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1. INLEIDING

De gemeente Nederlek is gelegen binnen het Zuidhollands Waardengebied in het zuidwesten
van de Krimpenerwaard, langs de noordelijke oever van de rivier de Lek. Nederlek is
ontstaan in 1985 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Krimpen aan de Lek
en Lekkerkerk. De nieuwe gemeente Nederlek grenst in het noorden aan Krimpen aan den
IJssel, Ouderkerk en Bergambacht. In het zuiden, aan de overkant van de Lek, liggen de
gemeenten Ridderkerk, Nieuw-Lekkerland en Liesveld (zie figuur 1). De gemeentegrens
van Nederlek is deels landschappelijk, deels historisch-juridisch van aard. Ze wordt na-
melijk bepaald door de loop van de Lek (in het zuiden) en een aantal oude poldergrenzen
(in het noorden en oosten). De poldergrenzen zijn grotendeels nog herkenbaar aan
polderkaden. In het noordwesten valt de gemeentegrens samen met de provinciale weg van
Krimpen aan den IJssel naar Schoonhoven (N210).

Nederlek heeft een oppervlakte van 3.143 ha (land plus binnenwater) en telde op 1 januari
199014.604 inwoners. De bevolkingsdichtheid bedroeg daarbij 520 inwoners per km2 land-
oppervlak. Afgezien van de twee hoofdkernen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek, bevat
de gemeente verder de dijkgehuchten Opperduit, Schuwacht en De Noord en de buurtschap-
pen Tiendweg-West en De Loet. De dijkdorpjes Opperduit en Schuwacht zijn vergroeid
met de bebouwing van respectievelijk Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. De boerderij-
strook van Tiendweg-West is inmiddels bereikt door de naoorlogse woonwijken van
Lekkerkerk.
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2. FYSISCHE GESTELDHEID

2.1. Bodem gesteldheid

De bodem van Nederlek bestaat voor het grootste deel uit veen, al of niet afgedekt door
een kleilaag. Dit veen (zogenaamd bosveen) is gevormd tijdens het geologisch tijdvak van
het Holoceen (van circa 8000 voor Christus tot heden) en wel in de periode van het Subbo-
reaal (circa 3000-700 voor Christus). Vanaf de vroege middeleeuwen (500-1000 na
Christus) is over het veen klei afgezet. In het westelijk deel van de gemeente betreft dit
jonge zeeklei, afgezet in een brak tot zoet getijdemilieu. Meer oostelijk is sprake van rivier-
klei. De dikte van de kleilaag (maximum 80 cm) neemt naar het noorden toe snel af. In
het noordoosten ligt bosveen aan de oppervlakte. Langs de Lek zijn smalle oeverwallen
gevormd. Tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk ligt een formatie zandige overslag-
gronden, ontstaan na doorbraken in de rivierdijk. Bij Opperduit vertoont de bodem
plaatselijk eveneens een zandig karakter. Hier bevindt zich een restant van een donk, een
oude rivierduin. Ten zuiden van de Lekdijk liggen kleiige grienden en rietgorzen.
Het (weinige) reliëf in het nagenoeg vlakke polderlandschap is een gevolg van klinkver-
schillen tussen de oude stroomruggen van verlande veenriviertjes en het veenpakket zelf.
De veenstroomruggen liggen nu iets hoger dan hun omgeving. Het maaiveld heeft een
ligging tussen 1,1 en 1,7 m -N.A.P. Deze lage ligging is een gevolg van de sterke
inklinking van het veendek na ontginning. De hogere delen zijn te vinden in het zuiden van
de gemeente langs de Lekdijk. Er is echter geen sprake van een eenduidige afhelling van
het terrein.

2.2. Afwatering

De gemeente Nederlek is opgedeeld in twee polders. De Polder Krimpen aan de Lek beslaat
het westelijk deel, de Polder Den Hoek en Schuwagt het midden- en oostelijk gedeelte.
Beide behoren tot het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. Ze lozen hun water
via een stelsel van sloten en weteringen op kunstmatige wijze in noordelijke richting op
de Hollandse IJssel.

De Polder Krimpen aan de Lek waterde tot voor kort af in zuidelijke richting op de
Lek/Nieuwe Maas via een sluis (de Vrouwensluis) in de Lekdijk tussen Krimpen aan de
Lek en het ten westen daarvan gelegen gehucht De Noord. Omstreeks 1500 werd hier
windbemaling ingevoerd. In 1878 werd de poldermolen, samen met de daarbij behorende
waterberging (de Hoge en de Lage Boezem), buiten werking gesteld en vervangen door
een stoomgemaal. Tegenwoordig geschiedt de bemaling elektrisch. De oude polderboezem
is grotendeels gedempt maar nog wel in het landschap herkenbaar vanwege een afwijkende
verkaveling. De molen is gesloopt. De oude hoofdwatergangen Sluisvliet en Oude Wetering
functioneren nog als zodanig. Sinds een recente waterstaatkundige herindeling is de Polder
Krimpen aan de Lek samengevoegd met de Polder Langeland en Kortland (gemeente
Krimpen aan den IJssel). De bemaling is toen overgenomen door het gemaal van laatstge-
noemdepolder aan deUsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel.
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Evenals de Polder Krimpen aan de Lek waterde de Polder Den Hoek en Schuwagt oor-
spronkelijk af op de Lek. Een restant van een oude bakwetering (waterverzamelpunt) langs
de Lekdijk ter hoogte van Lekkerkerk herinnert hier aan. De uitwatering werd echter al
in de 14e eeuw verlegd naar het noordwesten op de IJssel. Dit gebeurde door gebruikma-
king van de Lekkerkerkse Boezem, gelegen op de grens van Krimpen aan den IJssel en
Ouderkerk aan den IJssel. Een systeem van watergangen (de Vliet, de Veen, de Wetering,
de Kleine Wetering, de Meent en enkele tiendweteringen) zorgde voor de opvang en afvoer
van het polderwater naar deze boezem. Deze situatie is nog steeds van kracht. Om een
continue afvoer van het boezemwater naar de Hollandse IJssel te garanderen werd al in een
vroeg stadium (15e eeuw) windbemaling ingevoerd bij de Lekkerkerkse Boezem.
In 1868 werd de windmolen bij het uitwateringspunt in de Hollandse IJssel vervangen door
een stoomgemaal. In 1878 volgde opheffing van de benedenwindbemaling in de noordwest-
hoek van de Polder Den Hoek en Schuwagt. Tevens vergrootte men de capaciteit van het
stoomgemaal. In 1911 werd deze installatie omgebouwd tot dieselmotorgemaal (uitgebreid
in 1924). In droge tijden kan hier water worden ingelaten, net als op twee plekken langs
de oostelijke gemeentegrens met Bergambacht. Het dieselgemaal van Den Hoek en
Schuwagt kan tegenwoordig ook worden gebruikt voor aanvullende bemaling van de Polder
Krimpen aan de Lek.
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3. GRONDGEBRUIK

