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A.

HISTORISCH-GEOGRAFISCHE BESCHRIJVING

1.

INLEIDING

De gemeente Spijkenisse ligt in het noordoostelijk deel van het eiland Putten en maakt deel
uit van de MlP-regio Zuid-Holland-Zuid. De aangrenzende gemeenten zijn Rotterdam (ten
noorden), Albrandswaard (ten noordoosten), Oud Beijerland (ten oosten) en Korendijk (ten
zuidoosten). Spijkenisse wordt van Rotterdam en Albrandswaard gescheiden door de Oude
Maas en van Oud Beijerland en Korendijk door het Spui.
De gemeente Spijkenisse kreeg haar huidige grenzen in 1980, toen delen van de vroegere
gemeente Geervliet bij Spijkenisse werden gevoegd. Al eerder, in 1966, werd Hekelingen
bij Spijkenisse gevoegd. De gemeentegrenzen lopen in het noorden, oosten en zuiden door
of langs de drie, de gemeente omringende wateren; het voedingskanaal van het Brielse
meer, de Oude Maas en het Spui. In het westen loopt de grens dwars door de polders.
Hiermee zijn de grenzen grotendeels landschappelijk en alleen in het westen administratief
bepaald.
De gemeente Spijkenisse heeft een oppervlakte van 30,23 km2. Op 1 januari 1991 telde
de gemeente 69.104 inwoners. De bevolkingsdichtheid bedroeg toen 1.011 inwoners
per km2 landoppervlakte. De gemeente omvat de kernen Spijkenisse, De Hoek, Hekelingen
en Beerenplaat.

2.

FYSISCHE GESTELDHEID

2.1.

Bodemgesteldheid

De bodem in de gemeente Spijkenisse bestaat voornamelijk uit jonge zeeklei. Door overstromingen werden grote delen van het aanwezige veen bedekt met zeeklei of weggeslagen.
Ook was hier veen uit de bodem verdwenen als gevolg van brandstof- en zoutwinning door
de mens.
De jonge zeeklei, heeft een vrij zandige samenstelling waarbij de bovenlaag sterk humeus
is. In het zuiden van de gemeente is een groot aantal geheel of ten dele verlande
kreekbeddingen aanwezig. Deze kreekbeddingen liggen iets lager dan de omringende
bodem.
Langs de Oude Maas ligt een groot aantal opgespoten gronden. Deze gronden liggen ruim
boven NAP. Het oostelijk deel van de gemeente ligt aanmerkelijk hoger dan het westelijk
deel van de gemeente. Dit is te verklaren door de latere bedijking (16e eeuw) van deze
polders waardoor de aanslibbing kon doorgaan en het ontbreken van veen in de bodem.
Door het ontbreken van veen in de bodem vond tijdens de ontwatering van het gebied een
minder sterke inklinking van de bodem plaats dan in de oudere polders het geval was. Het
niveau van de oostelijke polders ligt op ongeveer 0,5 meter beneden NAP. De overige
polders liggen op circa 2 meter beneden NAP voor wat betreft de zuidelijke polders en op
ongeveer 1,3 meter beneden NAP, voor wat betreft de noordelijke polders.
2.2.

Afwatering

De polders Brabant, Hekelingen en Vriesland behoorden tot het oudste gedeelte van het
eiland Putten. De bedijking van deze polders vond plaats voor 1300. Hekelingen en Vriesland werden gezamenlijk bemalen door een windmolen. Brabant had een afzonderlijke
bemaling. In 1862 werden de polders samengevoegd. Sinds 1875 vond de bemaling plaats
met behulp van een stoomgemaal "de Vooruitgang". Dit gemaal werd in 1922 vervangen
door een dieselgemaal. Het water van de polder wordt uitgeslagen op het Spui. De polders
Simonshaven en Stompaard en een deel van de polder Biert (gemeente Bernisse) worden
eveneens door het gemaal "de Volharding" bemalen.
De polder Oud Schuddebeurs werd aanvankelijk met behulp van een molen op het Spui
bemalen. In 1892 werd de windbemaling door stoombemaling vervangen (de Biersum). Het
gemaal werd bij de sluis van de polder bij de Biersum geplaatst. In 1915 werd dit gemaal
vervangen door een dieselgemaal. Dit gemaal werd op zijn beurt in 1930 vervangen door
een elektrisch gemaal.
De polder de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten werd definitief bedijkt in de 2 e helft van
de 16e eeuw, nadat eerder hier gelegen land door invloeiing verloren was gegaan. De polder
werd met behulp van een windmolen bemalen op de Oude Maas. De afwatering leverde,
totdat in 1881 stoombemaling werd ingevoerd, veel problemen op. Het gemaal "De
Volharding" werd geplaatst in de nabijheid van de Allemanshaven. De polder Oud
Hongerland, die eerst zelfstandig door een windmolen werd bemalen, werd toen in de

