de gemeente staan op de oude Maasdijk, de Dorps-straat
respectievelijk Lindtsedijk genaamd, en de Molenweg langs de Waal. Naast deze woon-
straten zijn er slechts enkele polder (scheidings) wegen, waar reeds voor 1945 incidenteel
bebouwing stond: de Langeweg, de Develweg en de Lindeweg. In het Inter-bellum werden
aan de Langeweg in het noorden enkele boerderijen gebouwd. Achter deze boerderijen zijn
de laatste decennia kassen aangelegd. Ook elders in de gemeente liggen vooroorlogse
woningen: aan de Develweg een huis op de plaats van de voormalige voor-boezem-molen
(zie 2.2.) en aan de Lindeweg, eveneens bij de Devel, een boerderij die reeds vóór 1850
aanwezig was.
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Figuur 3. Heerjansdam circa 1850. Uitsnede topografische kaart
1:50.000, bladnrs. 37 en 38 (1857-1859).

Figuur 6. Heerjansdam circa 1945. Uitsnede topografische kaart
1:50.000, bladnrs. 37 O en 38 W (1949).



Figuur 4. Heerjansdam circa 1900. Uitsnede topografische kaart
1:25.000, bladnrs. 524 en 545 (1910-1911).
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Figuur 5. Heerjansdam circa 1935. Uitsnede topografische kaart
1:25.000, bladnrs. 37 H en 38 C (1936-1938).
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Figuur 7. Heerjansdam circa 1990. Uitsnede topografische kaart
1:25.000, bladnrs. 37 H en 38 C (1989-1990).
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Figuur 8. Straatnamenkaart van Heerjansdam.



LEGENDA BU DE KAART VAN DE RJNCT1OJEEL-RUIMTEUJKE0NTWIKKEUNG IN HOOFDLIJNEN

Bestaande kern ± 1850 '

Omvang kem± 1945

Terrein gedomineerd door
Nijverheid, Handel en Industrie:

±1850
±1945

Richting van Algemeen-ruimtelijke ontwikkeling

oano[> L Lineaire ontwikkeling

zj 19Q0 izzzr Weg, eventueel met jaar van opening

ii900.1 9 3 O ; I J C 3 Spoorweg met openings- en sluitingsjaar

iiiiiniii Lokaalspoorweg of tramweg met openings- en sluitingsjaar

znm&muÊCzm SpoorVtramwegstation

SpoorVtramwegstation opgeheven

1900 k v \ g Waterloop, eventueel met jaar van opening



Figuur 9. Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling vanJ^. " —
Heerjansdam in de periode 1850-1945 *ïguur Heer ansdam anno 1988 (ter vergelijking)
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B. BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK VAN DE GEMEENTE HEERJANSDAM

Inleiding

Heerjansdam is een dijkdorp met bebouwing langs de Dorpsstraat. Dwars daarop, parallel
aan de afgedamde Waal loopt de Molenweg. Een tweede kleine kern van de gemeente is
Kleine Lindt, met bebouwing langs dezelfde dijk waarover de Dorpsstraat loopt en enige
bebouwing langs de Lindeweg.

Dorpsbebouwing

De dorpsbebouwing van Heerjansdam bestaat uit woningen en boerderijen uit de achttiende
en negentiende eeuw, meest uit ijsselsteentjes met vlechtingen in top- en tuitgevels.
Voorbeelden van nog redelijk gave woningen zijn Dorpsstraat 45, een woning uit de eerste
helft van de negentiende eeuw; Dorpsstraat 99, uit het vierde kwart van de negentiende
eeuw en Dorpsstraat 53 uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Alle drie genoemde
woningen zijn eenlaags onder zadeldak met nok parallel aan de straat, waarbij nummer 53
een gepleisterde voorgevel met eenvoudige kroonlijst heeft. Karakteristiek is ook het rijtje
woningen onder zadeldak, Dorpsstraat 20-26, dat dateert van circa 1900.

Bijzondere bebouwing

Aan de Molenweg ligt een begraafplaats met een fraai poortgebouwtje uit het vierde kwart
van de negentiende eeuw. Het is opgetrokken uit ijsselsteentjes met accenten in rode
baksteen; invloed van de neogotiek.

Boerderijen

Zoals gezegd bestaat de dorpsbebouwing voor een deel uit boerderijen. Van deze
boerderijen zijn te vermelden: Dorpsstraat 55 uit het midden van de negentiende eeuw; een
boederij op min of meer L-vormige plattegrond met langs de straat gelegen het eenlaagse
woonhuis en het eenlaagse stalgedeelte en achter het woonhuis een tweelaags gedeelte. De
boerderij Dorpsstraat 51 dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw en bestaat uit
een woning met een achtergelegen stal met houten wand met luiken naar de hooizolder.
Dorpsstraat 28 heeft een woning uit 1908 en een negentiende eeuwse stal. De voorgevel
is bekroond met een balustrade en voorzien van gekleurde decoraties.

Monumenten van bedrijf en techniek

Molenweg 64 is de voormalige korenmolen Landzicht uit 1868. Aan de Dorpsstraat, op
de dam in de Waal, staat een voormalig gemaal. Het bestaat uit twee volumes onder
zadeldaken met tuitgevels. Het pand is opgetrokken uit ijsselsteentjes met bogen in rode
baksteen.
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STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

Van de gemeente Heerjansdam 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.