3.1. Ontginning en agrarisch grondgebruik

De eerste systematische veenontginningen binnen de grenzen van Nederlek vonden plaats
in de l l e en 12e eeuw, evenals elders langs de rand van de Krimpenerwaard. Voor die tijd
was er sprake van een kleinschalige, niet van bovenaf geleide ontwikkeling in de omgeving
van Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Al snel ging men echter over tot een veel
grootschaliger en systematischer aanpak. Het startpunt van de werkzaamheden was de
rechter Lekoever. Vanaf deze ontginningsbasis werden haaks op de rivier in noordelijke
richting strookvormige kavels uitgezet. Deze waren gescheiden door evenwijdig lopende
sloten die het natte veen moesten ontwateren. Vanwege het bochtige rivierverloop bij
Krimpen aan de Lek is hier een enigszins waaiervormig patroon ontstaan; de kavels worden
hier landinwaarts geleidelijk smaller (zie figuur 3a). De structuur van de verkaveling wijst
op een ontginning in fasen. De Tiendweg die van west naar oost door de gemeente loopt,
markeert de eerste fase. Vervolgens werden de scheisloten verder doorgetrokken totdat men
stuitte op andere ontginningsblokken binnen de Krimpenerwaard. De achtergrens van de
ontginningen binnen de gemeente Nederlek is nog in het landschap herkenbaar in de vorm
van enkele oude veenkaden (de Landscheiding, de Achter- of Hillekade en de Kijfhoek-je
Kade). In de loop van de tijd zijn de strookvormige kavels bij verkoop en vererving veelal
in de lengterichting opgedeeld. Hierdoor konden zeer smalle percelen ontstaan.
Na openlegging van het veengebied zal men in de beginperiode naast veeteelt ook akker-
bouw hebben bedreven. Het in cultuur brengen van het veen leidde echter tot een daling
van het maaiveld, aangezien de ontwatering gepaard ging met inklinking en oxidatie. Het
stijgende grondwaterpeil maakte akkerbouw op den duur onrendabel. Zodoende werd men
gedwongen zich steeds meer toe te leggen op veeteelt. Akkerbouw werd ingeperkt tot ge-
wassen die een hoge grondwaterstand konden verdragen zoals hennep, dat gebruikt werd
in de touw- en zeilfabricage.

Omstreeks 1850 bestond ruim 80 procent van het cultuurland uit wei- en hooiland. In de
omgeving van Lekkerkerk was sprake van een concentratie van akkerland. De kleinschalige
percelering ter plekke doet hennepteelt vermoeden. Verder lag vaak enig bouwland direct
achter de boerderijen aan de Lekdijk. Verspreid door de polders lagen enkele kavels
begroeid met broekbos. Opgaand bos kon men aantreffen rond een drietal eendenkooien
en bij de Bakkerswaal, een restant van een oude dijkdoorbraak tussen Krimpen aan de Lek
en Lekkerkerk, eveneens in gebruik als eendenkooi. Langs de noordrand van de gemeente
lag een strook moerassig land, begroeid met riet, struiken en elzen. Dit half verlande gebied
deed dienst als extra opvanggelegenheid voor het overtollige water uit de Lekkerkerkse
polders.
Langs de rivier lag oostelijk van Krimpen aan de Lek een buitendijks gebiedje met
graslandkavels en grienden. De overige buitendijkse gronden waren, evenals de rivierei-
landjes De Zaag en De Hoop, hoofdzakelijk begroeid met riet- en griendvegetatie.

In de 19e eeuw was de veehouderij reeds de belangrijkste vorm van agrarisch bedrijf. Naast
de produktie van melk en boter nam vooral het maken van kaas een belangrijke plaats in,
De wei, een bijprodukt van de zelfkazerij, was bruikbaar als varkensvoer. Varkensfokkerij
(vlees, spek) leverde veelal een aanvulling op het inkomen. De varkensmest werd gebruikt
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voor het op peil houden van de vruchtbaarheid van de bodem. In de periode 1850-1940
nam de zuivelproduktie toe dankzij een modernisering van de bedrijfsvoering (toepassing
kunstmest, aankoop van veevoer) en een verbetering van de ontwatering. Dit laatste maakte
een hogere veebezetting mogelijk. De varkensteelt won zozeer aan betekenis dat op veel
bedrijven het aantal varkens uitsteeg boven het aantal stuks rundvee. De akkerbouw kromp
verder in. De geproduceerde melk werd steeds vaker afgeleverd aan en verwerkt in zuivel-
fabrieken.

Op de uiterwaarden en natte binnendijkse gronden werd riet gesneden voor de fabricage
van matten. Het griendbedrijf (onder meer op de riviereilandjes De Zaag en De Hoop)
leverde wilgenhakhout voor het maken van manden, hoepels en zinkstukken. Het eilandje
De Zaag werd in 1875 (Groote Zaag), respectievelijk in 1894 (Kleine Zaag) bekaad waarna
de griendcultuur plaats maakte voor het weidebedrijf. Het rietland langs de noordgrens van
de gemeente werd ook verkaveld en in gebruik genomen als grasland. Van de vier
eendenkooien bleef er slechts één (de Bakkerswaal) over. Afgezien van de samenvoeging
van een aantal kleine akkerpercelen onderging het overige cultuurland tot op heden weinig
verandering (vgl. fig 3a/c). Een in voorbereiding zijnde herinrichting zal de verkave-
lingsstructuur waarschijnlijk niet geheel ongemoeid laten.

3.2. Niet agrarisch grondgebruik

In de 19e eeuw werd op de Lek vanuit Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk nog intensief
de visserij bedreven. Bekend waren de grote zalmvangsten. Ook werd er op steur en elft
gevist. De riviervisserij vond plaats met behulp van grote netten die zich uitstrekten tussen
beide oevers. In Krimpen aan de Lek was een visafslag. De eeuwenoude zalmvisserij ging
na de eeuwwisseling in een kort tijdsbestek (1905-1915) echter geheel ten onder. Over-
bevissing lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak. Samen met de riviervisserij verdwenen
ook de zalmstoepen, de rookschuren en de visafslag.

