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HISTORISCH-GEOGRAnSCHE BESCHRIJVING

1.

INLEIDING

Hendrik-Ido-Ambacht ligt in het oosten van het eiland IJsselmonde. De gemeente maakt
deel uit van de MlP-regio Noord- en Merwestreek. De omliggende gemeenten zijn in het
noorden Ridderkerk, in het oosten Alblasserdam en Papendrecht (gescheiden door de
Noord), in het zuiden Zwijndrecht en in het westen Heerjansdam. De huidige gemeente
ontstond in 1855 toen het Hendrik Ido en Schildmanskinderen Ambacht met de Oostendam
en het Sandelingen Ambacht werd samengevoegd.
De gemeente telt twee kernen, het dorp Hendrik-Ido-Ambacht en een deel van het dorp
Oostendam. De gemeente heeft een totale oppervlakte van 12 km2 en telde op 1 januari
1991 19.545 inwoners. De bevolkingsdichtheid bedroeg 1.804 inwoners per km2 landoppervlak. De grenzen van de gemeente volgen grotendeels oude in de 14e eeuw bepaalde
grenzen van de ambachten. De grenzen volgen voornamelijk de oude landscheidingen en
lopen in het oosten door de Noord en Pelsert en zijn daarmee vooral landschappelijk
bepaald.
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FYSISCHE GESTELDHEID

2.1.

Bodemgesteldheid

Op de ondergrond van een pleistocene zandplaat ontstond het veen op grote diepte. Tijdens
een periode waarin de invloed van de zee toenam, werd een laag oude blauwe zeeklei op
het veen afgezet. Na het sluiten van de kust, als gevolg van de vorming van strandwallen,
rond 2300 voor Christus vormde zich op de kleilaag een laag veen. Deze veenlaag werd
vanaf 300 voor Christus regelmatig overstroomd doordat de strandwallen herhaaldelijk
doorbraken. Dit had de vorming van kreken en geulen, waaronder de Waal, tot gevolg.
Omstreeks 100 na Christus bestond het gebied uit een met bomen begroeid veenmoeras.
Tijdens de overstromingen werd het gebied bedekt met een laag klei. In de 10e eeuw werd
het land ter ontginning uitgegeven. Het ontgonnen land werd nog herhaalde malen overstroomd en vervolgens weer teruggewonnen tot uiteindelijk in 1331 de definitieve bedijking
plaatsvond. De afzettingen, die in het westelijke deel van de gemeente bestonden uit zware
kalkrijke klei en meer in het oosten uit kalkrijke lichte klei, werden toen stopgezet. Als
overgang liggen tussen beide grondsoorten kalkrijke poldervaaggronden. Een deel van het
veen in de bodem was door de overstromingen uitgespoeld. Voor een deel is het op een
diepte van 80 tot 120 cm in de bodem terug te vinden. Langs de Waal ontbreekt het veen
of is het dieper gelegen dan 120 cm. Met name in een meander van de Waal zijn grotere
hoeveelheden klei en zand afgezet dan elders.
De Sophiapolder en de buitendijkse gronden bestonden uit rivierklei. Deze gronden
ontstonden na de Middeleeuwen. Door de late bedijking van de gronden (vanaf het einde
van de 18e eeuw) kon de aanslibbing hier langer doorgaan, zodat deze gronden 1 a 1,5
meter hoger kwamen te liggen dan de binnen de ringdijk gelegen gronden. De buitendijkse
gronden werden in het begin van de 20e eeuw opgehoogd waardoor een deel van de
oorspronkelijke bodemstructuur is verdwenen.
In het gebied ontstonden geringe hoogteverschillen, deels gevormd tijdens de sedimentatie
en deels na de bedijking nog geaccentueerd door inklinking, verschillen in bodemopbouw
en sedimentatiepatroon.

2.2.

Afwatering

De polders in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht waterden door middel van de Waalboezem
af op de Oude Maas. De Waalboezem, één van de twee boezems van de Zwijndrechtse
Waard ontstond in 1331 bij de bedijking van deze waard toen afdamming van de voormalige
rivierarm plaatsvond te Heerjansdam en Oostendam. Via een sluis te Heerjansdam vond
de afwatering tot 1872 op natuurlijke wijze plaats. In het laatstgenoemde jaar werd een
stoomgemaal opgericht om de afwatering te versterken. Dit gemaal werd in 1911 vervangen
door een zuiggasgemaal dat in de jaren twintig op zijn beurt weer werd vervangen door
een gecombineerd diesel/elektrisch gemaal. In 1928 werd de Waalboezem door een
buisleiding in verbinding gebracht met de Develboezem.
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De afwatering van de polders op de Waalboezem gebeurde met behulp van windmolens.
In de polder Hendrik-Ido-Ambacht waren twee molens beschikbaar en in de polder Sandelingen Ambacht sinds 1538 één. De molens in de polder Hendrik-Ido-Ambacht werden in
1879 vervangen door een stoomgemaal. Hetzelfde gebeurde in 1882 in de polder Sandelingen Ambacht. Beide polders en de polders Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek
werden in 1928 verenigd. Het stoomgemaal werd toen opgeheven. Een nieuw molengemaal
(later geëlektrifïceerd) werd geplaatst in de polder Sandelingen Ambacht. In 1969 werd de
afwatering wederom gewijzigd doordat voornoemde polders met de polders Groote en
Kleine Lindt, Kijfhoek, Heer Oudelands Ambacht, Zwijndrecht, Develpolder en de Droge
Devel werden samengevoegd tot de bemalingseenheid de Zwijndrechtse Waard. De bemaling wordt sindsdien uitgevoerd door het gemaal De Hoge Nesse (te Heerjansdam), een
gecombineerd elektrisch/dieselgemaal.
De verbinding met de Hoge Nesse was tot stand gebracht door een ten oosten van Kleine
Lindt gegraven water. Voor de gemeente ligt de Sophiapolder op de plaats waar de Noord
zich splitst in twee takken, de Rietbaan in het westen en de Pelsert in het oosten. De
bedijking van de polder rond 1856 werd gevolgd door de oprichting van een stoomgemaal
in 1868 dat de tot dan toe natuurlijke afwatering moest gaan versterken. Het stoomgemaal
werd later vervangen door een motorgemaal dat nog steeds de afwatering op de Rietbaan
verzorgt. De buitendijkse gronden langs de Noord wateren op natuurlijke wijze af op deze
rivier.