bemaling opgenomen. Het water werd uitgeslagen op de Oude Maas. Na 1945 werd een
electrogemaal geplaatst.
De Wolvenpolder die in 1536 werd bekaad en na 1565 van een waterkerende dijk werd
voorzien waterde oorspronkelijk met behulp van een sluis uit op het Spui. In 1919 begon
men met bemaling door een dieselgemaal bij de noordoostelijke dijk van de polder. Het
water werd geloosd op de Buitenpolder en vandaar op het Spui. Sinds 1957 loost de polder
via een duikersluis op de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten.
De Willemspolder en de Buitenpolder werden aan het einde van de 19e eeuw bekaad en
van griend tot weiland gemaakt. De Willemspolder loosde op het Beerengat en de
Buitenpolder op het Spui.
De polder Spijkenisse werd voor 1300 bedijkt, het deel Schiekamp in het begin van de
14e eeuw. De uitwatering verliep in de 15C eeuw door de polder Simonshaven. Later vond
de lozing plaats op de Vierambachtenboezem en vandaar via de haven van Spijkenisse op
de Oude Maas. Aanvankelijk geschiedde de bemaling met behulp van een windmolen op
de boezem. Nadat voor de Vierambachtenboezem in 1880 stoombemaling werd ingevoerd,
daalde het boezempeil zover dat bemaling van de polder achterwege kon blijven. Na de
oorlog werd de polder opgenomen in het gerioleerde gebied van Spijkenisse. De
Vierambachtenboezem wordt bemalen door het gemaal De Leeuw van Putten. Dit in 1881
als stoomgemaal gebouwde gemaal werd in 1945 in hetzelfde gebouw vervangen door een
elektrisch gemaal. Het gemaalhuis werd in 1980 gerestaureerd.
3.

GRONDGEBRUIK

3.1. Bediiking en agrarisch grondgebruik
De bedijking van het gebied vond plaats in de late Middeleeuwen. Als gevolg van daarna
gevolgde instromingen vonden in de 2e helft van de 16e eeuw herdijkingen plaats. De oudste
polders ontstonden als eilandjes die later met ringdijken werden verbonden, waarna verdere
inpoldering plaatsvond. Het land werd na de bedijking direct verkaveld. In de oudere
polders werden strook- en blokverkaveling afgewisseld, waardoor een onregelmatige
verkaveling ontstond. In de jongere polders overheerste een blokverkaveling. Op sommige
plaatsen vertoonde de verkaveling een onregelmatig beloop, wat duidde op kreekresten in
het landschap. Afhankelijk van de bodemgesteldheid werd het land in gebruik genomen voor
veeteelt en akkerbouw. In polders waar veen in de bodem zat, werd de grond veelal voor
veeteelt benut, terwijl in polders waar veel lichte zavelige klei in de bodem zat, de grond
veelal voor akkerbouw werd gebruikt. Voor de definitieve bedijking van het land, maar
in sommige gevallen ook daarna, werd er in het land intensief gemoerd ten behoeve van
de zout- en brandstofwinning. Vooral Brielle had met zijn haringvisserij een grote behoefte
aan zout. Als gevolg van de invoer van zeezout uit Frankrijk verdween in de loop van de
16e eeuw het afgraven van veen ten behoeve van de zoutwinning.
Halverwege de 19e eeuw waren de polders Oud en Nieuw Oostbroek, Nieuw Hongerland,
de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten en Oud Schuddebeurs in gebruik voor de
akkerbouw, waarvan graan het voornaamste produkt was. Andere produkten waren
peulvruchten, aardappelen, koolzaad, vlas, rogge, hennep enmeekrap. Deze meekrapteelt

verdween aan het einde van de 19e eeuw toen er synthetische kleurstoffen op de markt
verschenen. Ook de vlasteelt verdween in deze tijd als gevolg van de import van het goedkopere katoen.
Het grondgebruik veranderde tot de Tweede Wereldoorlog niet wezenlijk. Wel vonden
afhankelijk van de opbrengsten voor akkerbouw- en veeteeltprodukten verschuivingen plaats
binnen het gemengd bedrijf waar de bodemgesteldheid dit toeliet. Deze prijzen werden
bijvoorbeeld beïnvloed door de verbeterde verbindingen met Rotterdam die een verhoging
van de prijs voor veeteeltprodukten tot gevolg hadden. De economische crisis van de jaren
dertig daarentegen drukte de prijs weer.
Na de oorlog werd als gevolg van de groeifunctie van Spijkenisse een groot deel van de
landbouwgrond opgeofferd aan woningbouw. Doordat dit voornamelijk plaatsvond in de
polders waarin veeteelt werd bedreven, kwam de nadruk te liggen op de akkerbouw.
Produkten hiervan zijn suikerbieten en aardappelen. In het noordelijk deel van Spijkenisse
groengordels rond de kern aangelegd.
Tijdens een ruilverkaveling na de oorlog die inmiddels is afgerond, vond schaalvergroting
van de verkaveling plaats. Tevens werd de afwatering verbeterd. De Weiplaat werd na de
oorlog geheel vergraven om dienst te gaan doen als drinkwaterspaarbekken.
3.2. Visuele karakteristiek
De gemeente Spijkenisse kenmerkt zich als een sterk verstedelijkt gebied. Slechts het
uiterste zuiden en het oosten van de gemeente worden nog gedomineerd door het agrarische
element.
Het grootste deel van de bebouwing bestaat uit laagbouw. Voor hoogbouw is alleen in
enkele gevallen gekozen. De omgeving van de haven wordt gedomineerd door de industrie.
Ook in het noordwestelijk deel van de gemeente is de industrie duidelijk aanwezig.
Langs het voedingskanaal voor de Brielse Maas ligt een groengordel. Deze groengordel
zorgt voor een ruimtelijke scheiding tussen het water dat de gemeente begrenst en het
overige deel van de gemeente.
In tegenstelling tot de kern van Spijkenisse, maakt Hekelingen nog een vrij landelijke indruk
doordat de oorspronkelijke nederzettingsstructuur nog niet volledig is omsloten door
nieuwbouw.
De landbouwpolders kenmerken zich door een ruim opgezette verkaveling. Bebouwing in
deze polders is bijna uitsluitend te vinden langs de oorspronkelijke dijken.
In het noorden is er de ruimtelijke begrenzing door de Brielse Maasdijk. Vanaf de Brielse
Maasdijk wordt de horizon bepaald door het Europoortgebied. Vanuit het noordoosten van
de gemeente wordt de horizon gevormd door de bebouwing van Hoogvliet, dat aan de
overzijde van de Oude Maas ligt. In het zuiden wordt de gemeente ruimtelijk begrensd door
de dijk.