Na 1945 heeft de bebouwing van Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk zich sterk noord-
waarts uitgebreid de polder in. Daarbij werd weinig tot geen rekening gehouden met de
bestaande verkavelingsstructuur, iets wat voor de oorlog nog wel het geval was (vgl.
figuren 3b en c).
Langs de grens met Ouderkerk werd bij het buurtje De Loet een recreatiebos aangeplant
(het Loetbos). In de zuidwestpunt van de gemeente is men bezig met de aanleg van het
toekomstig recreatiegebied de Krimpenerhout.
Op het riviereilandje De Zaag kwam reeds in de eerste helft van deze eeuw fabrieksbe-
bouwing tot stand, waaronder een machinefabriek van de firma Bolnes. Na de Tweede
Wereldoorlog werd er een waterzuiveringsinstallatie gebouwd.

3.3. Visuele karakteristiek

De gemeente Nederlek bestaat voor ruim driekwart uit open polderlandschap met langge-
rekte smalle graslandkavels, onderling gescheiden door sloten. In het noorden wordt dit
weidegebied begrensd door het Loetbos en de randbeplanting van de provinciale weg van
Krimpen aan den IJssel naar Schoonhoven, in het zuiden door de bebouwing van Krimpen
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aan de Lek en Lekkerkerk en aanliggende dijkgehuchten. Langs enkele polderwegen staan
transparante populierensingels.
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4. INFRASTRUCTUUR

4.1. Landwegen

Tot in de 19e eeuw waren de meeste wegen binnen de gemeente onverhard. De best
begaanbare weg was die over de dijk langs de Nieuwe Maas/Lek langs Krimpen aan de
Lek en Lekkerkerk. Vanwege zijn regionaal belang kende deze dijkweg omstreeks 1850
reeds een vorm van verharding (puin, steenslag). De overige verbindingen hadden een
wegdek van klei en/of zand en waren derhalve veelal ongeschikt voor zwaar verkeer. Een
deel van het jaar - met name tijdens regen en dooi - waren ze zelfs voor voetgangers
moeilijk begaanbaar. Anno 1850 werden er over de Lek verschillende veerverbindingen
onderhouden. Zo had Krimpen aan de Lek een voetveer naar Slikkerveer en een pontveer
naar Kinderdijk. Vanuit Lekkerkerk voer een voetveer naar Nieuw-Lekkerland en verder
stroomopwaarts lag een voetveer tussen Opperduit en Streefkerk.
Het 19e-eeuwse lokale wegenpatroon was simpel van opzet en sloot aan bij de middel-
eeuwse verkavelingsstructuur. Haaks op de dijkweg langs de Lek liepen vanaf Krimpen
aan de Lek en Lekkerkerk zogenaamde op- of uitwegen de polder in (de Breekade en de
Kerkweg). Loodrecht op deze opwegen lagen evenwijdig aan de rivierdijk enkele tien-
dwegen die de langgerekte weidepercelen ontsloten.

Tussen 1850 en 1900 veranderde er weinig aan het wegennet. De Kerkweg naar Lekkerkerk
(nu Boezemweg) werd begrind en het wegdek van de Lekdijk onderging een verbetering.
In ds periode 1900-1940 volgde (gedeeltelijke) verharding van de tiendwegen. Ten noorden
van Lekkerkerk kwam langs de Tiend weg-West een boerderij strook tot ontwikkeling
(paragraaf 5.2.6). De Breekade boven Krimpen aan de Lek bleef vooralsnog onverhard.
Tussen de Molendijk en het eilandje De Zaag werd over de Bakkerskil (een zijarm van de
Nieuwe Maas) in 1910 een vaste brug aangelegd ter ontsluiting van een aantal nieuw
gevestigde fabrieken. De weg over de Lekdijk werd binnen de bebouwde kom van Krimpen
aan de Lek (1916) en Lekkerkerk (1921) voorzien van een klinkerbestrating. De opkomst
van nieuwe vervoermiddelen (fiets, auto, bus) leidde tot toepassing van nieuwe
wegverhardingsmaterialen (teer, beton, asfalt). Dorpsuitbreidingen van Krimpen aan de Lek
en Lekkerkerk gingen gepaard met uitleg van het lokale stratenpatroon.

In 1958 kwam langs de noordgrens van de gemeente de provinciale weg tussen Krimpen
aan den IJssel en Schoonhoven gereed. Deze weg (de C.G. Roosweg) en de daarlangs
gelegen parallelweg moesten vanwege de slappe veenbodem worden onderheid met talloze
palen. In de afgelopen decennia kwamen enkele nieuwe dwarsverbindingen tot stand tussen
de Lekdijk en de evenwijdig daaraan gelegen tiendwegen, werden enkele bestaande pol-
derwegen verhard en onderging de Kerkweg/Boezemweg een verdubbeling. Op de grens
met Ouderkerk vond de aanleg plaats van een rijwielpad. Dit volgde de hier gelegen veen-
kade (vgl. figuren 3b en c).
Na de Tweede Wereldoorlog werd tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk naast het
pontveer ook een voetveer ingesteld. Het voetveer tussen Opperduit en Streefkerk werd
uit de vaart genomen.
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4.2. Wateren

De Lek, voorbij Krimpen aan de Lek overgaand in de Nieuwe Maas, is in het verleden niet
alleen van belang geweest voor de afwatering en de visserij, maar vooral ook voor de
scheepvaart. Zowel stroomopwaarts als -afwaarts lagen belangrijke handels- en indus-
triecentra. Omstreeks 1850 waren Lek en Nieuwe Maas niet overal goed bevaarbaar. De
rivierbedding had een weinig regelmatig verloop, was ongelijk van breedte en diepte en
bezet met platen en eilandjes. In de eerste helft van de 19e eeuw waren van rijkswege wel-
iswaar enkele kribben aangelegd maar het duurde tot 1870 voordat men overging tot
systematische uitdieping en verbreding van de vaargeul. In 1875 werd een deel van het
riviereilandje De Zaag afgegraven ter verbreding van het Spanjaards Diep, een ten zuiden
hiervan gelegen arm van de Nieuwe Maas. De noordelijke arm (de Bakkerskil) werd vervol-
gens in 1879 geheel afgesloten door een dam waarover in 1881/1882 voor de kleine
scheepvaart een overhaal werd gemaakt. Deze dam werd in 1897 weer gedeeltelijk opge-
ruimd en omstreeks 1910 vervangen door een vaste brug. Op deze wijze is De Zaag nu
nog steeds bereikbaar. De oostpunt van het eilandje werd eind 19e eeuw voorzien van een
300 meter lange strekdam. Na 1945 is de westkant vrij sterk in omvang afgenomen.

Naast de vele sloten, weteringen en boezemwateren (paragraaf 2.2) kan men binnen de
gemeente langs de Lekdijk twee onregelmatig gevormde waterplassen aantreffen. Het zijn
zogenaamde walen of wielen, restanten van vroegere dijkdoorbraken. De grootste van de
twee, de Bakkerswaal bij Schuwacht, is ontstaan tijdens de St. Elisabethsvloed van 1421.
Dit water is in gebruik als eendenkooi. Veel kleiner is het Druijtenwaaltje ten oosten van
de bebouwde kom van Lekkerkerk.