-53.

LANDSCHAPSSTRUCTUUR

3.1.

Bedijking en verkaveling

Al voor de definitieve bedijking was in de Zwijndrechtse Waard al bewoning aanwezig.
De eerste bewoning dateert uit de Romeinse tijd. Deze bewoning werd echter rond 300 na
Christus afgebroken, waarna het gebied eeuwenlang onbewoond bleef. Omstreeks 800
ontstond op de oeverwallen van de Waal weer bewoning. Na het jaar 1000 werd overgegaan
tot grootscheepse ontginning van het gebied. De ontwatering van het gebied had plaats via
haaks op de Waal gegraven sloten. De boerderijen werden op de kop van de kavel geplaatst
op de oeverwallen van de Waal of waar dat nodig was op een terpje. Met name in een
meander van de Waal was door afzetting van zand en klei een boven NAP gelegen gebied
ontstaan dat voor bewoning in het nog onbedijkte gebied bijzonder geschikt was.
In het begin van de 14e eeuw had het gebied ernstig te lijden van overstromingen. Om het
gebied definitief te winnen werd daarom in 1332 op initiatief van de Graven van Holland
een ringdijk om de Zwijndrechtse Waard aangelegd. De kosten van de bedijking werden
gedragen door een aantal personen die in ruil daarvoor de ambachtsheerlijke rechten
verkregen. Tijdens de bedijking werd de Waal te Heerjansdam en Oostendam afgedamd.
De bedijking leidde tot herverkaveling van het gebied waarbij de meeste boerderijen weer
bezet werden. Het land werd in smalle stroken in soms gerende vorm verkaveld. Hierbij
werden de dijken maar ook de Ambachtsesteeg als ontginningsbasis gebruikt.
Als gevolg van aanslibbing ontstond tegen de Veersedijk een groot aantal platen en
buitendijkse gronden. Een deel van de gronden werd in de eerste helft van de 19e eeuw
van een kade voorzien. Het grootste deel kreeg echter zijn bekading aan het eind van de
19e en het begin van de 20e eeuw. De gronden werden toen opgehoogd om bedrijfsvestigingen mogelijk te maken. Vestigingen die toen plaatsvonden waren onder meer die
van een scheepssloperij en een scheepswerf.
De omkading van de Sophiapolder vond plaats in 1856 toen het oorspronkelijk uit meerdere
delen bestaande eiland van een ringdijk werd voorzien. Daarna vond verkaveling van het
eiland plaats, het betrof hier een blokverkaveling waarbij de kaden als basis dienden.

3.2.