4.

INFRASTRUCTUUR

4.1.

Landwegen

Lange tijd bleef in de gemeente het Middeleeuwse wegenpatroon gehandhaafd. Dit
betekende dat de dijkwegen de verbinding vormden tussen de kernen op het eiland, terwijl
de polderwegen zorgden voor de ontsluiting van de landbouwkavels. De polderwegen waren
veelal kaarsrechte wegen die voor een blokpatroon in de polders zorgden.
In de 2e helft van de 19C eeuw werden de meeste dijkwegen die tot dan toe uit slib of klei
hadden bestaan, omgevormd tot grindwegen van circa 3 tot 3,5 meter breedte.
Een doorgaande verbinding met Rotterdam kreeg de gemeente pas in 1933 toen de Groene
Kruisweg werd aangelegd. Deze weg werd geasfalteerd en liep grotendeels parallel met
de trambaan, dwars door de polders Spijkenisse en Oostbroek. Met deze weg werd voor
het eerst het Middeleeuwse wegenpatroon doorbroken. Door middel van de ook voor de
tram gebruikte hefbrug werd de Oude Maas overgestoken.
Na het gereedkomen van het Hartelkanaal kwam ook hierover een vaste oeververbinding
tot stand. De brug over de Oude Maas werd in 1978 door een voor de doorstroming van
het verkeer beter geëigende brug vervangen. Er werd gebruik gemaakt van uit de vervangen
Moerdijkbrug afkomstige elementen. Verbetering van de overige wegen in de gemeente
vond pas na de oorlog plaats.
Over het Spui ligt vanuit de polder Oud Schuddebeurs een pontveer naar Nieuw-Beijerland.
In het midden van de 196 eeuw kwam er een pontveer over de Oude Maas tussen
Spijkenisse en Hoogvliet. Vanuit de Wolvenpolder liep een voetveer naar Oud Beijerland,
terwijl van De Tol, ten zuiden van Hekelingen, een voetveer liep naar de NieuwBeijerlandse polder. Deze voetveren werden na de Tweede Wereldoorlog opgeheven.
Over de Vierambachtenboezem lagen destijds vier houten bruggen. Aan het einde van de
19e eeuw werden deze vervangen door gemetselde bruggen voorzien van ijzeren
brugleuningen. Van deze bruggen zijn er nog twee over, de "Derde Heul" tussen Breekade
en Zinkseweg en de "Vierde Heul tussen Breekade en Mallendijk.

4.2. Wateren
Het Spui is ontstaan uit een kreek, die tussen het ambacht Putten en Zuidland liep. Door
een vloed in 1532 ontstond een verbinding met de Oude Maas. Omdat de Bernisse sterk
aan het verzanden was werd het Spui sinds die tijd als alternatieve noord-zuid route
gebruikt.
De Oude Maas vormt de verbinding tussen de Merwede en de Nieuwe Maas. In de jaren
na 1918 werd de Oude Maas zeeweg voor Dordrecht gemaakt. Via Mallegat en de
Krabbegeul kwam de verbinding met Dordrecht en via de Nieuwe Maas en de Nieuwe
Waterweg met de Noordzee tot stand. Om de Oude Maas voor de grotere schepen geschikt
te maken werd de rivier op diepte gebracht. Een werk dat in 1932 gereed kwam. Via het

Hartelkanaal kreeg de Oude Maas rond 1970 een verbinding met het Europoortgebied en
de Maasvlakte.
Omdat Voorne-Putten ging lijden onder een toenemende verzilting werd de Brielse Maas
in 1950 afgedamd te Kruiningergors (gemeente Westvoorne). Om het Brielse Meer van zoet
water te voorzien moest dit water met de Oude Maas in verbinding worden gebracht. Dit
gebeurde door de aanleg van een voedingskanaal van Spijkenisse naar Zwartewaal. In de
gemeente Spijkenisse ligt de (inlaat)sluis van het kanaal.
Voor de aanleg van dit kanaal en de aanleg van het Europoortgebied werd de loop van de
Brielse Maas sterk gewijzigd. De oevers aan de zuidelijke zijde werden tot 2,5 km
landinwaarts verplaatst. Tussen het voedingskanaal, het Brielse Meer en het Hartelkanaal
werd de Brielse Maasdijk aangelegd, die thans de noordelijke begrenzing van de gemeente
vormt en tevens dient als hoofdwaterkering van het eiland Voorne-Putten.
In de gemeente is nog een aantal wielen te vinden, die het gevolg zijn van vroegere
dijkdoorbraken. Zo zijn achter de Gatdijk nog twee wielen te vinden, het Grote Gat en het
Kleine Gat. In de wijk Vriesland zijn aan het bochtige verloop van de Meeldijk nog twee
verlande wielen te herkennen. Ook langs de Toldijk (polder Klein Schuddebeurs) is nog
een verland wiel te herkennen.
Tussen de Beerenplaat en de Willems- en Wolvenpolder lag het Beerengat. Tijdens het
vergraven van de Beerenplaat tot drinkwaterbekken werd het Beerengat gedempt met uit
de Beerenplaat afkomstige grond. Sindsdien vormt de Beerenplaat een geheel met het eiland
Putten.

4.3.