De genoemde wateren vervullen tegenwoordig naast hun hoofdfunctie (afwatering, verkeer)
vaak ook een functie voor de recreatie (pleziervaart, vis- en zwemsport).

4.3. Dijken en kaden

De gemeente Nederlek wordt aan de zuidkant begrensd door de dijk langs de Lek en de
Nieuwe Maas. De aanleg van deze waterkering, een onderdeel van de ringdijk van de
Krimpenerwaard, gaat terug tot de 1 Ie eeuw. Al snel na aanvang van de eerste ontgin-
ningen in dit gebied maakte de daling van het maaiveld, veroorzaakt door inklinking en
oxidatie van het veen, dijkbouw noodzakelijk. Aanvankelijk zal de rivierdijk bescheiden
afmetingen hebben gehad. Toenemende invloed van het buitenwater noopte echter tot
verzwaring en ophoging. Ook na 1800 heeft men verscheidene malen dijkversterkingen
uitgevoerd. Veelal gebeurde dit naar aanleiding van een stormvloed of rivieroverstroming,
zoals die van 1916 of meer recent die van 1953.
Bij Lekkerkerk bestond de rivierwaterkering over een lengte van circa 500 meter uit een
stenen muur met borstwering, gebouwd in 1760. Deze muur is in 1957 vervangen door
een betonnen wand. Evenals de Lekdijk heeft deze wand een hoogte van 4,0 tot 4,5 meter
+N.A.P. Het kronkelige tracé van de dijk - met name ter hoogte van Krimpen aan de
Lek - is het gevolg van dijkdoorbraken.
De buitengronden ten zuiden van de dijk zijn in de eerste helft van deze eeuw plaatselijk
opgehoogd en/of bekaad ten behoeve van industrievestigingen. De riviereilandjes Groote
en Kleine Zaag waren reeds enige tijd daarvoor voorzien van een lage dijk (paragraaf 3.1).



-10-

Ter beheersing van het binnenwater zijn tijdens de eerste ontginningen in de hoge mid-
deleeuwen rond de polders kaden aangelegd. Deze kaden worden ook wel kadijken of
tiendkaden genoemd. Ze dienden om het kwelwater uit het nog niet ontgonnen veengebied
op te vangen en zijdelings af te leiden. Van de Polder Krimpen aan de Lek en de Polder
Den Hoek en Schuwagt zijn de achterkaden voor een groot deel nog in het landschap te
herkennen in de vorm van de Landscheiding, de Achter- of Hillekade, de Kijfhoekse Kade
en de Kromme Kade. Deze liggen langs de noordgrens van de gemeente. Van de oude
zijkaden is alleen een restant van de oostelijke zijdwende van de Polder Den Hoek en
Schuwagt intact gebleven (de Okkerskade). Hieraan evenwijdig ligt de boezemkade van
de Molensloot. Andere voormalige kwelkaden werden al in een vroeg stadium weer
afgegraven. Soms werden ze gebruikt als nieuwe ontginnings-as of vestigingsplaats
(Tiendweg-West; paragraaf 5.2.6.).

4.4. Militaire infrastructuur

De ligging van Krimpen aan de Lek, tegenover het punt waar de Noord uitkomt in de Lek,
bleek tijdens de Tachtigjarige Oorlog voor de Spanjaarden belangrijk genoeg voor het
opwerpen van twee schansen. Dit vond plaats omstreeks 1575 en wel vlakbij de Lekdijk
ter hoogte van de Hervormde Kerk van Krimpen. Functieverlies leidde tot verval en afbraak;
van deze verdedigingswerken. In de 18e eeuw waren ze al geheel verdwenen.

4.5. Nutsvoorzieningen

Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek kregen in 1910 aansluiting op het drinkwaterleidingnet.
De watervoorziening werd geregeld door het waterleidingbedrijf "Lek en Ussel", opgericht
in 1909 op initiatief van de gemeenten Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Krimpen aan
den Ussel. Dit bedrijf liet in Schuwacht ten oosten van Krimpen aan de Lek een watertoren
bouwen (voltooid in 1911).
In 1890 beschikte men in Krimpen aan de Lek al over elektriciteit. Deze werd geleverd
door de elektriciteitscentrale van Kinderdijk, de eerste openbare centrale in Nederland.
Begin 20e eeuw werd deze elektriciteitsfabriek overvleugeld door die van Dordrecht. Dit
leidde tot opheffing van het bedrijf in Kinderdijk in 1912. Het zou echter nog enige jaren
duren voordat Lekkerkerk (in 1920) en Krimpen aan de Lek (in 1921) van stroom zouden
worden voorzien vanuit de centrale in Dordrecht. De hoogspanningsleidingen, die het
gemeentelijk grondgebied van noord naar zuid doorsnijden, dateren van na 1945.
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5. NEDERZETTINGEN

5.1. Algemeen

De gemeente Nederlek kent een zestal kernen c.q. nederzettingen. Naast twee dijkdorpen
(Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk) zijn er drie dijkgehuchten c.q. dorpjes (Opperduit,
Schuwacht en De Noord) en twee nog kleinere weggehuchten (Tiendweg-West en De Loet).
Kenmerkend voor de eerste opzet van deze nederzettingen is een enkelvoudige lineaire
structuur. Bij Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Opperduit, Schuwacht en De Noord is de
vorm van de bewoningsas bepaald door de loop van de rechter Lekdijk. Het ontstaan van
deze bewoningslinten zal zijn samengevallen met de eerste ontginningen in de randzone
van de Krimpenerwaard in de l l e en 12e eeuw. In dezelfde periode zal ook een begin zijn
gemaakt met de bedijking van de Lek. Dit leidde tot fixatie van de bebouwing langs de ri-
vier. Aangezien de grotendeels agrarische bebouwing ruimtelijk duidelijk gescheiden
was (landbinding) zullen de dijknederzettingen lange tijd een ijle indruk hebben gemaakt.
De gehuchten Tiendweg-West en De Loet zijn veel jonger. Ze zijn ontstaan in respectieve-
lijk de eerste en de tweede helft van de 20e eeuw na boerderij stichting aan een polderweg.

Omstreeks 1500 waren binnen het huidige gemeentelijk grondgebied circa 800 personen
gevestigd. Halverwege de 17e eeuw bedroeg het inwonertal ongeveer 1.200. Een eeuw later
werden er al circa 2.000 zielen geteld. Meer nauwkeurige gegevens over de bevolkings-
ontwikkeiing zijn bekend vanaf het begin van de 19e eeuw. Deze zijn verwerkt in de
volgende tabel.