Agrarisch grondgebruik

Tot het einde van de 19e eeuw bleef de landbouw in Hendrik-Ido-Ambacht domineren. Ten
opzichte van het westelijke deel van het eiland was de bodem vrij kalkrijk terwijl ook de
klei van een lichtere samenstelling was dan elders. Dit maakte dat er ook akkerbouw
mogelijk was. Van de agrarische sector maakte sinds 1650 de vlasbewerking eerst een
belangrijk en later als belangrijkste bestaansbron deel uit.
In de 19e eeuw was meer dan de helft van het land in gebruik als weide- en hooiland. Het
landbouwbedrijf in de gemeente werd vrijwel overal in een gemengd bedrijf bedreven. Een
vrij groot percentage van de akkerbouwgrond werd gebruikt voor de verbouw van
veevoeder. Daarbij lag in de gemeente de nadruk op de veeteelt. Van de akkerbouw nam
de tarweteelt de belangrijkste plaats in. Andere produkten die werden geteeld waren haver,
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met de teelt van beet- en mangelwortel en. Het doel was om hieruit suiker te halen nu de
invoer van rietsuiker door het continentale stelsel stil lag. Na de val van Napoleon
verdween deze cultuur weer of werd de produktie gebruikt als veevoeder. Aan het einde
van de 19e eeuw ging men echter weer over tot hernieuwde aanplant van beetwortelen die
verwerkt werden in de suikerfabrieken van Noord-West-Brabant en de Hoeksche Waard.
Door omzetting van griend- en rietlanden in cultuurgrond werd het areaal landbouwgrond
vergroot van 833 ha in 1833 tot 1070 ha in 1867. Voor de akkerbouw en de veeteelt was
een goede afwatering van belang. Met name in de periode tot 1880 waren er ernstige
klachten over een verslechterende opbrengst vanwege de hoge grondwaterstand. De
windbemaling bood onvoldoende capaciteit om bij hoge waterstanden het polderwater af
te malen. De invoering eerst van stoom- en later dieselgemalen verbeterde de situatie
aanzienlijk. De vlasverwerking was het belangrijkste bestaansmiddel in het dorp in de 19e
eeuw. Het belang van de vlasverwerking stond in geen relatie tot de vlasteelt die maar 10%
van de voor de akkerbouw bestemde grond in beslag nam. Het meeste vlas werd van elders
aangevoerd of zelf door de vlasboer verbouwd op gepacht land elders in Nederland. Met
name in de Haarlemmermeer werd na de drooglegging veel grond gepacht. De bloeitijd
van het vlas lag in de periode 1850-1875. Vooral in de tijd van de Amerikaanse
Burgeroorlog (1861-1865) toen het goedkopere katoen gedeeltelijk van de wereldmarkt
verdween beleefde de vlasindustrie gouden tijden. In deze tijd werd de vlasindustrie ook
grotendeels gemechaniseerd.
Na 1875 kwam aan deze bloeitijd een einde door de grote aanvoer van katoen, de jutevezel
die voor goedkopere toepassingen gebruikt ging worden en de concurrentie van Belgische
vlassers die door een beter bewerkingsproces een superieure kwaliteit vlas konden leveren.
De crisis trof Hendrik-Ido-Ambacht diep. In 1881 waren in de vlasindustrie 500 arbeiders
werkzaam, in 1891 waren dit er nog 250. Na een zwakke opleving in de periode voor de
Eerste Wereldoorlog trad een verdergaand verval van de vlasindustrie op. In 1947 waren
nog maar 23 arbeiders in de vlasindustrie werkzaam.
Al in de 16e eeuw speelde de tuinbouw een rol in de gemeente. Aanvankelijk waren dit
voornamelijk bedrijven die de produkten zoals sperziebonen, spruiten en aardbeien in de
open lucht teelden. Na 1890 ging men ook onder (plat)glas wortelen, sla, aardbeien en
komkommers telen. In 1910 deden de serrekassen hun intrede. Na 1919 werd een deel van
de akkerbouwgrond omgezet in tuinbouwgrond. Een enkele boer hield zich ook bezig met
de fruitteelt waarbij als onderplanting aal- en kmisbessen en aardbeien werden geplant. Het
aantal boomgaarden bedroeg in 1858 43 en in 1904 24. De fruitteelt werd bijna uitsluitend
als nevenbedrijf uitgeoefend.
In de jaren dertig was 279 ha van de grond in gebruik voor de akkerbouw, 465 ha voor
de veeteelt en 150 ha voor de tuinbouw. Na de oorlog werd een vrij groot gedeelte van
de landbouwgrond gebruikt voor de bouw van woningen. Van de nog overgebleven kavels
landbouwgrond werden verscheidene kavels samengevoegd zodat grotere eenheden ontstonden. In het zuiden van de polder Hendrik-Ido-Ambacht domineert de tuinbouw, die hier
na de oorlog tot ontwikkeling is gekomen. Fruitteelt vindt op ruime schaal plaats in het
noorden van de polder Sandelingen Ambacht. De overige landbouwgrond is bijna geheel
in gebruik voor de akkerbouw. Veeteelt wordt nog slechts op enkele percelen bedreven.
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Visuele karakteristiek

In het oosten van de gemeente domineert de industrie die is gevestigd op de buitendijkse
gronden van de Noord en de Rietbaan. Achter dit industriegebied is de dorpsbebouwing
prominent aanwezig. Het niet bebouwde buitengebied wordt gekenmerkt door een open
landschap met relatief weinig opgaand groen. Wel is hier erfbeplanting aanwezig.
De dijken vormen opvallende elementen in het lage polderland en vormen met name in
oostelijke richting voor een ruimtelijke begrenzing. In het westen en zuiden van de
gemeente is de landbouw nog steeds aanwezig. In het westen wordt het landelijke beeld
verstoord door de Al6, die een ruimtelijke begrenzing vormt binnen de polder Sandelingen
Ambacht. De glastuinbouw in de polder Hendrik-Ido-Ambacht zorgt in het zuiden van de
gemeente voor een ruimtelijke begrenzing. Doordat een groot deel van de bebouwing uit
laagbouw bestaat en vrijwel overal omgeven wordt door groen, geeft de gemeente geen
al te verstedelijkte indruk.
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INFRASTRUCTUUR

4.1.

Landwegen

De dijken dienden als basis voor wegaanleg. Op de dijk langs de Noord werd een weg
aangelegd, terwijl hier tevens onderaan het dijklichaam een tweede weg, de Benedenrijweg
werd aangelegd. Dit patroon van wegaanleg komt ook elders op het eiland IJsselmonde
voor. Om de landbouwkavels te ontsluiten werden door de polders wegen aangelegd.
De dijkwegen die de verbinding verzorgden tussen de kernen onderling verkeerden nog tot
in de 19e eeuw in slechte staat doordat de onverharde wegen een wegdek hadden dat
bestond uit zand. Hierdoor veranderden de wegen bij droog weer in een stofmassa en bij
nat weer in een modderpoel. In 1900 werd de bovendijkse rijweg begrind. De benedendijkse rijweg werd in 1902 begrind. Alleen in de dorpskern van Oostendam was de weg
beklinkerd. De verharding van de polderwegen vond in het laatste kwart van de 19e eeuw
plaats. De dorpsstraat van Hendrik-Ido-Ambacht was al in een eerder stadium beklinkerd.
In 1939 werd de aanleg van de A16 voltooid. Deze weg was opgenomen in het Rijkswegenplan van 1932. Deze weg bereikt het gemeentelijk grondgebied in het noordoosten van
de polder Sandelingen Ambacht, die vervolgens in zuidoostelijke richting doorsneden wordt.
In het zuidelijke deel van deze polder is een afslag in de richting van de Reeweg, kort
hierop verlaat de weg het grondgebied van de gemeente. De weg werd in latere jaren
verbreed om de toenemende verkeersdruk te kunnen opvangen. Voor de aanleg van de
nieuwbouwwijken van na de oorlog werd het bestaande wegenpatroon niet aangetast. Wel
werden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd.
Door herhaalde dijkverzwaringen moest ook de weg op de dijk worden aangepast. Door
het smalle bochtige karakter van de wegen zijn deze wegen minder geschikt voor het
doorgaande verkeer, waardoor zij vooral een functie hebben voor bestemmingsverkeer.
Even ten noorden van Oosterdam is de brug over de Noord te vinden. Deze brug zorgt voor
de verbinding van de A15 tussen de Alblasserwaard en het eiland IJsselmonde. De
boogbrug dateert uit 1938.