Dijken

De oudste dijken in de gemeente ontstonden in de late Middeleeuwen. In tegenstelling tot
Voorne kenmerkten de dijken zich op Putten door een steil buitentalud en een flauw hellend
binnentalud. Het is niet bekend waarom deze wijze van dijkaanleg werd gevolgd. Doordat
de bedijking steeds verder ging, verloren veel dijken hun waterkerende functie. Deze dijken
werden dan niet meer onderhouden en in sommige gevallen afgegraven. Omdat niet volledig
op de buitendijken werd vertrouwd, legde men op veel plaatsen slaperdijken aan, die
plaatselijk veelal meel- of middeldijken werden genoemd. Zo werd in 1437 in de polder
Hekelingen een slaperdijk aangelegd waarvan de restanten nog zichtbaar zijn in het
sportpark nabij de wijk Groenewoud. Met de verbetering in techniek en organisatie werden
de afzonderlijke dijken omgevormd tot ringdijken, die het gehele gebied beschermden.
Hierbij werden de bestaande dijken verbreed en verzwaard. In de 15e en 16e eeuw werden
de waterkerende dijken beschermd met, overigens niet erg effectieve matten van riet en
stro.
In de late Middeleeuwen hebben zich nog verscheidene dijkdoorbraken voorgedaan die het
gevolg waren van het slechte onderhoud van de dijken. Als gevolg van deze dijkdoorbraken
zijn wielen ontstaan. Bij het herstel van de dijken na de doorbraak werd deze om de wielen
heengelegd. Voorbeelden hiervan worden genoemd in hoofdstuk 4.2.. In de 18e eeuw ging
men ertoe over de dijken van een klei- of steenglooiing te voorzien.
De dijken langs het voedingskanaal voor het Brielse meer en het Hartelkanaal werden in
de jaren vijftig van deze eeuw aangelegd. Bij de aanleg van het Botlek/Europoortgebied
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werd de Weiplaat vergraven en werd deze door het Hartelkanaal van het eiland Putten
gescheiden.
Tijdens de watersnood van 1953 braken de dijken van de polders Oud en Nieuw Hongerland
door. De hoofdwaterkering bleef echter behouden, zodat de instroming van deze zijde
beperkt bleef. Door het instromen van water via de Bernisse kregen de polders Brabant,
Hekelingen, Vriesland en Simonshaven toch met overstroming te maken.
Na de stormramp van 1953 werden in de jaren 1955-1960 alle waterkerende dijken in het
gebied op Deltahoogte gebracht. De ringdijk van het eiland Putten langs het Spui ligt op
circa 5 meter boven NAP, terwijl het gedeelte van de ringdijk langs de Oude Maas op
ongeveer 5,6 meter boven NAP ligt. De instantie die belast is met het onderhoud en beheer
van de dijken, is sinds 1953 het waterschap de Brielse Dijkring. Na 1953 werden ook de
Wolvenpolder en de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten binnen de hoofdwaterkering
gebracht. Nadat het Beerengat was gedempt werd ook de Beerenplaat binnen de hoofdwaterkering gebracht.
4.4.

Tramwegen

Door de gemeente liep een deel van de tramverbinding van Spijkenisse naar Rotterdam.
Deze verbinding werd in 1904 door de Rotterdamse Tramweg Maatschappij (RTM)
aangelegd. Via deze tramverbinding vond zowel goederen- als personenvervoer plaats. De
tram bereikte de gemeente over een hiervoor speciaal aangelegde draaibrug over de Oude
Maas. Het traject liep noordelijk van de dorpskern op een speciaal aangelegd tracé, waar
ook het station was (Stationsweg). Vanuit Spijkenisse werd de tramverbinding in 1905
doorgetrokken naar Oostvoorne. Een stopplaats was te vinden in Spijkenisse, terwijl langs
de Mosterddijk sinds 1915 een los- en laadplaats was. De draaibrug over de Oude Maas
werd in 1933 vervangen door een hefbrug. Eveneens in 1905 werd vanuit Spijkenisse de
tramverbinding doorgetrokken naar Hellevoetsluis. Een halte alsmede een los- en laadplaats
voor vee waren te vinden langs de Malledijk. Deze los- en laadplaats werd in 1948 opgeheven.
Alletramverbindingen werden in de jaren 1965/1966 opgeheven. De infrastructuur ten
behoeve van de tramverbinding is door de verbreding van de Groene Kruisweg en de
uitbreiding van de bebouwing verdwenen.
Van de oude Spijkenisserbrug die werd gesloopt na het gereedkomen van een nieuwe brug
in 1978 bleven de toegangspoorten bewaard. Zij werden oostelijk van de nieuwe brug
herplaatst. De brugwachterswoning bleef behouden.
Nadat de tramverbinding was opgeheven werd het openbaar vervoer verzorgd met bussen.
In 1985 kwam hier echter deels verandering in door het doortrekken van de metrolijn van
Hoogvliet naar Spijkenisse.

4.5. Militaire infrastructuur
In het voorjaar van 1944 werd een groot deel van de gemeente door de Duitsers geinundeerd. Deze inundaties vonden plaats om luchtlandingen te voorkomen. Op vele
plaatsen werden de binnendijken doorgraven tot zogeheten "tankvallen". Na de oorlog
werden de dijken weer hersteld.
4.6.

Nutsvoorzieningen

Spijkenisse werd in 1946 aangesloten op de Rotterdamse waterleiding. Na de oorlog werd
de Beerenplaat vergraven om dienst te gaan doen als spaarbekken voor de drinkwatervoorziening. Het water wordt gezuiverd door het naast het drinkwaterbekken gelegen
zuiveringsbedrijf. Spijkenisse is sinds 1923 aangesloten op het elektriciteitsnet van het
gemeentelijk energiebedrijf Rotterdam.
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5.

NEDERZETTINGEN

5.1.

