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Afbakening onderzoeksgebieden met de kernen en de bijbehoren-

de buurtschappen  
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In opdracht van de gemeente Ridderkerk heeft Dorp, Stad en Land de cultuurhistorische 

waarde van bouwkundige objecten en landschappelijke en stedenbouwkundige structuren 

van het buitengebied geïnventariseerd en in kaart gebracht. Het onderzoeksgebied omvat 

de historische kernen en linten van Bolnes, Rijsoord, Zwet, Zwaantje, Oostendam, Oude 

Molen en de polderstructuren van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard, Donkersloot en 

het Zand. Door de strategische ligging op een knooppunt van rivieren en waterwegen kon 

Ridderkerk uitgroeien tot een belangrijke speler in de scheeps- en machinebouw en touw- 

en vlasindustrie. De ligging tussen grote steden als Rotterdam en Dordrecht maakte ook 

dat Ridderkerk met haar tuinderijen een belangrijke rol had in de regionale voedselvoor-

ziening. Water-, weg-, trein- en tramverbindingen die het gebied doorkruisten stimu-

leerden de ontwikkelingen verder. Al deze ontwikkelingen hebben hun fysieke sporen 

achtergelaten in het landschap, de kernen en buurtschapjes. Deze sporen getuigen van 

een bijzondere wordingsgeschiedenis die het waard is te behouden. In dit rapport zijn de 

waardevolle sporen in de bouwkunst, stedenbouw en het landschap geïnventariseerd en 

beschreven.  

Het onderzoeksgebied bevindt zich op het eiland van 

IJsselmonde. Gelegen in de Maasdelta is IJsselmonde 

oorspronkelijk een gebied van zandwallen en rivierdui-

nen, getijdenstromen, wadkreken  en waarden. De ri-

vierduinen of doncken en zandwallen waren de eerste 

droge vestigingsplaatsen. Waarden (ook wel weerd(e) 

of weert) zijn van oorsprong vlakke min of meer 

droogvallende gebieden in de natte delta, bekaad en 

bedijkt door gemeenschappen die er zich vestigden. Zo 

werden de waarden niet langer gevormd door de dyna-

miek van laag, hoog water en getij, maar vormde de 

mens deze omgeving tot min of meer vastliggende ei-

landen en rivieren. Het eiland IJsselmonde zoals we 

het nu kennen wordt omgeven door grote rivieren. De 

Reijerwaard (de waarden van Ridderkerk) wordt in het 

noorden omgeven door de Nieuwe Maas, de Waal in 

het zuiden en de Noord in het oosten. De lijnen van het 

water van de rivieren en de lijnen in de waarden van 

oude wadkreken, polderdijken, kaden en polderwegen 

en de ontwikkelingen daarlangs vormen de structuur- 

en identiteitsdragers van het gebied. Dit zijn de lange 

historische lijnen in het landschap van waaruit en 

waarlangs het gebied zich met landbouw, scheeps-

bouw en industrie ontwikkelde. Met beleefbare herin-

neringen aan haar geschiedenis beschikt Ridderkerk 

over een cultuurhistorisch waardevol buitengebied 

 

1. INLEIDING  
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waarin de historische ontwikkeling van het gebied goed 

afleesbaar moet blijven. 

 

Om goed en zorgvuldig om te gaan met de cultuurhisto-

rie in het buitengebied heeft Dorp, Stad en Land een 

Cultuurhistorische Waardenkaart voor het buitengebied 

van Ridderkerk opgesteld. Deze waardenkaart is een 

vervolg op de historische waardenkaarten die Dorp, 

Stad en Land in 2016 en 2018 vervaardigde voor de 

historische kern van het centrum van Ridderkerk en de 

woongebieden daar omheen. Als uitwerking van het 

Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 vormt de waardenkaart 

de basis voor de vertaling van dit beleid naar het be-

stemmings- en/of omgevingsplan en kan worden opge-

nomen in of gekoppeld worden aan het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO). De waardenkaart informeert de 

gemeente welke objecten het waard zijn om te behou-

den en daarnaast kan de cultuurhistorische informatie 

uit het onderzoek ook worden ingezet ter inspiratie bij 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.    

 

Hieronder wordt de gehanteerde werkwijze toegelicht, 

de in dit rapport gehanteerde begrippen gedefinieerd en 

is een overzicht van de gebruikte bronnen opgenomen.  

 

WERKWIJZE 

Om tot een goede inventarisatie en waardering te 

komen hebben wij de volgende werkwijze gehanteerd. 

 

Veldwerk 

De betreffende panden en structuren zijn eind 2019 en 

begin 2020 vanaf de openbare weg gefotografeerd. 

Daarnaast is voor nadere beoordeling gebruik gemaakt 

van openbare bronnen zoals Google Streetview, Bing 

Maps, Topotijdreis.  

 

Bureau-onderzoek 

Middels openbare en online beschikbare documenten 

van de gemeente Ridderkerk en openbare archieven 

van onder meer de beeldbank van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE), Stadsarchief Rotterdam, 

Regionaal Archief Dordrecht en Stichting Oud Rid-

derkerk is nader onderzoek gedaan naar de te waar-

deren en beschrijven objecten en elementen. 

 

Waarderingsmethodiek 

Om de verschillende objecten en structuren ten opzich-

te van elkaar te wegen en te waarderen, maakt Dorp, 

Stad en Land gebruik van een waarderingsmethodiek. 

 

 

1. Ontstaansgeschiedenis: herkomst, relatie met 

historische gebeurtenissen, betekenis voor de 

kennis over het verleden.  

2. Samenhang en context: ensemblewaarde, relatie 

met omgeving, zowel fysiek als functioneel. 

3. Zichtbaarheid: beleefbaarheid en invloed op de 

ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.  

4. Zeldzaamheid: hoe uniek is het: lokaal, regio-

naal, nationaal.  

5. Representativiteit: is het een voorbeeldig exem-

plaar van een type?  

6. Conservering: technische kwaliteit, staat van 

onderhoud.  

7. Gaafheid: oorspronkelijkheid, mate van ver-

minking.  
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De totaalwaardering van elk element resulteert in de 

waarde ‘redelijk hoog’, ‘hoog’ of ‘zeer hoog’. In de 

bijlage is een tabel opgenomen waarin is aangegeven 

welke criteria op de verschillende cultuurhistorische 

elementen van toepassing zijn. Bij 5, 6 of 7 toepasse-

lijke criteria heeft het element zeer hoge cultuurhistori-

sche waarde, bij 3 of 4 criteria hoge cultuurhistorische 

waarde en bij 1 of 2 criteria redelijk hoge cultuurhisto-

rische waarde.  

 

Tot slot zijn de cultuurhistorisch waardevolle panden 

en structuren van een beschrijving voorzien. De be-

schrijving bestaat uit enkele feitelijke gegevens (o.a. 

locatieaanduiding, ouderdom, functie, etc.), een be-

schrijving van de kenmerken van het pand of de struc-

tuur, een waardering, de relevante waarderingscriteria 

en een toelichting op de waardering. Bij het bepalen 

van de ouderdom en het adres is gebruik gemaakt van 

gegevens uit de BAG van het Kadaster. 

 

De cultuurhistorische waardering van bouwkunst heeft 

betrekking op het hoofdgebouw. Op het terrein, bijge-

bouwen en recente aanbouwen is, tenzij nadrukkelijk 

vermeld, de waardering niet van toepassing. 

 

Het criterium conservering is op een andere wijze van 

toepassing op historische groenstructuren. De cultuur-

historische waarde kan daarom ook van toepassing 

zijn op recente (vervangende) beplantingselementen. 

 

 SAMENWERKING  

Bij het onderzoek is in beperkte of grotere mate de 

samenwerking opgezocht met andere partijen. De ge-

meente vormde uiteraard de belangrijkste gespreks-

partner met betrekking tot het verloop van het proces 

en het aanbrengen van focus op bepaalde thema’s. Zo 

is op verzoek van de gemeente extra aandacht besteed 

aan het thema Kunstenaarskolonies in Rijsoord. On-

derzocht is welke objecten dit verhaal blijvend kunnen 

vertellen. In oktober 2019 heeft overleg plaatsgevon-

den met mw. Van Dongen en dhr. Plaisier van de 

werkgroep Schilderdorp Rijsoord. Buitenlandse kun-

stenaars 1888-1914. In een presentatie van door hen 

uitgevoerd onderzoek hebben zij toegelicht hoe Rijs-

oord een kunstenaarskolonie werd, welke personen 

daarbij een rol hebben gespeeld en welke plekken van 

belang zijn voor dit verhaal. Deze informatie is ver-

werkt in het onderzoek. 

 

De Stichting Oud Ridderkerk is geconsulteerd, maar 

niet intensief betrokken bij het onderzoek, mede als 

gevolg van de corona pandemie.  
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BRONNEN  

Bij het opstellen van de cultuurhistorische waarden-

kaart is van de volgende bronnen gebruik gemaakt.  