4.2.

Wateren

De Waal was oorspronkelijk een vrij stromende rivier die de grens vormde tussen de bedijkingen van de Riederwaard en de Zwijndrechtse Waard. Bij de definitieve bedijking van
de Zwijndrechtse Waard werd de Waal binnen de bedijking van deze Waard opgenomen
door afdamming te Heerjansdam en Oostendam. Als gevolg van de afdamming begon de
Waal te verlanden. Bij het leggen van een sluis te Oostendam in 1505-1506 moest dan ook
een sluisvliet worden gegraven. Deze sluis bleek van grote betekenis voor de scheepvaart
en in de 17e eeuw werd de oorspronkelijk houten sluis dan ook vervangen door een stenen
exemplaar. De schutsluis gaf de Waal een open verbinding met het water van de Noord
via de Oostendamse haven. Met name voor de aan- en afvoer van vlas was deze haven van
grote betekenis. Doordat het vervoer over de weg meer en meer het vervoer over water
overnam werd de schutsluis overbodig. In 1949/1950 werd de sluis gedicht.
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een vertakking van de Rijn is, loopt van Krimpen aan de Lek naar Zwijndrecht. Iets ten
zuiden van de oude kern van Oostendam splitst de rivier zich in twee takken. De Rietbaan
in het westen en de Pelsert in het oosten. Hiertussen ligt het eiland de Sophiapolder.
Met name voor de scheepvaart is de Noord van grote betekenis. Om tegemoet te komen
aan de eisen die de steeds groter wordende schepen stellen, vonden herhaalde malen
verbeteringswerkzaamheden aan de rivier plaats waarbij het aanpassen van de diepte een
voorname plaats innam. Langs de oevers van de Noord en Rietbaan is een groot aantal
industrievestigingen ontstaan. Over de Noord lag ter hoogte van Oostendam een voetveer.
Dit voetveer is na het gereedkomen van de brug over de Noord opgeheven.

4.3.

Dijken en kaden

Door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht loopt een deel van de ringdijk van de Zwijndrechtse Waard, hier de Veersedijk genoemd. De dijk begint aansluitend op de Oostendam
en loopt in zuidelijke richting door waar hij uiteindelijke het grondgebied van de gemeente
Zwijndrecht bereikt. Voor de dijk in oostelijke richting ligt een reeks buitengronden langs
de Noord en de Rietbaan. De dijk werd opgeworpen tijdens de definitieve bedijking van
de Zwijndrechtse Waard in 1331. De primaire functie van de dijk betreft de waterkering.
Voorts dient de dijk als basis voor wegaanleg (zie 4.1) en heeft hij een woonfunctie (zie
5.2).
In de loop van de jaren werd de dijk diverse malen verhoogd en verzwaard. Laatstelijk in
het kader van het op Deltahoogte brengen van de Nederlandse dijken. De dijk heeft een
bochtig verloop en ligt ter hoogte van Oostendam vrij ver van de Noord af door de hier
brede buitendijkse gronden. Meer naar het zuiden wordt de dijk slechts door een smalle
strook buitengronden van de rivier gescheiden.
De buitengronden langs de Noord werden in de 19e en het begin van de 20e eeuw van
kaden voorzien. Rond de eeuwwisseling werden verschillende buitengronden opgehoogd
om de vestiging van bedrijven daarop, waaronder een scheepssloperij en een scheepswerf,
mogelijk te maken. De rivier de Waal is omgeven door kaden om het omliggende land
tegen het boezemwater te beschermen. Deze kaden werden al in de Middeleeuwen
aangelegd.
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Nutsvoorzieningen

Sinds 1896 was een deel van de gemeente aangesloten op het waterleidingnet van de
gemeente Zwijndrecht. Een probleem was dat slechts een deel van de gemeente op dit net
kon worden aangesloten. De capaciteit van het net was onvoldoende om ook de rest van
de gemeente van drinkwater te voorzien. Om deze reden ging de gemeente Hendrik-IdoAmbacht in 1910 over tot de stichting van een gemeentelijk waterleidingbedrijf. Op dit net
werd de gehele gemeente aangesloten. Voor de distributie van het water werd ten noorden
van de Oostendamse haven een watertoren geplaatst. Na de oorlog ging het gemeentelijk
waterleidingbedrijf op in het waterleidingbedrijf Oost IJsselmonde, waarin de gemeenten
Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht deelnemen. De watertoren is nog steeds
aanwezig, doch deels gewijzigd en omgeven door moderne bedrijfsbebouwing. De elektrifikatie van de gemeente vond plaats in 1915 toen Hendrik-Ido-Ambacht werd aangesloten
op het energienet van het gemeentelijk energiebedrijf van Dordrecht. In 1985 is het
laatstgenoemde bedrijf omgezet in de NV Regionaal Energiebedrijf Dordrecht.
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NEDERZETTINGEN

5.1.