Tabel 1: Bevolkingsontwikkeling

jaar

1822
1840
1862
1874
1890
1910
1920
1940
1960
1980
1985
1990

aantal inwoners

KRIMPEN A/D LEK

788
1.051
1.349
1.581
2.075
2.809
2.844
3.070
3.721
6.076

LEKKERKERK

1.436
2.054
2.593
2.820
3.374
3.767
4.118
4.648
5.460
7.642

NEDERLEK 1)

13.861
14.604

1) Nederlek is ontstaan in 1985 door samenvoeging van de gemeenten Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk.

Zowel Krimpen aan de Lek als Lekkerkerk vertoonden in de afgelopen twee eeuwen een
vrij geleidelijke ontwikkeling zonder uitgesproken pieken. Wel is in het laatste kwart van
de 19e eeuw sprake van een hoger groeitempo. Tussen 1910 en 1940 nam de bevolking
van Krimpen nauwelijks toe. Na 1940 onderging de groei in beide (voormalige) gemeenten
een versnelling.
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5.2. Kernen

Hieronder wordt de ontwikkeling van zeven genoemde kernen binnen Nederlek kort
besproken. De volgorde van bespreking is gebaseerd op een rangschikking naar (huidige)
grootte. De dorpen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek worden verder ook nog behandeld
in de achter deze beschrijving gevoegde bebouwingskarakteristiek. Daar komen de visuele
aspecten van de voor-oorlogse bebouwing ter sprake.

5.2.1. Lekkerkerk

Lekkerkerk is ontstaan op een oeverwal langs de Lek toen men tegen het einde van de
vroege middeleeuwen (500-1000) op kleinschalige wijze een begin maakte met de ont-
ginning van de venen van de Krimpenerwaard. Deze activiteit werd voortgezet in de
lle/12e eeuw waarbij men overging tot een veel systematischer en grootschaliger aanpak.
De smalle oeverwal langs de noordelijke Lekoever diende daarbij als ontginningsas. Hier
vandaan werd het achterliggende veengebied verdeeld in langgerekte stroken en in cultuur
gebracht. De boerderijen werden geplaatst aan de kop van de kavels. De naam Lekkerkerk
wordt voor het eerst vermeld tegen het einde van de 13e eeuw. Vóór die tijd moet hier dus
al een kerk zijn gesticht. De kerk en directe omgeving liggen op een ovaalvormige
ophoging, die waarschijnlijk nog van voor de eerste bedijking dateert. Lekkerkerk was
de belangrijkste plaats binnen de vrije heerlijkheid van Lekkerland en werd ook wel
Oud-Lekkerland genoemd toen aan de overzijde van de Lek Nieuw-Lekkerland tot
ontwikkeling kwam.
Omstreeks 1500 bestond het dorp uit ruim 100 huizen/boerderijen die een langgerekt lint
vormden langs de binnenzijde van de Lekdijk. De kerk nam een centrale positie in.
Belangrijke bestaansmiddelen waren landbouw (hennepteelt, veehouderij, hooibouw) en
visserij. In 1632 telde Lekkerkerk 164 woningen, een eeuw later al 273 stuks. Er was in
die tijd reeds sprake van een duidelijke dorpskom met dichte bebouwing. Haaks op de
Lekdijk (de Voorstraat geheten) lagen aan weerszijden van de kerk twee dwarsstraten: de
Lange Stoep en de Korte Stoep (nu Burgemeester Roosstraat). De Lange Stoep ging over
in de Kerkweg die noordwaarts de polder inliep. De dorpskom werd afgesloten door de
evenwijdig aan de Lekdijk gelegen Achterstraat (zie figuur 4a). De Korte Achterweg ten
westen van de kerk was nog maar spaarzaam bebouwd. Lekkerkerk bezat onder meer een
eigen rechthuis, een school en een korenmolen. De nijverheid bestond uit scheepswerven,
sigarenfabriekjes en een touwslagerij.

Rond het midden van de 19e eeuw bedroeg het aantal huizen circa 300. Het grootste deel
van de dorpsbevolking vond nog steeds een bestaan in de landbouw en visserij. Het belang
van de veeteelt was toegenomen. Aanvullende werkgelegenheid vond men in twee scheeps-
timmerwerven, twee leerlooierijen en een azijnmakerij. Ten noorden van de Achterstraat
was een vijftal stegen aangelegd (de Westersteeg, de Schoolweg, de Middenhof, de
Lekdijksteeg en de Oosterhof) met daaraan kleinschalige bebouwing voor arbeiders. De
oriëntatie van deze smalle straatjes is afgeleid van de middeleeuwse verkavelingsrichting.
De bebouwing langs de stegen breidde zich in de tweede helft van de 19e eeuw noordwaarts
uit. Vanaf 1900 raakte ook de Lange Achterweg (nu Burgemeester v.d. Willigenstraat),
die de stegenbuurt aan de noordzijde ontsluit, steeds dichter bebouwd. Deze weg is via het
omstreeks 1880 aangelegde Raadhuisplein verbonden met de Kerkweg. Het gemeentehuis
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aan het Raadhuisplein dateert van 1879. Aan de Lange Achterweg verrees een aantal
bedrijfsgebouwen waaronder een sigarenfabriek en een kaaspakhuis.

In de eerste helft van de 20e eeuw werd Lekkerkerk verder naar het noorden toe uitgebreid.
Dit gebeurde allereerst langs de Kerkweg die tot aan de Tiendweg geleidelijk aan beide
zijden bebouwd raakte. Naast woonhuizen (twee/vier onder één kap) kwamen hier een
(gereformeerde) kerk en een school (beide inmiddels afgebroken). Vanaf de Lange
Achterweg werd een begin gemaakt met de aanleg van enkele dwarsstraten (Emmastraat,
Wilhelminastraat, Julianastraat). Deze werden evenwijdig aan de Kerkweg geprojecteerd.
Hier verrezen woningen. Verdere systematische bebouwing geschiedde hier pas na de
Tweede Wereldoorlog. Het voormalige sportterrein (nu wandelpark) ten noorden hiervan
dateert van vóór 1940 (zie figuren 4a en 5) Een in 1931 vastgesteld uitbreidingsplan,
betreffende de bouw van arbeiders- en middenstandswoningen ten westen van de Kerkweg,
werd niet ten uitvoer gebracht.
Tijdens de periode 1850-1940 namen de traditionele vormen van nijverheid (scheepsbouw,
blokmakerij, touwslagerij) in betekenis toe. Nieuw waren de fabricage van staaldraad,
rubberen kalkcement. Dehennepteelten de (zalm-)visserij verdwenen. Binnen het agrarisch
bedrijf legde men zich in nog sterkere mate dan voorheen toe op de zuivelproduktie, in het
bijzonder op de kaasmakerij. De bevolking onderging in genoemde periode een ruime
verdubbeling.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Lekkerkerk zich sterk uitgebreid; eerst ten oosten van
de Kerkweg en later op nog grotere schaal ten westen ervan. Met zo'n 7.000 inwoners is
Lekkerkerk momenteel de grootste kern binnen de gemeente Nederlek.