 

 Erfgoedbeleid Ridderkerk, cultuurlandschap en his-

torische stedenbouw (Rho, 2013)  

 Cultuurhistorische objecten: IJsselmonde en Eiland 

van Dordrecht (Landschapsbeheer Zuid-Holland, 

2011)  

 Groene Kaart (Gemeente Ridderkerk, 2013)  

 Concept Integrale Visie per wijk op groen in de 

openbare ruimte (Groenvisie) Ambitiedocument 

(Gemeente Ridderkerk, 2019) 

 Jongere bouwkunst en stedenbouw 1800-1945: Rid-

derkerk (Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland, 

1995)  

 Rekening houden met cultuurhistorische waarden 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012)  

 Naoorlogse stadswijken: Tussen Park en Stad 

(André de Hoop en Maarten Ettema, 2009) 

 Atlas van de Wederopbouw Nederland 1940-1965: 

Ontwerpen aan Stad en Land (Anita Blom, 2013) 

 Maakbaar Landschap: Nederlandse Landschapsar-

chitectuur 1945-1970 (Fransje Hooimeijer en Ma-

rinke Steenhuis, 2009) 

 Een stijgende stand met een zinkend land: waterbe-

heersingssystemen in polder Nieuw-Reijerwaard, 

1441-1880 (Bertus Wouda, 2009) 

 Een schatkistje uit Reijerwaard : paleografische at-

las van de archieven van polder Oud- en Nieuw-

Reijerwaard (Bertus Wouda, 2002) 

 Experimentele woningbouw in Nederland 1968-

1980: 64 gerealiseerde woonbeloften (Marcel Bar-

zilay, Ruben Ferwerda en Anita Blom, 2019) 

 

 Monumenten in Nederland- Zuid-Holland (Sabine 

Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester, Chris Kol-

man, Ronald Rommes, Elisabeth Stades-Vischer en 

Ronald Stenvert, 2004) 

 Programma van Eisen voor een verkennend en kar-

terend inventariserend veldonderzoek door middel 

van grondboringen in het plangebied ‘Kolenbran-

derstraat 28’ in de gemeente Ridderkerk (Bureau 

Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), 

2017) 

 

Websites:  

 bagviewer.kadaster.nl  

 www.eilandijsselmonde.nl  

 www.geschiedenisvanzuidholland.nl  

 www.topotijdreis.nl 

 www.oudridderkerk.nl 

 www.rezoord.nl 

 www.regionaalarchiefdordrecht.nl 

 www.mijngelderland.nl 

 Cultureel Erfgoed Ridderkerk: 

 https://maps.bar-organisatie.nl/maptour/ 

 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 Beeldbank Het Geheugen van Nederland 

 Beeldbank Het Nationale Archief 

 Beeldbank Gemeente Ridderkerk 

 

Afbeeldingen: 

De foto’s en kaarten zijn gemaakt door de makers van 

dit rapport en/of afkomstig van Google Streetview, 

Stichting Oud Ridderkerk en openbare archieven en 

beeldbanken.  
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Een met vlas beladen tjalk in de (eerste) oude of Ridderkerkse Haven rond 1900.  
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Ridderkerk en omgeving met de historische lange lijnen en historische kernen. De Blaakwetering heeft hier nog een in-of uitwateringssluis ten 

westen van de Ridderkerkse Haven. Het buitendijkse gebied (het huidige Donkersloot) krijgt vorm door verlanding van de op- en aanwassen. 

Detail van ‘Oude kaart van den Zuid-Hollandse Waard’, ongedateerd (Nationaal Archief).  

“ 

 

Ridderkerk en omgeving ontwikke-
len zich langs de historische lange 
lijnen als de rivieren, dijken, ka-
den, polderwegen en weteringen.  
Op strategische kruispunten in het 
landschap ontstaan kiemen van 
nederzettingen”  
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De geïnventariseerde cultuurhistorisch waardevolle panden, elementen en structuren 

staan niet op zichzelf. Het zijn sporen van de ontwikkelingsgeschiedenis van Ridderkerk 

die teruggaat tot rond 5000 vC wanneer de rivierduinen of donken in het gebied worden 

gevormd waarop Bolnes en Huis ten Donck zich bevinden.  Een cultuurhistorische waar-

dering is daarom alleen mogelijk als kennis wordt genomen van en rekening wordt ge-

houden met deze geschiedenis. 

Aan de hand van historisch kaartmateriaal en verschillende documenten is een korte be-

schrijving van de ontstaansgeschiedenis en een typering van het onderzoeksgebied opge-

steld. 

 

2. ACHTERGROND 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

 

Stuifduinen in een riviervlakte (8000-3000 vC) 

In de riviervlakte van Rijn en Maas ligt, in een dyna-

misch gebied van zandbanken en rivierduinen, het 

toekomstige Ridderkerk. Als het stelsel tot stilstand 

komt en de zeespiegel daalt, komen de zandbanken 

boven water. Wind brengt het zand opnieuw in 

beweging en zo vormen zich de duinen. Achter deze 

duinen vormt zich een zoetwaterlagune waarin ook de 

de donken van Bolnes, Huys ten Donck en de Rijks-

wegdonck zich bevinden. Deze donken worden in de 

steentijd (9000-2000 vC) bewoond door jagers, vissers 

en voedselverzamelaars. Op de Rijkswegdonck zijn 

bewijzen gevonden van bewoning door de Vlaar-

dingencultuur (3500-2500 vC) die leefde van over-

wegend landbouw en veeteelt. 

 

Veen tussen zee en rivieren (3000-500 vC) 

De bewoners van de Vlaardingencultuur wonen in de 

zoetwaterlagune achter de duinen. Daar vormt zich een 

veenmoeras door afgestorven plantenresten. Door het 

veenmoeras stromen traag de vlechtende rivieren van 

de Rijn en de Maas naar zee. Onder invloed van het 

getij tussen de Noordzee en rivieren vormt zich een 

dynamisch waddenlandschap tussen duin en veen. De 

zee slaat het veen weg en legt zand en klei neer. Het 

onderzoeksgebied bevindt zich op de rand van dit wad-

denlandschap op een bodem van kleiig zand. Als de 

duinenrij zich sluit groeit het veengebied weer aan tot 

het de hele lagune bedekt. De bewoners beginnen vanaf 

de bewoonde donken en oeverwallen het moeras te 

ontginnen door slootjes te graven. Door de ontwatering 

klinkt het veen in. Op de oeverwal van Rijsoord zijn bij 

opgravingen resten gevonden van bewoning en terpen 

uit de Bronstijd (2000-800vC). 

 

Vorming van IJsselmonde ( 500 vC-800 nC) 

Door ontginning daalt het veen en dringt het water van-

uit de kust, waar de duinen weer zijn opengebroken, en 

de rivieren naar binnen. Het veen wordt weggeslagen 

en afgevoerd door de rivieren. Er vormt zich weer een 
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“ In 1332 liet Graaf Willem III de 
Waal echter afdammen bij Oosten-
dam en later ook bij Heerjansdam. 
Sindsdien is de Waal een binnen-
water” 

 

 

De omgeving van Ridderkerk met historische kernen van links naar rechts Bolnes, Slikkerveer, Ridderkerk, Oude Molen en Oostendam.  

Duidelijk is nu de Ridderkerkse haven aangegeven als nevengeul van de Merwede (huidige Noord). Bij Oostendam is duidelijk de afdamming 

van de Waal te zien, een zijarm van de Noord. 

Detail van kaart: ‘Kaart van de platen en visscherijen in de Merwede en Maas van Papendrecht tot Bolnessersluis’.  

Datum: 1615 / Vervaardiger:Janszoon Been (Nationaal Archief)  
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getijdenwaddenlandschap waar zee en rivier hun klei 

op afzetten. De rivier Hollandsche IJssel vormt zich 

rond 250 vC. Vanuit de veenrivier de Alblas uit het 

veengebied van Alblas, vormt zich de rivier de Waal. 

Rond 800 nC hebben ook de Lek en Merwede hun weg 

door dit veengebied gevonden. Tussen het waddenland-

schap in het westen en het veen van Alblas bevindt zich 

de getijdenkreek de Noord. Tussen de Maas, de Oude 

Maas en de Noord bevindt zich nu het eiland IJssel-

monde. De rivier de Waal scheidt het eiland IJssel-

monde van het eiland van Zwijndrecht. De oeverwallen 

ontwikkelen zich en klei wordt op de veenrestanten 

afgezet. Als de oeverwallen zich volledig hebben ont-

wikkeld worden deze in de Romeinse tijd (0-270 nC) 

intensief bewoond. Restanten van boerderijen, 

beschoeiingen en wegen uit de Romeinse tijd zijn ge-

vonden in de Waal en nabij Slikkerveer. 

 

Eerste bewoning Riederwaard (8ste-14de eeuw) 

IJsselmonde was een gebied van zandwallen en rivier-

duinen, getijdenstromen, wadkreken  en waarden. 