Algemeen

In de gemeente zijn twee kernen aanwezig, Hendrik-Ido-Ambacht en Oostendam. Oostendam hoorde tot 1833 in zijn geheel bij Hendrik-Ido-Ambacht waarmee het een ambacht
vormde. Bij de omzetting van de oude ambachten in gemeenten werd echter het deel ten
noorden van de dam over de Waal bij Ridderkerk gevoegd. In de eerste eeuwen van het
bestaan van de Zwijndrechtse Waard was het hoofdmiddel van bestaan in Hendrik-IdoAmbacht, de landbouw en de vlasverwerking. De vlasverwerking beleefde in het derde
kwart van de 19e eeuw een periode van grote bloei. Een van de oorzaken hiervan was het
stilleggen van de katoenverbouw en -export uit de Verenigde Staten van Amerika, als
gevolg van de burgeroorlog (1861-1865). De beëindiging hiervan en de komst van grote
hoeveelheden katoen na herstel van de plantages op de wereldmarkt deden de vlasindustrie
in een crisis belanden.
In de 15e eeuw ontstond op de buitendijkse gronden langs de Strooppot, Rietbaan en Noord
de steenfabricage. De slibafzettingen langs de rivier waren de ideale grondstof voor de
steenfabricage. Oorspronkelijk werd de steenbakkerij door de boeren als nevenbedrij f
uitgeoefend. De oudste steenbakkerij lag ter hoogte van de huidige Van Aken wijk en een
andere bij de huidige Hooftwijk. In 1864 werkten op de steenplaatsen 131 mensen. Rond
de eeuwwisseling nam de vraag naar de hier ter plaatse gebakken ijsselsteen af. De kleine
ijsselsteen werd na de totstandkoming van de Woningwet van 1901 minder geschikt, daar
deze wet een muurdikte van 20 a 22 cm voorschreef, terwijl ook beton als bouwmateriaal
populair werd. De hogere lonen en de Eerste Wereldoorlog waarin de woningbouw stil viel
betekenden het einde van de steenplaatsen.
In 1889 ontstond de eerste scheepsslopenj in Hendrik-Ido-Ambacht. De vestiging van deze
en latere bedrijven vond plaats op de buitendijkse gronden die in het begin van de 20e eeuw
werden opgehoogd. De bij eb droogvallende sliboevers langs de rivier dienden als natuurlijk
droogdok. In het begin van de 20e eeuw kwamen door bedrij fssplitsing twee nieuwe
scheepsslopenj en tot stand, onder andere Gebroeders Rijsdijk later NV Maatschappij
Holland. De economische crisis van de jaren dertig betekende een zware tijd voor de
scheepsslopenj, maar deze wist tot op de dag van vandaag te overleven. Doordat langs de
gemeente een druk bevaren binnenscheepvaartroute liep waren altijd al in Hendrik-IdoAmbacht werfjes voor het onderhoud van de schepen gevestigd. In 1901 werd de eerste
grote scheepswerf opgericht door de firma Jonker en Stans. Deze firma hield zich tevens
bezig met de fabricage van gashouders. Het bedrijf was gevestigd op een opgespoten terrein
in de Bospolder. In de crisistijd had het bedrijf het zwaar te verduren. Door grotendeels
over te schakelen op de reparatiesector wist het bedrijf te overleven. Na 1945 werd weer
deels overgeschakeld op scheepsnieuwbouw die het bedrijf ook heden nog uitvoert.
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jaartal

aantal
inwoners

jaartal

aantal
inwoners

1822
1840
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920

1.239
1.324
2.175
2.640
2.743
2.968
3.097
4.224
4.699

1939
1945
1950
1960
1970
1980
1985
1991

4.973
5.502
5.675
7.786
13.816
16.081
18.358
19.545

Tot 1890 was er sprake van een vestigingsoverschot dat, samen met het geboorte-overschot,
zorgde voor een groei van de bevolking. Na deze tijd zorgde alleen het geboorte-overschot
voor groei van de bevolking. Doordat in de crisistijd velen de gemeente verlieten werd het
bevolkingsaantal sterk gedrukt. Na de Tweede Wereldoorlog steeg het bevolkingsaantal door
de vestiging van een groot aantal forenzen die voornamelijk in Rotterdam hun werk hadden.
De bebouwing langs de veerse dijk werd na de watersnood van 1953 voor een groot deel
gesloopt vanwege het op deltahoogte brengen van de dijk.

5.1.1.

Voorzieningen

Het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht was lange tijd gevestigd aan de Dorpsstraat
bij de Hoge Kade in een huis dat in 1898 en 1913 werd verbouwd om het groeiende
gemeentelijke apparaat onderdak te kunnen bieden. Begin jaren vijftig kwam een nieuw
gemeentehuis gereed aan het Raadhuisplein. Kort na de laatste bedijking van de Zwijndrechtse Waard werd naast het Ambachtsherenhuis, een kerk geplaatst die in de eeuwen
daarna nog diverse wijzigingen onderging. De aanvankelijk Katholieke kerk werd in 1572
door de Nederlands Hervormde gemeente in gebruik genomen. Als gevolg van het soeverein besluit van 1825 dat zich uitsprak tegen het begraven in de kerk was langs de
Kerkstraat tussen de Hoge Kade en de Graaf Willemlaan een begraafplaats tot stand
gekomen. Deze begraafplaats, de Waalhof, werd in 1933 in het kader van de werkverschaffing uitgebreid. In 1898 kreeg de Gereformeerde kerk een eigen kerkgebouw. De Gereformeerde Gemeente kon sinds 1932 beschikken over een eigen kerkgebouw. Een tweede
Nederlands Hervormde kerk kwam in de jaren veertig aan de burgemeester van Akenweg
tot stand.
Lange tijd was in de gemeente alleen een openbare lagere school, in de omgeving van de
kerk. De door de Onderwijswet van 1878 gecreëerde basis voor het bijzonder onderwijs
leidde tot de stichting van scholen op confessionele basis. In de Kerkstraat werd in 1887

-13een school met de bijbel gesticht. Aan de Onderdijkse Rijweg kwam in 1907 een Gereformeerde school tot stand. De watertoren van de gemeente werd in 1911 geplaatst in de
Grote Noord Polder.