Algemeen

Spijkenisse en Hekelingen ontstonden beide als dijkdorpen. De Hoek is een buurtschap
langs de dijk van de polders Spijkenisse en Schiekamp. Beerenplaat bestaat uit de bebouwing rond de drinkwaterzuiverinstallatie, die hier de oorlog ontstond.
Van de kernen was en is Spijkenisse altijd de grootste geweest. Hekelingen heeft slechts
een beperkte groei meegemaakt. De Hoek is nooit boven de status van buurtschap uitgegroeid. Uit de bevolkingscijfers van de gemeente valt de volgende tabel samen te stellen:

JAAR
1829
1837
1847
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1939
1950
1960
1970
1991

HEKELINGEN
387
383
451
603
745
954
966
908
956
991
990

1. 020
1.057
1.095

SPIJKENISSE
884
962

1.156
1.498
1.667
1.790
2.068
2.043
2.175
2.278
2.330
2.508
2.798
5.445
24.735
69.104

Tot de Tweede Wereldoorlog maakte Spijkenisse een vrij constante groei door. In de laatste
twee decennia van de 19e eeuw trad een kleine daling op in het bevolkingsaantal. Deze
daling was het gevolg van de agrarische crisis die in deze tijd in ons land heerste. Omdat
in Spijkenisse de landbouw het hoofdmiddel van bestaan was, trof deze crisis de gemeente
sterk. Ook de eerste jaren na de oorlog bleef Spijkenisse nog een landelijke gemeente met
wat beperkte industrie. Dit veranderde toen de gemeente in 1958 werd aangewezen als
groeikern. Sinds die tijd ontwikkelde het bevolkingsaantal zich explosief. Tussen 1950 en
1960 vond een verdubbeling van het bevolkingsaantal plaats. Tussen 1960 en 1970 bijna
een vervijfvoudiging. Ook na 1970 ging deze groei door.
In 1960 leefde nog maar 4% van de beroepsbevolking van de landbouw; 65% was
werkzaam in de industrie en 31% in de dienstensector.
In 1971 was 76% van de beroepsbevolking werkzaam buiten de gemeente (voornamelijk
in en rond Rotterdam). De ter plaatse aanwezige industrie bestaat onder andere uit een
ruilmotorenfabriek en een elektrowagenfabriek.
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5.2. Kernen
5.2.1. Spijkenisse
Spijkenisse ontstond in de 12e eeuw langs de noordelijke oever van een kreek. Deze
kreekoever werd iets verhoogd. Hier kwam later de Voorstraat te liggen. Nog voor
1300 werd de kreek in het zuidoosten afgedamd. Hier ontstond de Nieuwstraat. Vervolgens
werden het Noordeinde en de Molendijk aangelegd. De kerk werd achter de bebouwing
in de polder geplaatst. De Nieuwstraat was onderdeel van de zuidelijke dijk van de polder
Spijkenisse. Deze dijk werd echter al in een vroeg stadium vergraven.
Omdat Spijkenisse door de bedijking van de polders Oud en Nieuw Oostbroek en Oud en
Nieuw Hongerland verder van de Oude Maas kwam te liggen werd door deze polders een
verbindingskanaal gegraven van de haven van Spijkenisse naar de Oude Maas.
De eerste uitbreidingen van de bebouwing vonden plaats aan de uiteinden van de genoemde
straten. Toen de kerk in 1521 gereedkwam, telde het dorp 300 inwoners. De Voorstraat,
die reeds in 1600 werd bestraat, vormde de bewoningskern. Het aantal huizen bedroeg in
1632, 158, in 1732 was dit aantal gedaald tot 147. In 1648, 1741 en 1747 woedden een
aantal branden die een groot aantal huizen en boerderijen in de as legden. De inwoners
leefden in deze tijd van de landbouw, de vlasserij en de hoepelmakerij. De hoepels werden
gebruikt voor het maken van haringvaatjes. Deze haringvaatjes waren voor Brielle bestemd.
Halverwege de 19e eeuw was de bebouwing te vinden langs de Voorstraat, een gesloten
dubbelzijdige lineaire bebouwing, langs de Nieuwstraat, half open enkelzijdig lineair bebouwd, en het Noordeinde, halfopen dubbelzijdig lineair bebouwd. Rond de Kerkring was
ook wat bebouwing te vinden. De bestaansmiddelen waren gelijk aan die in vroeger
eeuwen. In het begin van de 19e eeuw werd buiten de kern aan de Vredehoflaan een
begraafplaats aangelegd. Aan het einde van het Noordeinde werd de bestaande korenmolen
in 1845 vervangen door de stellingkorenmolen "Nooit gedacht". Eveneens aan het
Noordeinde kwam in 1881 het gemaal "De Leeuw van Putten" gereed dat de Vierambachtenboezem ging bemalen. Op de plaats van de vroegere dorpsschool werd in 1886 het eerste
gemeentehuis van Spijkenisse gebouwd. Een nieuwe openbare school werd in 1883 gebouwd
langs de Vredehofstraat. Het gebouw bestond oorspronkelijk uit zes lokalen, later werden
hier nog twee lokalen aan toegevoegd. Naast de school werd een onderwijzerswoning gebouwd.
Aan het einde van de 19e eeuw verdwenen de vlasserij en de hoepelmakerij uit het dorp.
Kort na de eeuwwisseling kreeg Spijkenisse een vaste oeververbinding met Hoogvliet. In
deze tijd begonnen zich uit ambachtelijke bedrijfjes grotere bedrijven in de metaalbewerking, aannemings- en transportsector te ontwikkelen.
De bebouwing had zich in deze tijd uitgebreid langs de Oostkade, die kon worden
aangelegd dankzij de komst van een keersluis in de haven in 1898, waardoor dit gebied
niet meer onderliep, en de Molendijk. In 1921 kwamen onder invloed van de Woningwet
van 1901 langs het Laningpad en de Kuiperslaan de eerste gemeentelijke woningwetwoningen tot stand. Het waren 12 blokken van elk twee woningen. Rond de Nobelstraat werden
in 1916 in opdracht van de betonfabriek, voorheen Alb.van Bodegom en Co., een vrijstaande woning en tien aaneengebouwde bedrijfswoningen gebouwd. Hierbij werd
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gedeeltelijk gebruik gemaakt van betonstenen. Verdere veelal eenvoudige bebouwing verrees
langs de Hoogwerfsingel, Stationsstraat, Molenlaan, Jan van Zutphenstraat en Jan van
Zijlstraat. De bebouwing langs de Parallelweg kwam tot stand ter vervanging van bij de
aanleg van de Groene Kruisweg verdwenen woningen. Ook deze woningen zijn vrij
eenvoudig van opzet. Ook werd de Kerkweg aangelegd, nu Karel Doormanstraat, waar wat
vrijstaande huizen werden gebouwd. Voorts kwamen aan de uiteinden van de al bestaande
straten wat uitbreidingen tot stand. Een groot aantal inwoners van Spijkenisse vond na het
gereedkomen van de brug over de Oude Maas ook werk in Rotterdam.
In de oorlog had Spijkenisse te lijden van door de Duitsers uitgevoerde inundaties. Ook
werden twee huizen aan de Parallelweg afgebroken voor de aanleg van een tankval.
Spijkenisse werd in 1958 door het Rijk aangewezen als groeikern. Sinds die tijd is
Spijkenisse sterk gegroeid. Binnen korte tijd werd de oude kern ingesloten door nieuwbouwwijken. Rond de haven in het noordwesten werden industrieterreinen opgezet.
Het Spui tussen de Voor- en Nieuwstraat werd in 1962 gedempt. De oude haven werd in
1975 af gedamd. De buitenhaven werd verruimd. Ten noorden van de Groene Kruisweg
werd een sportpark aangelegd.
De uitbreidingen hebben veel van de oudere bebouwing aangetast. Zo moest veel van de
vooroorlogse bebouwing rond de kerk wijken voor de aanleg van de l c Heulbrugstraat. De
bebouwing aan het noordelijke einde van de Voorstraat werd gesloopt voor de aanleg van
een doorgangsweg. In de jaren tachtig is in Spijkenisse een geheel nieuw stadscentrum
gebouwd, waar onder andere het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd.
5.2.2.