5.2.2, Krimpen aan de Lek

Krimpen aan de Lek heeft een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis als Lekkerkerk. Ook
hier werd, uitgaande van de Lek, het veen in de randzone van de Krimpenerwaard ver-
kaveld en ontgonnen. De boerderijen op de kop van de percelen kregen een plaats op de
zandige oeverwal langs de rivier. In een oorkonde uit 1064 wordt voor het eerst melding
gemaakt van "Crempen". Hoewel gedoeld wordt op een gebiedsdeel zal in die tijd waar-
schijnlijk ook al een bewoningskern van die naam hebben bestaan. Gebonden aan de smalle
oeverwal ontstond er een langgerekt bebouwingspatroon. Deze lineaire structuur werd later
vastgelegd door de rivierbedijking. Begin 15e eeuw kreeg Krimpen aan de Lek een eigen
kerk. Deze werd voorafgegaan door een kapel. De kerk kreeg een vrij centrale ligging aan
de buitenzijde van de Lekdijk.
Rond 1500 telde het dorp ongeveer 45 woningen. Naast landbouw (veehouderij, hennep-
teelt) speelde de visvangst een grote rol. Er werd vanuit Krimpen niet alleen gevist op de
Lek (zalm, steur, elft), maar ook op de Noordzee (haring, kabeljauw, schol). Later heeft
men ook nog de walvisvangst bedreven. In 1632 bedroeg het aantal huizen 72, een eeuw
later stonden er al 130. Inmiddels waren er ook drie industriemolens opgericht (een
korenmolen, een oliemolen en een houtzaagmolen). Er werd nog niet expliciet melding
gemaakt van scheepsbouw. Medio 19e eeuw bestonden er echter al drie scheepstim-
merwerven. Deze lagen aan inhammen langs de Lek. Met de scheepsbouw verbonden waren
de blokmakerijen die onder meer sloepriemen, ladders, scheeps- en takelblokken leverden.
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Omstreeks 1850 was alle bebouwing, bestaande uit 170 huizen (woningen en boerderijen),
een school en een kerk, nog steeds geconcentreerd langs de Lekdijk. Van komvorming was
geen sprake (figuur 2b). Wel was de bebouwing in het midden van het dorp al sterk
verdicht met niet-agrarische bebouwing (arbeiderswoningen, herenhuizen, winkels). In
tegenstelling tot Lekkerkerk raakte de Lekdijk bij Krimpen steeds verder aan twee zijden
bebouwd. Eind 19e eeuw werd aan de westkant van het dorp een begraafplaats ingericht.
Door verdere groei van de nijverheid (scheepsbouw, leerlooierij, houtbewerking,
steenbakkerij en kopergieterij) kreeg Krimpen aan de Lek steeds meer industriële werkgele-
genheid. Dit ging gepaard met uitbreiding van het aantal insteekhavens. De riviervisserij
verdween kort na de eeuwwisseling.
In de periode 1900-1940 kwam volkswoningbouw tot stand aan enkele dwarsstegen ten
westen van de kerk (Tuinstraat, Mandemakersstoep, Bouwvereniging en Zalmstraat). Dit
was de eerste keer dat men een bouwlocatie koos buiten de Lekdijk. Tussen de rivierdijk
en de Tiendweg werd een eerste lange dwarsverbinding aangelegd: de Schoolstraat (zie
figuren 4b en 6). De bebouwing aan deze straat dateert voornamelijk uit de jaren
1925-1930. Hier staat ook het postkantoor uit circa 1905. Aan de oostkant van het dorp
werden aan de buitenzijde van een bocht in de Lekdijk in het begin van de jaren twintig
arbeiderswoningen gebouwd aan de Oosterstraat en de Buitenweg. Het dorpslint zelf
onderging een verdere verdichting. In 1926 kreeg Krimpen aan de Lek een Gereformeerde
Kerk (nu in gebruik als bedrijfsruimte) op het westelijk eind aan de Molendijk. De oude
Hervormde Kerk in het midden van het dorp werd in 1939 afgebroken en vervangen door
een nieuw exemplaar op dezelfde plek.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide Krimpen aan de Lek vanuit het centrum noordwaarts
uit richting Tiendweg. De nieuwe woonwijken kregen een ontsluiting via de Hoofdstraat,
na de Schoolstraat de tweede dwarsverbinding tussen Tiendweg en Lekdijk. Temidden van
de woonbebouwing werd een sportpark aangelegd. In het afgelopen decennium is men
overgegaan tot bebouwing van de weilanden ten noorden van de Tiendweg.
De voornaamste tak van nijverheid, de scheepsbouw, is na 1970 sterk ingekrompen.
Insteekhavens, dwarshellingen, scheepsloodsen en villa's van werfeigenaren getuigen nog
van deze eens sterk vertegenwoordigde activiteit. De oudste nog resterende scheepswerf,
die van J. en K. Smit uit 1854, bestaat nog wel, maar wordt tegenwoordig gebruikt als
opslagruimte.

5.2.3. Opperduit

Ten oosten van Lekkerkerk ligt langs de Lek het nog redelijk gaaf bewaarde dijkdorpje
Opperduit. Ook hier hangt het ontstaan van het lineaire bebouwingspatroon samen met
veenontginningsactiviteiten vanaf de Lek, waarbij aan het begin van de kavelstroken
boerderijen werden gebouwd op de oeverwal langs de rivier. Lange tijd heeft men zich hier
uitsluitend toegelegd op de landbouw. Direct achter de boerderijen werd op smalle akkertjes
hennep verbouwd. Dit gewas werd gebruikt als grondstof voor touw- en zeilfabricage.
Verder noordwaarts de polder in lagen de weilanden. De veehouderij stond in het teken
van de zuivelproduktie. Bekend is dat vanaf de 17e eeuw in Opperduit op enkele werven
schepen werden gebouwd. Omstreeks 1850 lagen er nog twee werven halverwege het drie
kilometer lange bebouwingslint aan de buitenzijde van de dijk. Deze zijn in de loop van
de 20e eeuw opgedoekt.
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Ook na 1850 behield Opperduit, vanwege het sterk agrarisch karakter, een tamelijk open
bebouwingspatroon. Ondanks enige verdichting bleef de aan de binnenzijde van de dijk
gelegen bebouwing ruimtelijk duidelijk gescheiden. Het kwam niet tot komvorming, ook
niet bij het voetveer naar Streefkerk aan de oostkant van het gehucht. Aan de westzijde van
Opperduit werd eind 19e eeuw op de grens met Lekkerkerk bij een bocht in de Lekdijk
een begraafplaats aangelegd. In 1874 hadden de bewoners reeds de beschikking gekregen
over een eigen schooltje. Ondanks het feit dat de naam van het plaatsje pas in het tweede
kwart van de 20e eeuw voor het eerst op een topografische kaart vermeld wordt, telde het
langgerekte Opperduit omstreeks 1940 al zo'n 1.000 inwoners.