5.2.

Kernen

5.2.1.

Hendrik-Ido-Ambacht

Het dorp Hendrik-Ido-Ambacht ontstond na de definitieve bedijking van de Zwijndrechtse
Waard in 1331. Al voor deze bedijking was hier ter plaatse bebouwing aanwezig. Deze
bebouwing was mogelijk doordat het gebied door afzettingen van de Waal hoger was komen
te liggen dan het overige gebied. Ook bestond er al bewoning op zogenoemde vliedbergen.
Heuvels die waren opgeworpen om bescherming tegen het water te bieden. Bij de herverkaveling die het gebied na de herbedijking onderging werden de meeste boerderijplaatsen
weer bezet. Naast een van de boerderijplaatsen, het huis van de ambachtsheer, werd de
kerk gebouwd. Deze kerk bleef staan tot de 16e eeuw om toen plaats te maken voor een
groter exemplaar. De bebouwing lag voornamelijk tussen de Dorpsstraat en de Waal, waar
aan weerszijden van de sluis over de Waal bebouwing ontstond. In later tijd werd deze
bebouwing in lineaire vorm langs de Veersedijk en de aan de voet van het dijktalud
liggende Onderrijweg uitgebreid. De bebouwing van Hendrik-Ido-Ambacht ontwikkelde
zich voornamelijk langs de dijk langs de Waal, Kerkstraat en Dorpsweg, terwijl latere
uitbreidingen langs de Reeweg en Hoge Kade, de polderwegen tot stand kwamen. De
bebouwing langs de Dorpsstraat en de Kerkstraat was iets voornamer dan de bebouwing
langs de dijk en bestond uit boerderijen en de huizen van de beter gesitueerden. Langs de
dijk waren vooral arbeiderswoningen te vinden. In het begin van de 16e eeuw waren er
ongeveer 50 huizen in het dorp. Het aantal inwoners was circa 250. Dordrecht dat sinds
1421 door de Sint Elizabethsvloed van zijn achterland was beroofd, was na die tijd voor
zijn agrarische voorzieningen voor een deel aangewezen op de Zwijndrechtse Waard. Door
Dordtse burgers werden hier buitenplaatsen gesticht, waarvan in de bouw en het onderhoud,
vele dorpelingen werk vonden. Het aantal huizen nam toe van 71 in 1632 tot 175 in 1749.
In 1809 telde Hendrik-Ido-Ambacht 1.044 inwoners. Het aantal huizen in 1844 bedroeg
211, met een inwonertal van 1.250 personen. Deze bebouwing was te vinden aan weerszijden van de Dorpsstraat. Rond het Kerkplein was de bebouwing sterker verdicht. Het
grootste deel van de bebouwing was te vinden tussen de Dorpsstraat en de Waal. Veel van
de bebouwing bestond uit boerderijen. In het algemeen was de bebouwing iets luxueuzer
dan die van Oostendam. Rond de eeuwwisseling was wat bebouwing ontstaan langs de Hoge
Kade. De uitbreidingen waren echter marginaal, hetgeen voornamelijk was te wijten aan
de agrarische crisis en de crisis in de vlasindustrie. Velen trokken als gevolg hiervan weg
uit het dorp.
In de periode tot de Tweede Wereldoorlog vond langs de Hoge Kade in zuidelijke richting
een kleine uitbreiding van de bebouwing plaats. Verdere uitbreidingen kwamen in deze
periode niet tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen verschillende nieuwe dorpswijken tot stand. Zo werd het gebied tussen de Reeweg in het westen en de Kromme Weg
en de Hoge Kade grotendeels volgebouwd. Voorts kwamen in het gebied tussen de Tjerk
Hiddesingel, Schultz van Haegenstraat, Van Eikstraat en Reeweg nieuwe dorpsstraten tot
stand. Temidden van deze bebouwing werden een sportcomplex en een park gerealiseerd.
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een geheel gaan vormen. De verbinding tussen de kern van Hendrik-Ido-Ambacht en
Oostendam wordt gevormd door de Hoge Kade en de Vrouw Gelen weg. De naoorlogse
groei van Hendrik-Ido-Ambacht kwam tot stand door de vestiging van een groot aantal
forenzen en de natuurlijke groei van de bevolking.

5.2.2.

Oostendam (deels)