Hekelingen

De dijken van de polders Hekelingen en Vriesland verloren in 1431, toen de polder
Schuddebeurs werd bedijkt, hun waterkerende functie. De dijken werden vervolgens
afgegraven waarna op deze plek bebouwing tot stand kwam. De kerk van Hekelingen kwam
tot stand in de oosthoek van het poldertje Vriesland. De bebouwing bestond voornamelijk
uit boerderijen die met hun lengte-as langs de dijk werden geplaatst. De inkomsten van de
bevolking kwamen dan ook voornamelijk uit de landbouw. In het dorp, inclusief verspreide
bebouwing, stonden in 1632 176 huizen, in 1732 waren dit er nog 62.
Halverwege de 19e eeuw lag de bebouwing uitsluitend langs de noordzijde van de dijk. Hier
liepen twee wegen, de Dorpsstraat en de parallel daarachter gelegen Achterstraat. Van de
Dorpsstraat liep een kleine straat naar de kerk, de Kerkstraat.
In 1850 werd door de Hervormde Gemeente van Hekelingen een nieuwe kerk gebouwd
tegenover de pastorie, terwijl de oude kerk werd gesloopt. De kerk staat aan de Dorpsstraat 12. Op de plaats van de oude kerk werd later een begraafplaats aangelegd.
De bebouwing werd tot de eeuwwisseling aan de uiteinden uitgebreid, terwijl ook aan de
zuidzijde van de dijk werd gebouwd. Dit laatste betekende een doorbreking van het
middeleeuwse nederzettingspatroon. Ook de Toldijk werd lineair bebouwd. Aan het einde
van de 19C eeuw werd in Hekelingen een groot aantal rentenierswoningen gebouwd, be-
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stemd voor rentenierende boeren uit de omgeving. In 1908 kreeg Hekelingen zijn eigen
raadhuis. In het pand bevonden zich de veldwachterswoning en de raadzaal.
De bebouwing werd in de periode tot de Tweede Wereldoorlog verdicht, terwijl tevens
uitbreidingen tot stand kwamen. Ook hier kwamen weer rentenierswoningen tot stand. Voor
de uitbreidingen werden verschillende straten haaks op de Dorpsstraat aangelegd. Dit waren
de Emmalaan, het Tuinpad, de Schoollaan, en de Kluivertweg. De woningen werden
voornamelijk aan het einde van de dertiger jaren gebouwd. Langs de Meeldijk van de
polder Vriesland kwam aan de oostelijke zijde van de dijk ook bebouwing tot stand. Na
de oorlog bleef het agrarische karakter van Hekelingen behouden. Van de kern van
Spijkenisse wordt het door landbouwgrond gescheiden.
Ten zuiden van de dijk kwamen twee wijkjes met ééngezinswoningen tot stand. Deze
werden in de jaren vijftig onder meer langs de Jan Hoogstadlaan en de Emmalaan in een
lineaire vorm neergezet. Ten zuiden van deze bebouwing werd een sportpark aangelegd.
5.2.3.

De Hoek

De buurtschap de Hoek ontstond rond een sluis in de Vierambachtenboezem waar de polder
Simonshaven het water bracht op het deel van de Vierambachtenboezem in de polders
Spijkenisse en Schiekamp.
De bebouwing bestond voornamelijk uit boerderijen. Rond 1850 was er sprake van een open
lintbebouwing langs de noordzijde van de dijk. Sinds de aanleg van de tramverbinding
Hellevoetsluis-Spijkenisse in 1905 wordt de buurtschap hierdoor doorsneden. Tussen 1850
en 1945 werd de bebouwing niet noemenswaardig verdicht of uitgebreid. De inwoners
genoten hun inkomsten voornamelijk uit de landbouw.
Na de oorlog bleef de Hoek een afzonderlijke buurtschap. De bebouwing werd iets verdicht.
Het agrarische karakter bleef nog behouden doordat De Hoek alleen in het oosten door de
stadsbebouwing van Spijkenisse werd ingesloten. Op de oude trambaan werd een fietspad
aangelegd.
5.3.1.