Waarden (ook wel weerd(e) of weert) zijn van oor-

sprong vlakke min of meer droogvallende gebieden in 

de natte delta. Rond de tiende eeuw werden de droogste 

en bewoonde delen van IJsselmonde, waaronder het 

veengebied van de Riederwaard, bekaad en bedijkt 

door gemeenschappen die er zich vestigden. Zo werden 

de waarden niet langer gevormd door de dynamiek van 

laag, hoog water en getij. Vanaf die tijd werd begonnen 

met de ontginning van het gebied en darinck delven 

(zoutwinning uit veen) waardoor het veen drastisch 

inklonk en wateroverlast steeds meer toenam. Om het 

gebied tegen het buitenwater te beschermen legde men 

 

 

in de elfde en twaalfde eeuw aansluitende tracés van 

dijken en kaden aan. Zo ontstonden het eiland Rhoon, 

de Zwijndrechtse Waard en de Riederwaard (samen: 

IJsselmonde). Het water vormde echter niet alleen een 

bedreiging voor de bewoners van IJsselmonde, het was 

met de visserij, riet en wilgenbouw in de gorzen ook 

een belangrijke inkomstenbron. In de Riederwaard 

werd Riede, voorloper van het huidige Ridderkerk, 

gesticht. De naam van dit plaatsje wordt voor het eerst 

in historische bronnen uit 1105 genoemd.  

 

Inpoldering Nieuw- en Oud-Reijerwaard (14de-18de 

eeuw) 

Nadat de Riederwaard in 1373 overspoelde werd de 

loop van de Donkersloot  naar het oosten verlegd. Het 

uiteindelijke resultaat was dat de Merwede zijn hoofd-

stroombed verlegde van de meander om Donkersloot 

heen, met het dorpje Ridderkerk op de oever in de bui-

tenbocht, naar een nieuwe geul dwars door de polder. 

Hierdoor verloor de Alblasserwaard een flink deel van 

zijn meest westelijke areaal. Het afgesneden stuk werd 

(weer) ingepolderd en kreeg de naam polder Don-

kersloot. De nieuwe geul maakt deel uit van de huidige 

Noord tussen IJsselmonde en de Alblasserwaard; de 

oude meander verlandde geleidelijk aan. Na een eeu-

wenlange strijd om de eigendoms- en gebruiksrechten 

van Donkersloot besloot koning Willem I in 1814 om 

de polder ten koste van Alblasserdam aan Ridderkerk 

toe te voegen. 

Deze Donkersloot was slechts een onaanzienlijk 

stroompje tussen Alblasserdam en de Riederwaard. In 

1331 werd de Waal, een zijstroom van de Noord, af-

gedamd met de herbedijking van de Zwijndrechtse 
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“ 

 

 

 

De omgeving van Ridderkerk met de oude of eerste Ridderkerkse Haven en buitendijkse gronden omstreek 1741. 

Detail van kaart ‘Beschrijving Kaart van de Merwede, Oude en Nieuwe Maas tot uitmonding in zee”. Oorspronkelijke titel: “Kaar t van de 

Beneeden Rivier de Maas en de Merwede, van de Noordzee tot Hardinksveld’ Datum 1741. 

Makers: Melchior Bolstra, Cruquius, Nicolaus (Nationaal Archief)  

Polder Oud-Reijerwaard grensde in 
het noorden aan de rivier de Noord 
(voorheen Merwede of Donkersloot 
genaamd) waar zich een steeds 
groter gebied van aanwassen vorm-
de door afzettingen van de rivier. 
Deze buitendijkse ‘(n)oorden’ of 
gorzen werden gebruikt als buiten-
dijkse hooi- en weilanden en voor 
de verbouw van bies, riet, rijshout 
en vlas”  
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Waard, die door de Waal werd gescheiden van de 

Riederwaard. Bij de oostelijke afdamming ontstond 

Oostendam. Nadat de Riederwaard in de veertiende 

eeuw meerdere keren overstroomde was bewoning niet 

meer mogelijk. De inwoners trokken zich terug op de 

hoger gelegen Pruimendijk en Waaldijk. Begin 

vijftiende eeuw was het oostelijke deel van de waard 

weer deels ingepolderd. In 1404 kwam Oud-Reijer-

waard gereed, in 1441 Nieuw-Reijerwaard. De polders 

liepen in 1421 met de Sint Elisabethsvloed nog een-

maal onder water. In 1424 werden zij definitief bedijkt. 

De hoge zeedijken Ringdijk, West- en Middenmolen-

dijk volgden grotendeels het tracé uit de elfde en 

twaalfde eeuw. Oud- en Nieuw-Reijerwaard waren aan-

vankelijk twee afzonderlijke polders gescheiden door 

de polderdijk Lagendijk. De restanten van de wadkre-

ken Blaak en Blaakwetering werden als hoofdwater-

gangen opgenomen in het watersysteem van de polder 

Nieuw-Reijerwaard. Oud- en Nieuw-Reijerwaard 

werden gescheiden bemalen, eerst met behulp van 

windmolens, later met behulp van stoomgemalen en 

elektrische gemalen. Beide polders werden in lange 

stroken, verdeeld door de polderwegen in verschillende 

ontginningsvlakken, haaks op de dijken verkaveld. De 

boerderijen werden aan de uiteinden van de stroken, 

langs de dijken gebouwd.  

 De percelen werden ingezet voor akkerbouw dan 

wel veeteelt. In 1616 verrijst een kasteeltje op de donk 

(rivierduin) tussen Slikkerveer en Bolnes. Op de funda-

menten van dit kasteeltje ontwikkelt zich de buiten-

plaats met landgoed Huys ten Donck van de familie 

Groeninx van Zoelen. Ook de molenplaats bij het 

buurtschap Oude Molen maakte onderdeel uit van hun 

 

bezit. Zeker vanaf 1600 speelde de brug over de Waal 

bij Rijsoord en het daarbij gelegen huis een belangrijke 

rol in het gebied. Het huis was in ieder geval in 1676 

eigendom van de Vrouwe van Rijsoord en was in de 

loop der jaren in gebruik als herberg, tolhuis, rechthuis 

en gemeentehuis.  

 Vanaf de zeventiende eeuw was vlasteelt langs de 

Waal een steeds belangrijkere bron van inkomsten. 

Door de nabijheid van grote steden als Rotterdam en 

Dordrecht nam het belang van de tuinbouw en zoetwa-

tervisserij steeds meer toe. Vanaf de negentiende eeuw 

kreeg de glastuinbouw een groter aandeel in de Reijer-

waard. In het algemeen bloeiden in het strategisch gele-

gen gebied rond de zeventiende en achttiende eeuw, ten 

tijde van de Republiek, landbouw, visserij, industrie en 

nijverheid op. 

 In polder Oud-Reijerwaard vormde de kade Oude-

landseweg de scheiding tussen twee ontginningen. Pol-

der Oud-Reijerwaard grensde in het noorden aan de 

rivier de Noord waar zich een steeds groter gebied van 

aanwassen vormde door afzettingen van de rivier. Deze 

buitendijkse ‘(n)oorden’ of gorzen werden gebruikt als 

buitendijkse hooi- en weilanden en voor de verbouw 

van bies, riet en rijshout. In het noorden vormde zich 

tussen de Ringdijk en de Noord het buitendijkse gebied 

Donkersloot. In het zuiden grensde de polder Oud-

Reijerwaard aan de Waal, de afgedamde riviertak die 

de Noord eerder verbond met de Oude Maas.  

Rond Rijsoord en Oostendam ontstond een bloeiende 

rijshout- en vlascultuur langs de Waal. Een deel van 

Rijsoord, Strevelshoek, is gelegen in de Zwijndrechtse 

waard. 

 Na de bedijking van de polder Nieuw-Reijerwaard 

werd de polder in blokken opgedeeld met elk een  

eigen ontginningspatroon. De polderwegen en kaden 

Kievitsweg, Kruisweg, Kerkweg, Hogeweg en Voor-

weg vormden de grenzen van deze ontginningsblokken 

en zijn nog steeds herkenbaar als lange lijnen in het 

landschap. In het noordwesten vormde zich de neder-

zetting Bolnes die zich samen met Slikkerveer ontwik-

kelde tot een belangrijke speler in de scheeps- en ma-

chinebouw.  

 De westelijke grens van de polder werd gevormd 

door het Bolnesserdijkje. Deze zijwende, een kade die 

parallel is gelegen aan de ontginningspatronen, vormde 

de scheiding tussen IJsselmonde en Bolnes. Verder 

zuidwaarts takte het Bolnesserdijkje aan op het Zeven- 

bergschedijkje, de Krommeweg en de Koninklijke 

Straatweg (later Rijksstraatweg).  
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Kaart van Ridderkerk met de beide polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard. De Lagendijk vormt de begrenzing tussen de twee polders.  