Oostendam behoorde tot 1833 bij het ambacht Hendrik-Ido-Ambacht. Daarna werd bij de
gemeentelijke indeling van dat jaar, het gedeelte noordelijk van de Waal bij de gemeente
Ridderkerk gevoegd. Oostendam ontstond bij de definitieve bedijking van de Zwijndrechtse
Waard rond de dam die toen in de Waal werd gelegd. De eerste bebouwing vormde zich
rond de sluis die in de dam werd gelegd ten behoeve van de uitwatering van de Riederwaard. In 1505 werd in de dam een schutsluis gelegd die van groot belang bleek te zijn
voor het scheepvaartverkeer. De Oostendamse haven, die via het Oostendamse gat, de Waal
in verbinding bracht met de Noord, werd een belangrijke schakel voor het vervoer van
produkten van en naar de Zwijndrechtse Waard. De bebouwing die rond de sluis was
ontstaan breidde zich in noordelijke en zuidelijke richting in lineaire vorm uit.
In de eerste eeuwen van het bestaan van Oostendam bestond de bebouwing voornamelijk
uit de behuizingen van land- en vlasarbeiders en dijkwerkers. Oostendam had geen kerk,
zodat de inwoners voor hun kerkgang afhankelijk waren van Oostendam. Halverwege de
19e eeuw was de bebouwing in Oostendam te vinden langs de Kerkstraat, de Veersedijk,
de Onderrijweg en de in de gemeente Ridderkerk gelegen Pruimendijk en Damstraat. Het
dorp had in 1840 305 inwoners waarvan er 100 woonden in het onder Hendrik-Ido-Ambacht
vallende gedeelte. In deze tijd lag dus het grootste gedeelte van de bebouwing ten noorden
van de Waal. De bevolking leefde in deze tijd voornamelijk van de landbouw en de
vlasverwerking. De vestiging van een groot aantal bedrijven op de buitendijkse gronden
voor Oostendam zorgde voor de komst van een groot aantal arbeiders. Dit en de Woningwet
van 1901, die hogere eisen stelde aan de huisvesting, leidde tot de bouw van nieuwe woningen. Zo bouwde de firma Jonker en Stans (scheepswerf) al vrij spoedig na haar
oprichting woningen voor haar werknemers. Deze woningen kwamen in 1903 tot stand
langs de Hoogtweg. De industrieën langs de Noord konden de sterk afgenomen werkgelegenheid in de vlasverwerking goed opvangen door hun vraag naar arbeiders.
In de periode tot de Tweede Wereldoorlog werd de bebouwing langs de Veersedijk en de
Onderrijweg sterk verdicht. Langs de Paulusweg ontstond vanuit de Veersedijk een
dubbelzijdige lineaire bebouwing, in zuidelijke richting overgaand in een enkelzijdige
bebouwing. Aan de Antoniuslaan kwam een enkelzijdige lineaire bebouwing tot stand. Als
gevolg van deze bouwactiviteiten werd het zwaartepunt van de bebouwing dat eerst in het
noordelijk deel had gelegen, naar het gedeelte ten zuiden van de Waal verlegd. Op de
buitendijkse gronden kwam langs de Veen weg bebouwing tot stand.
Na de oorlog ontstond in het tot dan voor de landbouw gebruikte gebied tussen de
Bospolder en de Veersedijk een industrieterrein. De bebouwing langs de Veerseweg werd
in of kort na de oorlog gesloopt. Veel van de vooroorlogse bebouwing langs de Veersedijk
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brengen van de dijk.
Het gebied tussen de Vrouw Gelenweg en de Veersedijk werd voor een groot deel bebouwd
met de dorpswijken Oostendam en Kruiswiel. De inwoners van deze wijken zijn werkzaam
in de plaatselijke industrie of in Rotterdam werkzame forensen. De Hoge Kade en de
Vrouw Gelenweg vormen de begrenzing tussen de kernen van Oostendam en Hendrik-IdoAmbacht.

5.3.

Verspreide bebouwing

Doordat op de buitendijkse gronden langs de Noord, Rietbaan en Strooppot al vroeg (pré)
industriële bedrijven bestonden en ook de landbouwlanden van hieruit ontsloten werden was
de Veersedijk al in een vroeg stadium bebouwd. De bebouwing, die overwegend bestond
uit eenvoudige arbeiderswoningen, was te vinden langs de dijk en de aan de dijkvoet
liggende Onderrijweg. Deze woningen waren alle onder een kap gebouwd met de noklijn
evenwijdig aan de dijk. Deze huizen zijn omstreeks 1900 gebouwd als sociale woningbouw.
De bebouwing lag aan de dijk langs de rivierdijk, terwijl aan de landzijde de huizen
onderaan de dijkvoet waren gebouwd. De vestiging van de scheepssloperijen had een sterke
verdichting van de bebouwing tot gevolg. Op de plaats van de vroegere steenplaatsen
verrezen nu scheepssloperijen. In de nabijheid van de kruising met de Vrouw Gelenweg
ontstond een woonwijk, de Hooftwijk. In de polders was tot het einde van de 19e eeuw
nauwelijks bebouwing aanwezig. Na de eeuwwisseling veranderde dit met name langs de
Vrouw Gelenweg. Het op Deltahoogte brengen van de dijken had grote gevolgen voor de
bebouwing langs de Veersedijk en de Onderrijweg. De meeste vooroorlogse bebouwing
werd als gevolg hiervan gesloopt.
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Figuur 1d.

Gemeente Hendrik-ldo-Ambacht
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Gemeente Hendrik Ido Ambacht in 1866, afbeelding uit
J. Kuyper, gemeente-atlas

Figuur 3

Uitsnede uit de T.M.K., schaal 1 : 50.000, kaartblad 38,
uitgave 1858

Figuur 4

Uitsnede uit de chromotopografische kaart,
schaal 1 : 25.000, kaartblad 525, uitgave 1911
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Uitsnede uit de topografische kaart, schaal 1 : 25.000,
kaartblad 38 C, uitgave 1938
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HENDRIK-IDO-AMBACHT

Figuur 7a

Figuur 7b

Kaart van de functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van
Hendrik Ido Ambacht en Oostendam in hoofdlijnen 1850 - 1945

Hendrik Ido Ambacht en Oostendam in 1989 (ter vergelijking)

Figuur 6

Straatnamenkaart van de gemeente Hendrik Ido Ambacht
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BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK VAN DE GEMEENTE HENDRIK-IDOAMBACHT