Spaarbekken Beerenplaat

De oostelijke landtong Beerenplaat bij de splitsing van Spui en Oude Maas kreeg zijn
huidige vorm pas in de jaren zestig toen hier ten behoeve van de drinkwatervoorziening
een groot spaarbekken werd aangelegd, met aan de westzijde een door sluizen gereguleerd
kanaal en het door W.G. Quist ontworpen drinkwaterproductiebedrijf.

5.4. Verspreide bebouwing
Halverwege de 19e eeuw was langs de polderdijken buiten de kernen een groot aantal
boerderijen te vinden. In de periode tussen 1900 en 1945 werd de bebouwing langs de
Gatdijk iets verdicht. Ook rondom de bestaande boerderijen kwam soms wat bebouwing
tot stand.
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Na de oorlog moest een groot aantal boerderijen en huizen op de Welplaat en de Beerenplaat worden gesloopt vanwege het vergraven van de platen. Ook werd veel oude
bebouwing langs de dijken gesloopt voor de uitbreiding van Spijkenisse.
Met name in het zuiden van de gemeente langs de Schuddebeursdijk kwamen na de
ruilverkaveling enkele nieuwe boerderijen tot stand.
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Figuur 6 Uitsnede uit de topografische kaart der Nederlanden, schaal 1:25.000
kaartblad 376, uitgave 1940
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Figuur 7

Uitsnede uit de topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000
kaartblad 376, uitgave 1990
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straatnamenkaart van de kernen Spijkenisse en Hekelingen

LEGENDABU DE KAART VAN DE FUNCTIONEEL-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING IN HOOFDLIJNEr*

Bestaande kern ± 1850
Omvang kern ± 1945
Terrein gedomineerd door
Nijverheid, Handel en Industrie:

±1850
±1945

Richting van Algemeen-ruimtelijke ontwikkeling
Lineaire ontwikkeling
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Weg, eventueel met jaar van opening

1900

•^900'-19301

Spoorweg met openings- en sluitingsjaar
Lokaalspoorweg of tramweg met openings- en sluitingsjaar

Spoor-/tramwegstation
Spoor-/tramwegstation opgeheven
1900

is*^y

Waterloop, eventueel met jaar van opening

Ptovmc» Zj.d-HoDand kanograiie DWM/ORG 90.102/

SPIJKENISSE

Figuur 9a

kaart van de funktioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Spijkenisse
in hoofdlijnen 1850-1945

Figuur 9b Spijkenisse in 1989 (ter vergelijking)

Figuur 10a

kaart van de funktioneel-ruimtelijke ontwikkeling van Hekelingen
in hoofdlijnen 1850-1945

WP

s

BHHIC>9

•BHi1 1m'M1BsII
Hul

10HBS p \

Ml

^

1\ B
JA

m

\

\
Figuur 10b

k

Hekelingen in 1989 (ter vergelijking)
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BEBOUWINGSKARAKTERISTIEK VAN DE GEMEENTE SPLIKENISSE
Inleiding

De gemeente Spijkenisse bestaat uit de dorpen Spijkenisse en Hekelingen. Spijkenisse is
van oorsprong een dorp rond een haven bij de Oude Maas. Hekelingen is een dijkdorp aan
de zijdelijke dijk van de polder Hekelingen. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp
Spijkenisse sterk uitgegroeid. De oude structuur is nog enigszins te herkennen, hoewel van
de bebouwing rond de haven niets meer resteert; de haven zelf is met geheel nieuwe
kadewanden nog wel aanwezig. Hekelingen is nog niet ingesloten door de nieuwbouw en
kent nog zijn oude structuur met slechts een kleine naoorlogse uitbreidingswijk.
Dorpsbebouwing
In Spijkenisse bevindt de dorpsbebouwing zich aan weerszijden van de dijken Voorstraat
en Noordeinde. Dit betreft eenvoudige dorpswoningen tegen de dijk aangebouwd, uit de
19e en begin 20e eeuw. Veel van de woningen zijn echter verbouwd, met name aan de
Voorstraat die nu winkelgebied is. In de jaren '10 van de 20e eeuw vond enige woningbouw
plaats achter de dijk Noordeinde, langs de Molenlaan en Jan van Zuthpenstraat. Dit wijkje
werd net na de Tweede Wereldoorlog volgebouwd. In de jaren '20 werden enkele straten
bebouwd aan de overzijde van de trambaan: Parallelweg, Laning en Kuiperstraat.
Hekelingen is een dijkdorp met dorpsbebouwing aan weerszijden van de Dorpsstraat die
over deze dijk loopt en langs enkele korte zijstraatjes. Aan de noordzijde van de dijk is de
bebouwing tamelijk dicht en op de dijk gebouwd. Aan de zuidzijde ligt de bebouwing laag
achter een sloot en meer gespreid. In Hekelingen staan enkele fraaie eind 19e eeuwse
panden met decoratieve voorgevel zoals Dorpsstraat 28 en Dorpsstraat 4, die weer identiek
is aan Westdijk 20. Dorpsstraat 25 dateert uit 1849 en is een uit ijsselsteentjes opgetrokken
woning met eenvoudige lijstgevel.
Planmatige bebouwing
In Spijkenisse ligt rond de Ie en 2e Kooistraat en Vermaatstraat een klein tuinwijkachtig
wijkje van eenlaagse twee-onder-één-kap-woningen met voortuinen.
Bijzondere bebouwing
In Spijkenisse staat aan het Noordeinde 7 het voormalige gemeentehuis uit 1886, een
dijkhuis met een eenlaags gepleisterde voorgevel die wordt afgesloten door middel van een
rondboogfries. Erachter staat aan de Bermweg een voormalige gevangeniscel. Vredehofstraat 12-14 is een schoolgebouw met schoolhuis uit het 4e kwart van de 19e eeuw met
gevels met blokpilasters uit gele en rode baksteen. De geheel vernieuwde begraafplaats aan
de Vredehofstraat heeft nog wel zijn 19e eeuwse toegangshek met gevleugelde zandlopers.
Ook Hekelingen heeft nog zijn voormalige raadhuis uit het 4e kwart van de 19 eeuw; een
pand typerend voor de raadhuisbouw uit die tijd, met links een topgevel en rechts een recht
afgesloten gevel onder plat dak met schilden boven de gevels. De voorgevel is voorzien