De nieuwe of tweede haven van Ridderkerk is al aangegeven maar werd pas vanaf 1910 aangelegd.  

Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan Ridderkerk, Zuid Holland (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / MIN08170VK1)  

Nadat de Riederwaard in 1373 
overspoelde kwam in 1404 Oud- 
Reijerwaard gereed, in 1441 
Nieuw-Reijerwaard.  
De polders liepen in 1421 met de 
Sint Elisabethsvloed nog eenmaal 
onder water. In 1424 werden ze 
definitief bedijkt” 
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Vooroorlogse ontwikkelingen 19de en 20ste eeuw) 

In de negentiende en twintigste eeuw groeit aan de 

Ringdijk tussen Bolnes en Slikkerveer de scheeps- en 

machinebouw uit tot een belangrijke werkgever. In het 

buitendijkse gebied aan de rivier verschijnen scheeps-

werven, loodsen, fabriekshallen en kantoren. Arbeiders 

uit Brabant en Zeeland trekken naar het gebied. Door 

de groei van inwoners zijn meer woningen nodig. Wo-

ningcoöperaties en stichtingen, opgericht door arbei-

ders zelf en/of kerkelijke of politieke bewegingen, leg-

gen zich toe  op het ontwikkelen van woningen voor de 

arbeiders. Ook werkgevers in de scheeps- en machine-

bouw, zoals Verolme en Boele, spelen een rol in de 

ontwikkeling van arbeidershuisvesting.  

 Allereerst concentreert de bouw van arbeiderswo-

ningen zich vooral aan de dijklinten en polderwegen. 

Aan de Rijksstraatweg en Pruimendijk verrijzen rijtjes 

arbeiderswoningen. Aan de Donckselaan verrees in 

1920 een buurtje met arbeiderswoningen. Aan de Mau-

ritsweg, de verlenging van de Kerkweg van de dorps-

kern van Ridderkerk tot aan de Rijksstraatweg, bouwde 

Patrimoniums Woningstichting Rijsoord rond 1920 

tenminste vijftig arbeiderswoningen. In Bolnes breidt 

de woningbouw zich ook uit op de poldervloer van pol-

der Nieuw-Reijerwaard. Hierbij is duidelijk te zien dat 

de eerste vroege uitleg van het woongebied het langge-

rekte slotenpatroon volgt. Ook in de jaren 30 en 40 ont-

wikkelde Bolnes zich weer verder. Onder andere 

scheepsbouwbedrijf Verolme financierde in Bolnes de 

bouw van woningen voor zowel arbeiders als leiding-

gevenden.  

 De ligging aan de Noord, de Maas en de Waal 

maakt dat Ridderkerk altijd goed bereikbaar is geweest 

 

over water met aanlegplaatsen en havens voor vracht-

verkeer, veerponten en beurtschippers. De beurtvaart 

was de eerste vorm van openbaar vervoer in het westen 

van Nederland. De Waal was een levendige waterweg 

die tot 1934 via een schutsluis in verbinding stond met 

de Noord en zo een belangrijke rol vervulde in het ver-

voer van goederen, vee en personen. Na 1934 was de 

Waal niet meer bereikbaar vanaf de Noord en nam het 

belang van vervoer over land toe. De havenkom van 

Ridderkerk was van oudsher via een zijarm om de pol-

der Donkersloot aan twee zijden verbonden met de 

Noord. Deze watergang werd de Ridderkerkse Haven 

genoemd. Met de aanleg van een havenkanaal in 1910 

kreeg de havenkom een nieuwe directe verbinding met 

de Noord.   

 De ontwikkeling van moderne infrastructuur over 

land had grote invloed op de ontwikkeling van het ge-

bied. De Koninklijke Straatweg die langs Zwet en Rijs-

oord liep werd in 1821 omgevormd tot Rijksstraatweg 

als onderdeel van het rijkswegennetwerk. De Rijks-

straatweg kruiste de Waal bij de brug van Rijsoord. 

Deze Rijksstraatweg verbond Rotterdam met Dordrecht 

en maakte onderdeel uit van een internationaal tracé 

tussen Parijs en Amsterdam. In 1872 werd de Staats-

spoorlijn tussen Rotterdam en Dordrecht in gebruik 

genomen. Inwoners van het gebied profiteerden van het 

treinstation in Barendrecht.  

 Vanaf 1900 werd Rijsoord nog beter bereikbaar 

toen een tramweg werd aangelegd met haltes bij We-

vershoek, De Zwaan, de Lagendijk en de Mauritsweg, 

de brug over de Waal bij Rijsoord en bij ‘De Tol’. De-

ze stoom- en later elektrische tram was zowel van be-

lang voor lokaal als regionaal personen- en goederen-
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Ridderkerk en omgeving. 

Detail van deTopografische Militaire Kaart, 1850-1864, datum 1850 (Nationaal Archief)  

Aan de Nieuwe Maas ontwikkelt 
zich de scheeps- en machinebouw. 
Langs de Waal is de vlascultuur 
van belang”  
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vervoer. De vlasindustrie en akker- en tuinbouw maak-

ten veel gebruik van de trams. Het landelijke karakter 

van Rijsoord en haar strategische ligging en bereikbaar-

heid droegen bij aan een bijzondere ontwikkeling vanaf 

omstreeks 1885. In het kielzog van een Amerikaanse 

kunstenaar en schilderdocent met wortels in Rijsoord 

ontwikkelde zich een schilderkolonie in het dorpje. 

Amerikaanse kunstenaars die langere tijd in Parijs 

woonden en werkten of door Europa reisden brachten 

zomers door in Rijsoord. De kunstenaars legden het, 

naar hun idee, pure en onbedorven Hollandse landleven 

van het vlasdorpje en haar bewoners vast. 

 Door internationale concurrentie en gebrek aan 

vlasverwerking tot linnen nam het belang van de vlas-

teelt en -industrie steeds meer af. De tuinderij nam in 

het gebied aan belang toe. De neergang van de Rijs-

oordse vlasindustrie zette door na WO2.  

 

Wederopbouwperiode (1945-1965) en Post 65 

In tegenstelling tot de neergang van de Rijsoordse vlas-

industrie nam het belang van de scheeps- en machine-

bouw in Ridderkerk en de regio na WO2 toe. Bolnes 

werd gestaag uitgebreid. Ten oosten van de Boezemka-

de, die werd getransformeerd tot parksingel, werden 

woonbuurten ontwikkeld in de geest en stijl van de mo-

derne tuinstadgedachte. De opbouw van de naoorlogse 

woongebieden bestond uit velden met open stempel- 

ensembles met middelhoge en lage bebouwing in een 

groene setting. Tussen deze ensembles bevonden zich 

de typerende groene kernen waarin als losse objecten 

scholen, kerken en sportgebouwen staan in een plant-

soen. De nieuwe stedenbouwkundige ontwerpen ne-

geerden veelal de onderliggende patronen in het land-

 

schap. Randparken of zogenaamde groene ‘parkways’ 

en parksingels markeren met hoog- of juist laagbouw 

als bungalowparkjes de overgangen naar het buitenge-

bied. Deze groen-blauwe hoofdstructuren voegen zich 

over het algemeen meer naar patronen in het landschap. 

 Ook in deze periode zijn er voorbeelden van door de 

industrie gefinancierde en/of ontwikkelde woning-

bouw. Vanaf eind jaren 60 raakten woonerven en klein-

schaligere structuralistische woongebouwen meer in 

zwang. Hiervan zijn enkele noemenswaardige voor-

beelden in het gebied te vinden. De stedenbouwkundi-

ge opbouw van het naoorlogse woongebied van Bolnes 

is gefragmenteerd geraakt door herontwikkelingen en 

transformaties. De glastuinbouw breidde wel verder uit 

maar vereiste geen grootschalige woningbouw. In te-

genstelling tot de groei van Bolnes bleef de naoorlogse 

groei van Rijsoord beperkt. Ruimtelijk raakten Rijsoord 

en Oostendam geïsoleerd door de aanleg van de rijks-

weg A15/A16 die het Ridderkerkse grondgebied in 

delen splitste. Landschappelijk gezien zijn de door 

Staatsbosbeheer ontworpen populierenplantages en 

lanen langs de snelwegen en knooppunten karakteris-

tiek.  

 In het gebied Donkersloot en het Zand ontwikkelt 

zich een bedrijvengebied voor industrie en handel. 