Inleiding
Hendrik-Ido-Ambacht is ontstaan langs de Waal, een zijarm van de Noord. De van oost
naar west lopende Waal heeft een bochtig verloop. Binnen de gemeente zijn twee kernen
te onderscheiden: één aan beide zijden van de Dorpsstraat (die vrijwel evenwijdig aan de
Waal loopt) met het zwaartepunt oostelijk van de NH kerk.
De andere kern is gelegen rond het kruispunt van de dijk van de Noord (de Veersedijk)
met de Waal. Het zwaartepunt van deze tweede kern ligt in feite aan de overzijde van de
Waal op het gebied van de gemeente Ridderkerk. Direct buitendijks bevindt zich een
gedempt gedeelte van de Waal dat, getuige de naam Havenkade, vroeger als haven diende.
De twee kernen worden verbonden door de langs de Waal lopende Kerkstraat.
Dorpsbebouwing, woonhuizen
Langs de oudste wegen en dijken (Kerkstraat, Dorpsstraat, Veersedijk) bevindt zich
lintbebouwing van geringe schaal en bescheiden architectuur, die kenmerkend is voor
dijkdorpen. De oudere winkelpanden zijn voornamelijk aan de Dorpsstraat te vinden. Eén
van de oudste huizen is een uit ca. 1850 daterend pand met lijstgevel aan de Kerkstraat
(17).
Vrijstaande, soms villa-achtige woonhuizen uit het eerste kwart van de eeuw bevinden zich
behalve langs de Kerkstraat en bij het begin van de Hoogtstraat ook aan weerszijden van
de Paulusweg, een lange rechte weg tussen de Hoge Kade en de Veersedijk. Opvallend is
een -nu als restaurant in gebruik zijnde- villa uit 1902 aan de Kerkstraat (30).
Planmatige aanleg, complexen
Aan de Hoge Kade (15-17) staat een rijtje arbeiderswoningen uit het midden van de vorige
eeuw. Ingrijpend gerenoveerd is een in 1904 gebouwd aaneengesloten rijtje arbeiderswoningen aan de Onderdijk (21 t/m 38), dat bekend staat als "De Hoogt".
De uit de jaren '20 en '30 daterende huizenblokken aan de Hoogstraat, Prins Bernardstraat
en Oranjestraat vertonen enige samenhang, maar deze is -evenals de kwaliteit- vrij gering.
Deze bebouwing is dan ook niet apart geïnventariseerd.
Bijzondere bebouwing
Uit ca. 1915 dateert het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat (152), dat tegenwoordig een kapsalon herbergt. Het was in gebruik tot de bouw van het nieuwe raadhuis
aan het Raadhuisplein omstreeks 1960. Een in 1872 voltooide aanbouw aan de van oorsprong Middeleeuwse NH kerk valt op door de toepassing van vensters met Tudorbogen.
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Een gereformeerde kerk, omstreeks 1940 in de stijl van de Delftse School gebouwd, vormt
het middelpunt van de Burgemeester Van Akenwijk, een uit de jaren '40 en '50 daterende
woningbouwenclave in de schaduw van de Veersedijk op enkele honderden meters ten
zuidoosten van de bebouwde kom.
De begraafplaats "Waalhof1 aan de Kerkstraat onderscheidt zich door een karakteristiek
poortgebouwtje uit het midden van de 19de eeuw met in gevelstenen de tekst "Zijt ook gij
bereid?".
Boerderijen
In dit gebied is sprake van akkerbouw èn veeteelt: gemengd bedrijf. Dit komt tot
uitdrukking in de vorm van de boerderijen; behalve stalling van het vee en hooiopslag
vraagt hier ook de oogst de nodige ruimte. In de boerderijbouw is enige invloed waarneembaar van het met name in de Hoekse Waard veel voorkomende "Vlaamse schuur"type. Bij dit boerderijtype is -meestal aan één kant- het achtergedeelte breder dan het
voorhuis. Er is meestal een langsdeel, die toegankelijk is door grote wagendeuren.
Langs de Veersedijk staan nog enkele restanten van boerderijen. De agrarische bebouwing
is hier goeddeels verdrongen door de zich langs de Noord en de Rietbaan uitstrekkende
industriebebouwing (hier vooral scheepssloperijen). In deze omgeving verdwaald lijkt een
gerestaureerd koetshuisje uit het eind van de 18de eeuw (Veersedijk 275).
Er zijn in de gemeente nog enkele verbouwde of gerestaureerde boerderijen uit de 17de
en 18de eeuw te vinden; twee voorbeelden zijn Kerkstraat 6 (met dwars geplaatst voorhuis)
en Achterambachtseweg 6. De meeste boerderijen -vrijwel alle uit de tweede helft van de
19de eeuw daterend- staan langs de Dorpsstraat en de Achterambachtseweg.
Objecten van bedrijf en techniek
Langs de Noord en de Rietbaan strekt zich een uitgebreid industrieterrein uit, waarvan de
meeste bebouwing van na de oorlog dateert. Direct aan het water zijn diverse scheepswerven en scheepssloperijen gevestigd.
Een zeer markant object is de uit 1912 daterende watertoren met bijgebouw aan de Veerweg
(1). De Veerweg dankt zijn naam aan een verdwenen veer over de Noord, waaraan gedeelten van de veerstoep en een verbouwd veerhuis herinneren.
Na-oorlogse bebouwing
Reeds genoemd is de Burgemeester Van Akenwijk uit de jaren '40 en '50. In de jaren '50
en '60 werd woningbouw gerealiseerd in de directe omgeving van de bebouwingskernen
aan de dorpsstraat en de Veersedijk. Het grootste deel van de wijk "Oostendam" tussen
Kerkstraat en Paulusweg dateert uit de jaren '60, evenals de wijk "Dorp" ten zuiden van
de Dorpsstraat. Van recenter datum zijn de door en park en een sportpark van "Dorp"
gescheiden wijk "Krommeweg" en de wijk "Kruiswiel" ten zuidoosten van de Paulusweg.
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Van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 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.