-21van decoratief pleisterwerk. Aan de Dorpsstraat staat ook de Nederlands Hervormde kerk
uit 1850; iets teruggelegen aan de zuidzijde van de dijk, op een kleine donk. Het is een
zaalkerkje met in de voorgevel een vierkante toren.
Boerderijen
De boerderijen in de gemeente zijn alle van het type, karakteristiek voor de Zuidhollandse
eilanden, met stal met zijlangsdeel. Bij Spijkenisse bevindt zich de Voorweg 9, een
boerderij van dit type uit het midden van de 19e eeuw waarvan de stal uit rode baksteen
is opgetrokken en de woning uit ijsselsteen met een voorgevel in blokpleisterwerk. Korte
Schenkeldijk 4 is een boerderij met kelder uit 1620 en in de gevel van de woning een
dateringssteen uit 1859. De boerderij zelf is waarschijnlijk voor een deel toch ouder dan
1859.
Bij Hekelingen staan enkele zeer fraaie boerderijen uit het 3e kwart van de 19e eeuw
waarvan de zijlangsdeel toegankelijk is via schuin in de hoek geplaatste deuren:
Dorpsstraat 5 en Moleneind 1. Beide boerderijen zijn opgetrokken uit ijsselsteen en hebben
fraaie decoratieve woonhuisgevels. Westdijk 15 is een boerderij uit 1924 met een woning
onder tentdak met op de hoeken vierkante torenachtige volumes onder eigen tentdakjes.
Monumenten van bedrijf en techniek
In Spijkenisse staat aan het Noordeinde een stellingmolen met molenaarshuis en ernaast
het voormalige stoomgemaal "de leeuw van Putten" uit 1881. Het gemaal bestaat uit een
tweebeukig volume parallel aan de dijk met een breed over het water gebouwd volume
richting dijk. Langs Spijkenisse liep oorspronkelijk een tramlijn, die daar met een brug over
de Oude Maas richting Hoogvliet liep. De brug is later ook nog in gebruik geweest voor
het wegverkeer. Van de brug resteren zowel aan Hoogvlietse als aan Spijkenisser zijde
poorten. Erbij staat een dubbele brugwachterswoning.
In Hekelingen bevindt zich voor de smederij Den Hoek 10 een ijzeren hoefslag.
Na-oorlogse uitbreidingen
Spijkenisse is een groeikern en na de oorlog sterk uitgebreid. De oude dijkpatronen zijn
nog wel herkenbaar, maar zijn niet meer in gebruik als de belangrijkste verbindingen. De
oude kern van Spijkenisse is geheel ingesloten door nieuwbouw waarbij het nieuwe centrum
de oude bebouwing rond de haven en Voorstraat langzaam verdringt.
Hekelingen ligt nog wel als dijkdorp in het polderlandschap.

C. STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE

Spijkenisse
Stedebouwkundige typologie
1. Stedelijk ingericht gebied
|| | | |

1.1 Algemeen
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- stenen straten, geen voortuinen
- voornamelijk aaneengesloten bebouwing
- bebouwing deels complexgewijs, complexgrootte variabel

Illlllll

1.2 Stedelijk villagebied
- functie: wonen
- ligging in stedelijke context
- planmatige ontwikkeling
- stratennet royaal van opzet met soms bijzondere patroonof vormkenmerken
- stenen straten met veelal ondiepe voortuinen
- bebouwing aaneengesloten of vrijstaand op geringe onderlinge
afstand
- twee of meer bouwlagen hoog

2. Niet-stedelijk ingericht gebied

UJJJJJJJJJJJJ

2.1 A l g e m e e n
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- regelmatige voortuinen
- weinig aaneengesloten bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

I
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2.2 Tuinwijkachtige ontwikkeling
- functie: wonen
- planmatige ontwikkeling
- stratennet soms met bijzondere patroon- en vormkenmerken
- groene straten, voortuinen
- voornamelijk half open blokken, strokenbouw
- bebouwing complexmatig
2.3 Villagebied
- functie: wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- stratennet vaak met bijzondere vormkenmerken
- groene straten, tuinen rondom
- voornamelijk losse bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

3. Gebied zonder woonfunctie
^y^

3.1 Industriegebied
- functie: industrie / bedrijvigheid / handel / verkeer
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies

!• • • j

3.2 Groen gebied
- functie: openluchtrecreatie (park, sportterrein, begraafplaats, enz.)
- voornamelijk onbebouwd terrein
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies

4. Ander gebied
- functie:
Na1945 gereconstrueerd gebied

Gebieden met bijzondere waarden

SPIJKENISSE,
Stedebouwkundige typologie
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