Vanaf de jaren 80 kreeg de scheeps- en machinebouw 

steeds meer te maken met internationale concurrentie 

en vielen enkele grote spelers om. Het havenkanaal dat 

in 1910 is aangelegd wordt afgedamd en het historische 

havenbekken wordt gedempt. Een nieuwe haven met 

jachthaven komt omstreeks 1970 gereed. De gorzen 

worden ontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied en 

herbergen tevens de rioolzuiveringsinstallatie.  
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Topografische kaart 1950 (www.topotijdreis.nl)  

Door de groeiende industrie  
begint het dorp Bolnes rond 
1900 uit te breiden. De groei 
houdt tot de jaren 70 aan”  
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RUIMTELIJKE TYPERING ONDERZOEKSGEBIED 

 

Het onderzoeksgebied bestaat uit de polders Oud- en 

Nieuw-Reijerwaard waarvan nog fragmenten van pol-

derverkavelingen aanwezig zijn. De ontginningsrichtin-

gen en begrenzingen onthullen de wordingsgeschiede-

nis van de polders. In en om deze polders komen een 

aantal historische landschappelijke en stedenbouwkun-

dige lijnen bij elkaar. Een groot deel van de cultuurhis-

torisch waardevolle elementen bestaat uit of bevindt 

zich langs één van deze lijnen. 

 

De rivierdijken en rivieren 

Langs de hoge zeedijken zoals de Ringdijk en de Oost-

molendijk, die min of meer het oude tracé van oever-

wallen en  tiende- en elfde-eeuwse dijken en kaden 

volgen, vestigden zich de eerste bewoners. Eerst vestig-

den mensen zich op de hoge oeverwallen, rivierduinen 

(donken) en zelf opgeworpen terpen. In een volgende 

fase werden delen zoals rondom nederzettingen, wei-

den en akkers, bekaad en bedijkt. Later volgenden gro-

tere aaneengesloten stelsels van bekadingen en bedij-

kingen zoals ringdijken. Langs de dijken ontwikkelden 

zich de lintdorpen met verspreide en aaneengesloten 

lintbebouwing zoals we die nu kennen. De bebouwing 

bevond zich op of aan de dijk. Binnendijks bevonden 

zich boerderijen op de poldervloer. Het buitendijkse 

gebied was van oorsprong een dynamisch gebied, waar 

de rivier land afzette maar ook land afsloeg.  

 In dit buitendijkse gebied aan de rivieren ontwikkel-

den zich gorzen, havens en werven. De hoge zeedijken 

staan continu onder druk van het buitenwater. In de 

loop der jaren werden de dijken verhoogd, verzwaard 

 

en verlegd. Na WO2 heeft hiervoor bij Bolnes veel van 

de oorspronkelijke lintbebouwing moeten wijken. Ook 

de Noldijk, Pruimendijk en Waaldijk waren oude oe-

verwallen en bedijkingen die de Riederwaard tegen het 

buitenwater moesten beschermen. Door de afdamming 

van de Waal werden deze dijken echter al in de veer-

tiende eeuw secundaire polderdijken. Deze dijken heb-

ben daardoor grotendeels hun historische profiel en 

bebouwing kunnen behouden. 

 

De polderdijken  

De polderdijken vormen de buitengrenzen van een pol-

der. Ze liggen tussen twee poldersystemen in of gren-

zen aan binnenwateren. Ook bij polderdijken concen-

treert de bebouwing zich aan het dijklint. De polderdijk 

Lagendijk verdeelt de Riederwaard in de twee geschei-

den polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard met beide een 

eigen kavelrichting. Bebouwing bevindt zich aan de 

zijde van de polder Oud-Reijerwaard vooral op de pol-

dervloer. Aan de zijde van de polder Nieuw-Reijer-

waard voornamelijk op en aan de dijk.   

 De Lagendijk liep oorspronkelijk vanaf de Waal 

door tot aan de Sint Jorisstraat maar is ter plaatse van 

het stadscentrum door transformatie grotendeels ver-

dwenen. Langs het dijklint met historische bebouwing 

bevinden zich nog fragmenten van het polderlandschap 

en een begraafplaats. De Rijksstraatweg vormt de grens 

tussen de polders van Ridderkerk en Barendrecht.  

 De Pruimendijk, Waaldijk en Noldijk waren voor de 

indamming van de Waal primaire waterkeringen. Vanaf 

de afdamming van de Waal in de veertiende eeuw wer-

den het secundaire keringen. Deze dijken hebben daar-

door grotendeels hun historische profiel en bebouwing 
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Topografische kaart 2019 (www.topotijdreis.nl)  

De vlasindustrie rond de Waal 
verdwijnt na WO2, hier ontwikkelt 
zich de (glas)tuinbouw.  
De aanleg van de A15/A16 ver-
sterkt de tweedeling van het Rid-
derkerkse grondgebied”  
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kunnen behouden. Buitendijks langs de oevers van de 

Waal bevonden zich waterpercelen waar bies, riet en 

rijshout werd verbouwd en zich de vlasbedrijven ves-

tigden. Toevoer, bewerken (roten in het water) en de 

afvoer van bewerkt vlas geschiedden allemaal aan de 

Waal. De Waalweg en het Schalksedijkje maken onder-

deel uit van het dijkenstelsel van de Zwijndrechtse-

waard. Bijzonder is De Nes, een landtong of eilandje, 

ontstaan door de meandering van de Waal.  

 

De polderwegen, kaden en zijwenden 

Ontginningen van een polder geschiedden vanaf een 

hoog en droog punt. Vanaf de oeverwallen, rivierdui-

nen en later vanaf de dijken werden sloten gegraven 

door de ontginners. Dit gebeurde in vrije opstrekken, 

waar de achtergrens nog niet was bepaald, of in vooraf 

vastgestelde blokken. De achtergrenzen van de ontgin-

ningen worden kaden genoemd. De zijgrenzen worden 

zijwenden genoemd. Deze kaden en wegen fungeren 

als wegenstelsel in de polders en benadrukken, gelegen 

midden in de polders, het weidse karakter van het land-

schap. Bebouwing, in de vorm van lintbebouwing, 

komt hier over het algemeen later op gang en is in eer-

ste instantie weinig verdicht.  De Oudelandseweg is de 

kade die is opgeworpen in de polder Oud-Reijerwaard 

tussen de ontginning vanaf de West-, Middel-, en Oost-

molendijk en de ontginning vanaf de Waaldijk/Prui-

mendijk. Deze kade heeft een wat meer grillig karakter. 

 De Kerkweg is grens tussen de ontginning vanaf de 

Westmolendijk en de ontginning vanaf de Lagendijk. 

Deze weg is later verlengd tot aan de Waaldijk. De 

Bolnesserkade(tegenwoordig Dijkje genaamd) is een 

zijgrens of zijwende en vormt de grens tussen de ont-

 

ginningen van de polder Nieuw-Reijerwaard en IJssel-

monde. De tussenboezem de Kleine Vliet, die vroeger 

onderdeel uitmaakte van een molengang, bevindt zich 

parallel aan deze zijwende. De polder Nieuw-Reijer-

waard beslaat een wat groter gebied dan polder Oud-

Reijerwaard en is opgedeeld in zes delen of blokken. 

 Voor de ontginning vanaf de Ringdijk is de Kievits-

weg de achtergrens en de verbindingsweg tussen de 

Ringdijk en de Bolnesserkade. De polderweg Donck-

selaan verbindt de Ringdijk met de Kievitsweg. Zowel 

de Kievitsweg als de Donckselaan speelden een belang-

rijke rol in de ontwikkeling van Ridderkerk. Parallel 

aan de Kievitsweg bevindt zich de kade Hogeweg die 

de Bolnesserkade verbindt met de Lagendijk. De Kie-

vitsweg en de Hogeweg zijn via de Kruisweg verbon-

den. Ten zuidwesten van de Hogeweg is na WO2 veel 

veranderd. Door de aanleg van de Rijksweg A15/A16 

en het dubbele knooppunt is de structuur van de polder 

aangetast. De Voorweg die de Hogeweg met de Rijks-

straatweg verbindt en de Krommeweg, gelegen tussen 

de Voorweg en de Zevenbergscheweg zijn niet meer 

duidelijk afleesbaar en herkenbaar in het landschap. In 

de Zwijndrechtsewaard vormt de Langeweg de achter-

grens van de ontginning van de polder Strevelshoek. 

 

Kreekrestanten, weteringen en polder-boezem-

systemen 

De Blaak en de Blaakwetering zijn waterlopen die hun 

oorsprong vinden in de kreken van het waddengebied 

dat aan de inpoldering voorafging. Zij zijn als weterin-

gen, hoofdwatergangen waarop de poldersloten afwate-

ren, in het waterstelsel opgenomen. In de woongebie-

den zijn ze getransformeerd tot parksingels en stedelij-

ke watergangen. In het landgoed van Huys ten Donck 

is de Blaakwetering opgenomen in de enscenering van 

het parkontwerp. De hoofdweteringen leidden naar pol-

dermolens, gemalen en polder-boezemsystemen die het 

polderwater via uitwateringssluizen loosden op het bui-

tenwater. Het polderwater moest vanaf het diepste punt 

van de polder opgevijzeld worden boven het niveau 

van het buitenwater. Dit geschiedde via hoge of getrap-

te boezems zoals de viermolengang van Bolnes. 