Na 1945 onderging het aantal bedrijfsgebouwen op de agrarische erven een uitbreiding.
De nederzetting bleef echter open van karakter. Het voetveer naar Streefkerk werd
opgeheven. De aanleg van een noord-zuid gerichte polderweg (de Hoekse Weg) verbeterde
de ontsluiting. Op een buitendijks gelegen strook land waar vroeger riet werd gesneden
('t Zand), werd een bedrijventerrein aangelegd.

5.2.4. Schuwacht

Tussen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek vinden we Schuwacht, net als Opperduit een
dijkgehucht/-dorpje. De ontstaansgeschiedenis is vergelijkbaar. Kenmerkend wederom is
een lineaire nederzettingsstructuur met een grotendeels regelmatig, tamelijk open
bebouwingspatroon. Ook bij Schuwacht kwam het niet tot komvorming. De boerderijen
bleven van elkaar gescheiden. De éénzijdige lintbebouwing wordt halverwege onderbroken
door een aan de dijk gelegen eendenkooi (de Bakkerswaal). Deze waterplas is een over-
blijfsel van een 15e eeuwse dijkdoorbraak (paragraaf 4.2). Voor de meeste voorzieningen
(kerk, school, café) waren de inwoners aangewezen op Lekkerkerk of Krimpen aan de Lek.
Hoofdmiddel van bestaan was de veehouderij. Tot aan het einde van de 19e eeuw speelde
ook de hennepteelt een rol. In deze eeuw ging men op bescheiden schaal over tot het telen
van fruit. Aan het westeind van Schuwacht werd, op de grens met Krimpen aan de Lek,
in 1911 de bouw voltooid van het drinkwaterleidingbedrij f "Lek en Ussel", compleet met
watertoren en pompgebouw. Niet ver hiervandaan vond in 1930 de aanleg plaats van een
(openlucht-)zwembad, eveneens aan de buitenzijde van de Lekdijk (maar afgesloten van
het rivierwater). Omstreeks 1940 had Schuwacht een bevolking van circa 850 zielen.
Na 1945 onderging de bebouwing op beperkte schaal een verdere verdichting. Het aantal
agrarische bijgebouwen werd uitgebreid. Het bebouwingspatroon verloor daardoor aan
openheid (zie figuur 3c).

5.2.5. De Noord

De Noord, genoemd naar de rivierarm de Noord tussen Merwede en Lek/Nieuwe Maas,
is het derde dijkgehucht binnen de gemeente. Voor de ontstaansgeschiedenis van deze
agrarische nederzetting aan de Lekdijk tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den
Ussel kunnen wij teruggrijpen op de voorgaande plaatsbeschrijvingen. De ontginning van
het veen ging weer gepaard met vestiging op de (smalle) oeverwal wat leidde tot een
unilineaire nederzettingsstructuur meteen regelmatig, open éénzijdige bebouwingspatroon.
Evenals bij Opperduit en Schuwacht bouwde men de boerderijen onderaan de binnenzijde
van de dijk.
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Omstreeks 1850 bestond De Noord uit circa 30 huizen, meest boerderijen. Veehouderij
vormde de belangrijkste bron van inkomsten. Afgezien van de bouw van enkele
arbeiderswoningen was er tot 1900 nauwelijks sprake van groei of verdichting. In de eerste
helft van de 20e eeuw breidde het buurtje zich enigszins westwaarts uit. Enkele bedrijven
legden zich toe op de fruitteelt. In 1910 werd bij De Noord tussen de Molendijk en het ri-
viereilandje De Zaag een vaste brug aangelegd over de Bakkerskil (paragraaf 4.2) ter
ontsluiting van de daar opkomende industrie. Oostelijk van de brug kwam aan de
buitenzijde van de dijk langs de Bakkerskil woonbebouwing tot stand. Verdichting leidde
tot een weinig regelmatig, half gesloten tweezijdig bebouwingspatroon. Na de Tweede
Wereldoorlog zette dit proces zich langzaam voort waardoor de geslotenheid toenam. Aan
het westelijk uiteinde van De Noord - tegenwoordig niet meer als zodanig op topografische
kaarten vermeld - werd bij een nieuwe insteekhaven een scheepswerf opgericht.

5.2.6. Tiendweg-West

Ten noorden van Lekkerkerk ligt in het polderdeel Schuwagt het weggehucht Tiendweg-
West, gebouwd aan een gelijknamige oost-west verlopende polderweg (vermoedelijk een
oude achterkade). Alhoewel hier eind 19e eeuw al enkele boerderijen stonden, was er nog
geen sprake van een gehucht. Bij de kruising van de Tiendweg met de Kerkweg (paragraaf
4.1) lag in die tijd al wel een Joodse begraafplaats. Toen in het tweede kwart van deze
eeuw de Tiendweg werd verhard, vormde zich hier een weggehucht (vgl. figuren 3a en
b). Het buurtje heeft een enkelvoudige lineaire structuur met tweezijdige bebouwing. De
boerderijen, gesitueerd op de kop van de kavel, zijn bereikbaar via bruggetjes over een
langs de weg gelegen wetering. De weinig regelmatige bebouwing is onderling duidelijk
gescheiden. Veehouderij was van het begin af aan hoofdmiddel van bestaan.
Na 1945 is het agrarisch gehucht verbonden geraakt met de nieuwbouw van Lekkerkerk.
Het oostelijk deel van Tiendweg-West werd daarbij verdicht en verloor zijn agrarisch
karakter (zie figuur 3c).