 

Historische kernen en deelgebieden 

Het buitengebied van Ridderkerk bestaat uit zogenaam-

de kiemen van oude nederzettingen als buurtschapjes 

en dorpen van waaruit ontwikkelingen plaatsvonden. 

Deze kiemen zijn ontstaan en bevinden zich langs de 

historische lange lijnen. De kiemen en hun historische 

ontwikkeling wordt in de volgende hoofdstukken be-

schreven.  

Het betreft de nederzettingen: 

 

Bolnes 

Rijsoord & Strevelshoek 

- Wevershoek 

- ‘t Zwaantje 

- Zwet 

Oostendam 

- Oude Molen (en Crezéepolder) 

- Donkersloot 

- Woude 

- ‘t Zand 

- De Gorzen 
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WAARDENKAART: HISTORISCHE GEOGRAFIE WAARDENKAART: HISTORISCHE BOUWKUNST 
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Het bovenstaande heeft geresulteerd in een cultuurhis-

torische waardenkaart die als bijlage bij dit rapport is 

gevoegd. Hiernaast is de cultuurhistorische waarden-

kaart uitgesplitst in twee waardenkaarten, één met his-

torische geografie en één met historische bouwkunst. 

Bij historische geografie gaat het om landschappelijke, 

groene en stedenbouwkundige structuren. Bomen, be-

planting, trappen, civieltechnische kunstwerken en an-

dere objecten die van belang zijn voor de historisch- 

geografische structuren zijn in de beschrijving van de 

structuur benoemd en niet apart op de waardenkaart 

weergegeven. Bij historische bouwkunst gaat het om 

panden en andere bouwwerken zoals schuren.  

De paarse vlakken betreffen rijksmonumenten, de blau-

 

3. INVENTARISATIE EN WAARDERING 

we vlakken gemeentelijke monumenten. De rode 

vlakken betreffen zeer hoog gewaardeerde panden en 

structuren, de oranje vlakken betreffen hoog gewaar-

deerde panden en structuren en de gele vlakken redelijk 

hoog gewaarde panden en structuren. De landschap-

pelijke en stedenbouwkundige structuren zijn met een 

letter op de kaart weergegeven. Deze letter correspon-

deert met de letter bovenaan de beschrijvingen van de 

structuren. 

 

De rijks- en gemeentelijke monumenten worden in dit 

onderzoek niet opnieuw beschreven. Voor een 

beschrijving en waardering wordt verwezen naar de 

monumentenlijst.  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het veldwerk bleek dat er meer waardevolle structuren en objecten waren dan  

verwacht. Om de lees- en bruikbaarheid van de kaart te vergroten zijn samenhangende 

objecten en structuren gebundeld tot ensembles. Wel is ervoor gekozen de lange lijnen in 

het landschap als aparte structuren aan te geven. Na bundeling zijn er 43 historisch-

geografische en stedenbouwkunstige structuren en 77 panden van een waardering voor-

zien (zie hoofdstuk 1 voor de waarderingssystematiek en de bijlage voor de bijbehorende 

tabel). Hierna zijn de panden en structuren beschreven. De beschrijvingen en een over-

zicht van de inventarisatie zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 
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 HISTORISCHE GEOGRAFIE   
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Deelgebied beschrijving: 

Bolnes ontleent zijn naam aan het woord ‘nes’ of 

‘nisse’ dat landtong betekent. Deze term komt zowel 

terug in de benaming van Carnisse als Bolnes. Het 

‘bol’ in Bolnes verwijst waarschijnlijk naar de rivier-

duinen (ook wel donken en hoogten) die boven het 

veen uitstaken of de hoger gelegen oeverwallen. Op de 

oeverwallen van het riviereiland Riederwaard vestigden 

zich de eerste bewoners. De eerste elfde-eeuwse bedij-

kingen van deze waard volgden min of meer het tracé 

van deze oeverwallen en zo vormde zich de polder 

Riederwaard. Na overstromingen in de veertiende 

eeuw, hoogstwaarschijnlijk bij Bolnes en Barendrecht, 

komt in de vijftiende eeuw de polder Nieuw-Reijer-

waard weer boven water. Een aansluitende Ringdijk, 

van oorsprong een hoge zeedijk, moet het land voor 

toekomstige overstromingen beschermen en volgt min 

of meer een middeleeuws tracé uit de elfde eeuw van 

de oude polder de Riederwaard.  

 

De lange historische lijnen in dit gebied zijn de Ring-

dijk in het noorden, de Bolnesserkade in het westen, de 

Kievitsweg in het zuiden en de Blaakwetering, een res-

tant van een getijdekreek, in het oosten. Op de grens 

van Slikkerveer en Bolnes bevindt zich het landgoed 

Huys ten Donck. In de negentiende eeuw is de Blaak-

wetering opgenomen in de parkaanleg in de land-

schapsstijl. 

De oorspronkelijke percelering van Bolnes kenmerkt 

zich door een strookvormige opzet die niet veel zal 

hebben afgeweken van die van de eerste ontginningen 

van de oude Riederwaard. Vanaf de rivieroevers, waar 

zich de bewoning concentreerde, strekken de kavels 

 

BOLNES                                                   

De Ringdijk en de Benedenrijweg voor de dijkverbreding met buiten-

dijks de ‘werkrivier’ en binnendijks het agrarische karakter.  

Oud Bolnes met de binnendijkse vooroorlogse uitbreidingen.  

van alle zijden op naar het midden van de waard. De 

Hogeweg, een oude kade, vormde de scheiding tussen 

de verkavelingsstructuren van Bolnes en De Zwet . 

Door ontginningen die leiden tot bodemdaling moet 

het water van steeds dieper worden opgemalen. Tot de 

introductie van een stoomgemaal rond 1900 wordt via 

een polder-boezemsysteem met een molengang van 

vier poldermolens het water uitgeslagen op de Maas. 

De Boezem/Kleine Vliet bij Bolnes is het restant van 

deze molenviergang van poldermolens die het polder-

water via een getrapt systeem van boezems leiden 

naar een kolk onder de ringdijk waar het water via een 

spuisluis bij laag water loosde op de Maas.  

 

Bebouwing ontwikkelde zich vanaf de tweede helft 

van de vijtiende eeuw als een lintdorp langs de Ring-

dijk, buitendijks bevonden zich de gorzen en later 

scheeps -en machinewerven en een veerstoep. De 

scheeps- en machinefabriek van Boele die vanuit Slik-

kerveer naar Bolnes verhuisde was een van de groot-

ste werkgevers van het dorp vanaf 1854 tot het faillis-

sement in de jaren 80 van de twintigste eeuw. De wer-

ven, hellingen en loodsen bevonden zich buitendijks 

aan de Ringdijk. De aanwezigheid van de fabriek was 

een stuwende kracht achter de stedenbouwkundige 

ontwikkeling van het dorp. Met de influx van Braban-

ders en Molukkers deden andere gezindten hun intre-

de in het dorp. 

De oorspronkelijke lintbebouwing  is verdwenen door 

dijkverzwaring en -verbreding in de jaren 70 van de 

twintigste eeuw. In het buitendijkse gebied bevinden 

zich, na het verdwijnen van de scheeps- en machine-

bouw nog steeds voornamelijk bedrijventerreinen.  
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Een deel is in de jaren 90 ontwikkeld tot woongebied. 

De ontwikkeling van de woongebieden van Bolnes is 

op te delen in drie fasen. 

 

 Oud Bolnes ( - 1940) 

Het oudste deel van Bolnes, Oud-Bolnes, bevindt zich 

langs en tussen het Dijkje, de Benedenrijweg, Boe-

zemstraat/Majubastraat en De La Reijstraat. Langs het 

Dijkje/Bolnesserkade bevinden zich nog enkele frag-

menten van individuele historische lintbebouwing. 

Langs het Dijkje loopt tevens de gemeentegrens met 

Beverwaard (Rotterdam). Ten behoeve van de groei-

ende scheeps- en machinebouw ontstond sociale wo-

ningbouw; de Coöperatieve Bouwvereniging ‘Eigen 

Haard’ speelde daarin een belangrijke rol. In de aan-

leg van de eerste uitbreidingen in de jaren 20 en 30 

van de negentiende eeuw is het oorspronkelijke verka-

velingspatroon goed herkenbaar. Tussen de Boezem-

straat en Majubastraat en de Generaal Smutsstraat 

loopt een groene parksingel. Deze historische water-

gang is opgenomen in het stedenbouwkundige ont-

werp van de woongebieden en vormt als groen-

blauwestructuur een natuurlijke overgang tussen Oud-

Bolnes en de naoorlogse woongebieden ten oosten 

van deze parksingel.  

 

 Wederopbouwgebied (1945-1965) 

Na WO2 groeide de scheeps- en machinebouw in de 

regio en werd Bolnes verder uitgebreid naar het oos-

ten van de parksingel en de Generaal Smutsstraat.  

Het Wederopbouwgebied bevindt zich tussen de Ge-

neraal Smutsstraat, de Benedenrijweg en de Noord-

straat. Het woongebied werd volgens het tuinstad-
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principe opgebouwd met bebouwingsvelden bestaande 

uit zowel laagbouw (grondgebonden eengezinswonin-

gen als duplexwoningen) en middelhoogbouw (portiek 

en galerij) in open en halfopen strokenbouw, haken en 

stempels in een groene setting. Wijkvoorzieningen als 

scholen, kerken en verenigingsgebouwen werden, de 

wijkgedachte volgend, gesitueerd op groene stroken 

midden in de wijk of aan de randen. Archiefonderzoek 

toont aan dat architect R. Romke de Vries (1908-1997) 

tussen 1948-1953 heeft gewerkt aan het Uitbreidings-

plan Ridderkerk en Bolnes en daarin woningen, be-

drijfsruimten en winkels ontworpen. Het architecten-

buro Spruit (Spruyt) en Den Butter hebben woning-

complexen in het Muwi systeem gebouwd. 

 

 Post 65 periode (1965-1980) 

In de jaren 60 en 70 vond weer verdere uitbreiding 

plaats. In oostelijke richting tot de flatwijk aan de Rijn-

singel/Spuistraat/Markstraat en in de zuidelijke richting 

tot de Leklaan/Kievitsweg. Een bijzonder ensemble 

daarbinnen vormt het structuralistische wooncomplex 

Slingehof bj. 1976, dat geschaard kan worden onder de 

zogenaamde ‘Experimentele Woningbouw ’68-‘80’. In 

de stedenbouwkundige opzet van het Post 65 gebied is 

de zogenaamde interne groen-blauwe wig karakteris-

tiek. De parksingelstructuur takt bij de Maaslaan aan op 

de parksingel bij de Boezemstraat en meandert richting 

het oosten tussen de De la Reijstraat en de Noordstraat 

waar de structuur overgaat in de Rijnsingel. Aan de 

groen-blauwe wig zijn verschillende gebouwen voor 

wijkvoorzieningen gesitueerd. De Rijnsingel is vorm-

gegeven als een zogenaamde ‘parkway’. Richting het 

zuiden takt de Rijnsingel aan op de kadesloot van de 

 

Wederopbouw stedenbouw. 

Post 65 stedenbouw.  

Kievitslaan. Hier slingert de groen-blauwe wig zich in 

het oosten om de randstructuur van de Rijnsingel en 

Spuistraat/Markstraat. Dit ensemble van flats in een 

groene setting creëert de overgang van de stad naar 

het landschap van de Doncksevelden. In het westen, 

parallel aan de Kievitsweg, gaat de parksingel over in 

een groene rand van laagbouw en bungalows aan de 

Leklaan. Zowel de oostelijke stadsrand (Spuistraat/

Markstraat) als de zuidelijke rand (Leklaan) zijn ken-

merkend voor overgangen naar het landschap in deze 

periode. 

 

Historische lange lijnen 

De lange historische lijnen in dit gebied zijn de Ring-

dijk in het noorden, de Bolnesserkade/Dijkje met boe-

zemsysteem van de Kleine Vliet in het westen, de 

Kievitsweg in het zuiden en de Blaakwetering, een 

restant van een getijdekreek, in het oosten. Op de 

grens van Slikkerveer en Bolnes bevindt zich het 

landgoed Huys ten Donck aan de Donckseweg. In de 

negentiende eeuw is de Blaakwetering opgenomen in 

de parkaanleg in de landschapsstijl. 
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Beschrijving: De Ringdijk is van oor sprong een ho-

ge zeedijk en volgt grotendeels het Middeleeuws tracé 

uit de elfde eeuw. Na overstromingen in de veertiende 

eeuw komt in de vijftiende eeuw de polder Nieuw-

Reijerwaard weer boven water door bedijkingen. Op en 

aan de Ringdijk en aan de Benedenrijweg ontwikkelde 

zich een dijklintdorp. Buitendijks bevond zich eerst 

voornamelijk gorzenland en later scheeps- en machine-

werven. Met de komst van scheepswerf en machinefa-

briek Boele vanuit Slikkerveer naar Bolnes in 1896 

groeide het dorp gestaag. Buitendijks bevond zich ook 

een voetveer naar het eiland de Groote Zaag waar zich 

ook industrie had gevestigd. Aan de voet van de Ring-

dijk bevindt zich een teensloot. Deze valt ter hoogte 

van de Markstraat samen met de Blaakwetering. Bin-

nendijks is het landgoed Huys ten Donck beeldbepa-

lend. 

Dijkje - Donckselaan 

Binnendijks langs de Ringdijk en Benedenrijweg nam 

de bebouwing met de groei van de scheepsbouw toe. In 

de jaren 70 van de twintigste eeuw wordt de dijk ver-

zwaard. De historische en vroeg naoorlogse lintbebou-

wing wordt afgebroken. De voet van de dijk wordt ver-

plaatst en zo komt de Benedenrijweg langs de loop van 

de Blaakwetering te liggen. Nog slechts enkele histori-

sche gebouwen aan de Ringdijk en de Benedenrijweg 

zijn hiervan over. Dit betreft de buitendijkse dienstwo-

ningen op het terrein van Boele (Ringdijk nr.  534, 536, 

538) en een boerderij/voormalig kerkgebouw van de 

Gereformeerde Gemeente (Laantje nr. 2) waarvoor 

Historische/karakteristieke objecten  

 Ringdijk nr. 534 & 536 vermoedelijk dienstwoningen (1955) 

 Ringdijk nr. 538 vermoedelijk dienstwoning (1946) 

 Laantje nr. 2 boerderij/kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente (1900 - sloopvergunning verleend) 

 Benedenrijweg 166  

 Benedenrijweg x Randweg Stuw Gusto (WSHD 19455ST)  

 Op binnendijktalud t.h.v. Randweg Hevel Gusto (WSHD 04801HE) 

 Op binnendijktalud t.h.v. Bothastraat 9 Hevel (WSHD 16539HE) 

 Historische pieren en aanlegsteigers t.h.v. Ankerplaats 1, Werf 634 en Ringdijk 540 en 530 

 

Oorspronkelijke functie:       Hoge zeedijk  

Huidige functie:            Dijklint en waterkering 

Elementen:                  Dijk, dijktrappen, restanten dok aanlegplaatsen en civiele kunstwerken  

Beplanting:                  Laanbomen als lijsterbes, es, vleugelnootboom, griendbos/wilgenhakhout, gemengd                    

            bosplantsoen, gemengd assortiment parkaanleg Huys ten Donck 

Periode:                       Bedijking Nieuw-Reijerwaard ca 15de eeuw, grotendeels 11de -eeuwse tracé  

            volgend, dijkverzwaring in de jaren 70 van de 20ste eeuw  

DIJKLINT RINGDIJK / BENEDENRIJWEG (BOLNES)  

BN_A1 HOGE WAARDE (Donckselaan-Randweg) 

BN_A2 REDELIJK HOGE WAARDE (Dijkje-Donckselaan)  

 

Ringdijk met hoge boezem aan de voet van de dijk.  

De Ringdijk in Bolnes met links de gebouwen van Scheepsbouwer 

Boele, rechts de hoge boezem en de schoorsteen van het stoomge-

maal  
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sloopvergunning is verleend. Ter hoogte van het ge-

maal Oud- en Nieuw-Reijerwaard aan de Bothastraat 

9 bevindt zich een hevel uit 1970 (WSHD 16539HE ) 

die het water uitlaat via een geduikerde waterloop in 

de Nieuwe Maas. Hier bevond zich tot de aanleg van 

het moderne pompgemaal een uitwateringssluis die 

met laag water natuurlijk loosde op het buitenwater. 

Ter hoogte van het Gemaal Oud- en Nieuw-Reijer-

waard en de Wilheminastraat bevinden zich stenen 

dijktrappen. Sporen van de industrie en de werkrivier 

bevinden zich langs de rivieroever. 

 Een restant van een aanlegplaats bevindt zich aan 

de voet van het appartementengebouw aan de Anker-

plaats 1. Een pier en enkele aanlegsteigers bevinden 

zich ter hoogte van Werf 634 en Ringdijk 540 en 530. 

 Langs de Benedenrijweg zijn in de bermen rijen 

essen, lijsterbes en een vleugelnootboom aangeplant. 

De singelbeplanting van het woongebied tussen de 

Majubastraat en de Rijnsingel draagt bij aan het groe-

ne karakter van de Benedenrijweg.  

Donckselaan - Randweg  

Tussen de Donckselaan en de Randweg ter hoogte van 

het landgoed Huys ten Donck heeft de Ringdijk het 

meest haar historische profiel behouden. De dijk heeft 

hier een smalle weg op de kruin en steile groene gras- 

en kruidentaluds aan de binnen- en buitendijkse zijde. 