5.2.7. DeLoet

Het gehucht De Loet, net als Tiendweg-West een zeer jonge nederzetting, ligt langs de
noordgrens van de gemeente Nederlek aan de Boezemweg tussen Lekkerkerk en Oudeland
(gemeente Ouderkerk aan den IJssel). Omstreeks 1850 bevond zich op het snijpunt van deze
weg en de noordelijke polderkade van de Lekkerkerkse Boezem slechts één enkele
boerderij.
Het buurtje De Loet, dat zijn naam ontleent aan een afgescheiden stuk veenland van de
Polder Den Hoek en Schuwagt, ontstond pas na de Tweede Wereldoorlog toen de
polderkade langs de Lekkerkerkse Boezem werd verhard. De bebouwing bestaat uit een
tiental huizen, hoofdzakelijk boerderijen, bijna allemaal gelegen aan de noordzijde van het
boezemwater. De Boezemweg deelt het gehucht in tweeën. In de jaren zeventig is men ge-
start met de aanplant van een recreatiebos bij De Loet; eerst oostelijk, later ook ten westen
ervan. Hierdoor zal het karakteristieke open polderlandschap in de directe omgeving sterk
veranderen.
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5.3. Verspreide bebouwing

Tot aan 1940 was er weinig verspreide bebouwing binnen de gemeentegrenzen. Praktisch
alle bebouwing, zowel aan de Lekdijk als langs de polderwegen, behoorde tot die tijd bij
één van de genoemde nederzettingen. De verspreide agrarische bedrijven aan de Wetering-
Oost en -West (ten noorden van Lekkerkerk) dateren bijna allemaal van na 1945. Van de
zeven watermolens die omstreeks 1850 nog zorg droegen voor de uitwatering van de
polders van Krimpen aan de Lek en Den Hoek en Schuwagt resteert er geen één meer.
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Figuur 3a. Uitsnede topografische kaart 1:25.000, bladnrs. 501
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Figuur 4a. Straatnamenkaart Lekkerkerk.
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LEGENDA BU DE KAART VAN DE FUNCTIONEEL-RUIMTELUKE ONTWIKKELING IN HOOFDLIJNEN

Bestaande kern ± 1850

Omvang kern ± 1945

Terrein gedomineerd door
Nijverheid, Handel en Industrie:

±1850
±1945

Richting van Algemeen-ruimtelijke ontwikkeling

Lineaire ontwikkeling

Weg, eventueel met jaar van opening

<i9oo-i93o>gjc3 Spoorweg met openings- en sluitingsjaar

Lokaalspoorweg of tramweg met openings- en sluitingsjaar

Spoor-/tramwegstation

SpoorVtramwegstation opgeheven

1900 y-^s^zz Waterloop, eventueel met jaar van opening

Provincie Zuid-Hotand kaïiogrolw DWM/DRQ 90 102/U



Figuur 5. Functioneel-mitntelijke ontwikkeling van Lekkerkerk in hoofdlijnen,
periode 1850-1945 (voor verklaring zie legenda).

Figuur 5a. Lekkerkerk anno 1988 (ter vergelijking).- Jl%
' \^-^f^\\t^t#A% A f '^



Figuur 6. Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Krimpen aan de Lek in
hoofdlijnen, periode 1850-1945 (voor verklaring zie legenda).
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BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK

Inleiding

De gemeente Nederlek bestaat uit de voormalige gemeenten Lekkerkerk en Krimpen aan
de Lek. Afgezien van de twee hoofdkernen bevat de gemeente verder de kernen Opperduit,
Schuwacht, De Noord, Tiendweg-West en De Loet.

Lekkerkerk

Lekkerkerk bestaat voornamelijk uit dijkbebouwing met een kern achter de dijk rond de
kerk. Uit de periode 1800-1945, betreft het hier voornamelijk arbeiderswoningen,
bijvoorbeeld Schoolweg 8-18; grotere vrijstaande woningen, zoals Schoolweg 5, en het
herenhuis Kerkplein 9. De bebouwing achter de dijk bestaat voornamelijk uit eenvoudige
dijkhuisjes. In tegenstelling tot Krimpen aan de Lek is in Lekkerkerk nauwelijks buitendijks
gebouwd. Enkele vermeldenswaardige buitendijks gelegen panden zijn Voorstraat 21/23,
een woning met een voormalig leerbedrijf en Voorstraat 17, een woning met lijstgevel
waarbij nog een gaaf koetshuisje staat.
Vanuit de kern Lekkerkerk is er één uitvalsweg de polder in: de Kerkweg. Hierlangs is
in de jaren '20 van deze eeuw gebouwd door woningbouwvereniging de Goede Woning,
en hier staat de woningbouw Welgelegen uit 1905-1910.
Van de bijzonder bebouwing in Lekkerkerk is vermeldenswaardig het raadhuis uit 1879
en het postkantoor uit het begin van de 20e eeuw.
De boerderijen zijn veelal gelegen achter de dijk en zijn zowel van het langhuistype als van
het T-huistype. Met name achter de dijk Opperduit bestaat de bebouwing uit boerderijen.
Enkele hiervan hebben nog een bakhuisje, zoals Operduit 372. Een fraaie T-huisboerderij
is Middelland 42, uit 1851.

Krimpen aan de Lek

Krimpen aan de Lek is een dijkdorp zonder echte komvorming, maar met kleine
dwarsstraatjes vanaf de dijk. Er zijn twee langer doorlopende dwarsstraten; de Schoolstraat
waarlangs woningbouw is verrezen in de jaren 1925/30 en 1939, en de Hoofdstraat
waarlangs echter naoorlogse bebouwing staat.
Langs de korte dwarsstraatjes staan vaak éénlaags arbeiderswoningen, zoals de woningen
van de Bouwvereniging.
De dijkbebouwing is zowel binnen- als buitendijks. Binnendijks zijn dit veelal boerderijen,
waartussen echter telkens rijtjes arbeiderswoningen zijn gebouwd. Een fraaie boerderij is
de boerderij van het T-huistype aan de Ooster Lekdijk.
Buitendijks is voornamelijk industriële bebouwing, m.n. scheepswerven, te vinden. Speciale
vermelding verdient de voormalige scheepswerf van J&K Smit met fabrikantenvilla en
scheepsloods. Een ander industrieel object langs de dijk is het gemaal Hendrikus de Jong
uit 1878. Buitendijks staat ook de watertoren met bijbehorend pomphuis te Schuwacht.
Van de groenaanleg/bijzondere bebouwing is vermeldenswaardig de omhaagde begraafplaats
aan de Molenweg met enkele fraaie grafhuisjes.
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Verspreide bebouwing

Achter de dijk waarlangs Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Schuwacht en Opperduit zijn
gelegen, lopen twee wegen parallel aan deze dijk; de Tiendweg (west en oost) en de
Wetering (west en oost). Langs deze wegen staan boerderijen van het langhuistype daterend
uit het eind van de 19e en 20e eeuw.
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STEDEBOUWKÜNDIGE TYPOLOGIE

Van de gemeente Nederlek 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.