 Tegenover het landgoed Huys ten Donck bevinden 

zich buitendijkse graslanden, het buitenbos, met op-

gaand bosplantsoen en een griendbos met wilgenhak-

hout. Binnendijks aan de voet van de dijk op polderni-

veau bevindt zich de Benedenrijweg. Op de hoek van 

de Randweg en de Benedenrijweg bevindt zich een 

stuwtje en een hevel, vermoedelijk uit 1970, die het 

water uitlaat via een buitendijkse uitmonding. Hier 

bevond zich vroeger een in- en uitwateringssluisje. 

 Op de hoek van de Donckselaan en de Benedenrij-

weg bevond zich ook een in- en uitwateringssluisje in 

de omgrachting van het landgoed die direct uitwaterde 

op de Nieuwe Maas. Deze is vervangen door een die 

via een geduikerde watergang nu uitwatert via de stuw 

(WSHD 19455ST ) en hevel GUSTO (WSHD 

04801HE). Aan de rivieroever bevindt zich het bij het 

landgoed behorende haventje met steenbestorte krib-

ben en kribbaken.  

 De parkaanleg van Huys ten Donck geeft hier de 

Ringdijk en Benedenrijweg haar statige groene karak-

ter. Het buitendijks gelegen buitenbos, griendbos en 

weilanden met hakhout als wilg en populier dragen 

samen met het groene dijktalud bij aan het landelijke 

karakter.  

 

BN_A1 Hoge waarde (Donckselaan - Randweg) 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid  

Van zeer hoge waarde door de relatie met de ontgin-

nings- en waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis 

van Ridderkerk; door de cultuurhistorische samen-

hang tussen de dijkstructuur, de groenstructuren en de 

landgoedbiotoop van Huys ten Donck, de bijdrage aan 

de ruimtelijke beleving door het historische groen en 

landelijke karakter. 

BN_A2 Redelijk hoge waarde (Dijkje- Donckse-

laan)  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid  

Van redelijke waarde door de relatie met de ontgin-

nings- en waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis en 

de industriële ontwikkeling aan de rivieroevers van 

Ridderkerk 

Ringdijk t.h.v. woningen nr. 534 en 536. Onderaan de dijk uiterst 

rechts de witte historische boerderij uit 1900 aan het Laantje 2 

(volgens BAG sloopvergunning). 

Boerderij uit 1900 aan het Laantje 2, deed dienst als kerkgebouw 

voor de Gereformeerde Gemeente  
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Zicht op de Benedenrijweg vanaf het woongebied aan de Transvaal-

weg met singelbeplanting langs de Blaakwetering. 

De Donckse Haven behorende bij Huys ten Donck met de inmiddels 

verwijderde elektriciteitsmasten. 

Ringdijk t.h.v. Huys ten Donck bij het buitenbos en het griendbos.  

Grenspaal op het dijktalud t.h.v. de Boelwerf en het Dijkje. De Donckse Haven behorende bij Huys ten Donck gezien vanaf de 

Nieuwe Maas.  

Haventje en uitwateringsgeul ten oosten van het Buitenbos ter hoogte 

van de Gusto werf. 



                             HISTORISCHE GEOGRAFIE BOLNES                                      CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                                                                                             33
                                   

 

 

Beschrijving: De lijn Dijkje/Bolnesserkade is één 

van de lange historische lijnen in het gebied. De Bol-

nesserkade is een zogenaamde zijwende. Dit is een ka-

de die een begrenzing vormt van een ontginningsblok 

parallel aan de slotenverkaveling. Een begrenzing van 

een ontginning loodrecht op de ontginningsrichting 

wordt achterkade genoemd. Deze zijwende scheidt de 

Ridderkerkse polder Nieuw-Reijerwaard van de polder 

Het Nieuwland en polder Oost-IJsselmonde (grond-

gebied gemeente Rotterdam). Langs een zijwende loopt 

vaak een vliet, dit is een hoofdwatering die parallel aan 

de zijwende loopt. Dit in tegenstelling tot een wetering, 

waarop de ontginningssloten dwars uitkomen.  

 Uit bronnen blijkt dat tenminste vanaf de zeventien-

de eeuw een molendriegang is geïntroduceerd om het 

water uit dit deel van de polder via de boezem en een 

uitwateringssluis uit te slaan op het buitenwater van de 

Maas. Het eerste deel van deze molengang met onder-

molen bevond zich ten zuiden van de Kievitsweg. De 

lage en hoge boezem en midden- en bovenmolen be-

vonden zich ten noorden van de Kievitsweg  tussen de 

Kruisweg en de Ringdijk. Tot 1900 had de Bolnesser-

kade een agrarisch karakter. Bolnes was een dijklint-

dorp waar de bebouwing zich concentreerde aan de 

Ringdijk. De kade lag landelijk gelegen tussen de open 

 

 

polders precies op de grens van IJsselmonde en Ridder-

kerk. Vanaf 1900 groeide bebouwing op en aan de kade 

vanaf de kruising met de Ringdijk. De huidige histori-

sche bebouwing betreft voornamelijk eenlaagse vrij-

staande woningen en projectmatige rijtjes arbeiderswo-

ningen gebouwd tussen de jaren 20 en 50 van de vorige 

eeuw.  

 Vanaf de Ringdijk gezien is de kade tweezijdig be-

bouwd. Vanaf de kruising met de Joubertstraat heeft de 

Rotterdamse zijde een groener en open karakter en 

grenst aan een watergang met groene oever en grasta-

lud. Vooral het deel tussen het Keppelland en de De la 

Reijstraat heeft een kleinschalig en groen karakter door 

historische bebouwing (Dijkje 91 t/m 113) met voortui-

nen voorzien van ligusterhagen en de vrijstaande wo-

ningen met lage tuinmuren en enkele beeldbepalende 

bomen als zeeden (Dijkje 69) en atlasceder (Dijkje 77, 

79. Op het Rotterdamse grondgebied staan knotessen 

langs de sloot. Vanaf de kruising met de Oude Wate-

ring (op Rotterdams grondgebied) heeft de kade een 

meer meanderend verloop, wordt de bebouwing ijler en 

het karakter groener met knotpopulieren op het Rotter-

damse grondgebied. De percelen van de (vrijstaande en 

twee-onder-een-kap) woningen worden aan de achter-

zijde begrensd door water. De strook open schapenwei-

BN_B1/2 DIJKJE/BOLNESSERKADE  

BN_B1. HOGE WAARDE (Ringdijk - S105) 

BN_B2. REDELIJK HOGE WAARDE (S105 - A16) 

Dijkje met sloten nog aan beide zijden. 

Dijkje met sloot langs de woningen gedempt. 

Oorspronkelijke functie:     Kade, zijwende en poldergrens 

Huidige functie functie:     Kade en wandelpad 

Elementen:                 Kade, vliet, kavelsloten, lintbebouwing  

Beplanting:                 Grastalud, groene slootranden, knotessen, knotpopulieren, sorbus, gemengd bos- 

           plantoen, populierenlaan, zeeden (Dijkje 69), atlasceders (Dijkje 77, 79) paarden- 

           kastanjes en els (t.h.v. Dijkje 151), aanzicht van privaat groen  

Periode:          Vanaf ca 15de eeuw polder-boezemsysteem  
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de tussen het Dijkje en de wijk Waterland (ca. 2010) 

draagt bij aan het agrarische karakter, de solitaire els 

in de weide en twee paardenkastanjes (Dijkje nr. 151) 

zijn beeldbepalend. Het deel vanaf de kruising van 

het Dijkpad/Kievitsweg tot de S105 heeft een ge-

mengd halfopen kleinschalig karakter. Het IJssel-

mondse deel is hier dichter bebouwd waarbij de jonge 

rijtjes bebouwing met hun achterkanten grenzen aan 

het Dijkje.  

Het Ridderkerkse deel is juist groener en opener. Op 

Dijkje nr. 163B bevindt zich het ondergemaaltje (bj. 

1960). Vanaf de S105 tot aan de A16 grenst de Bol-

nesserkade aan open grootschalig akker- en tuin-

bouwgebied. Het water van de Vliet is hier meer 

zichtbaar.  

Woningen en bedrijven worden middels bruggen over 

de Kleine Vliet ontsloten. Aan de zijde die grenst aan 

Rotterdam is de kade beplant met opgaand gemengd 

bosplantsoen, aan de Ridderkerkse zijde staan rijen 

populieren.  

 

BN_B1. HOGE WAARDE (Ringdijk - S105) 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Van hoge waarde door de relatie met de ontstaansge-

schiedenis van het gebied; door de relatie en samen-

hang met het polder-boezemsysteem, door de beleef-

baarheid en invloed op de ruimtelijke kwaliteit en 

herkenbaarheid van het kadeprofiel. 

 

BN_B2. REDELIJK HOGE WAARDE  

(S105- A16) 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context 

Van hoge waarde door de relatie met de ontstaansge-

schiedenis van het gebied; door de relatie en samen-

hang met het polder-boezemsysteem. 

Huidige situatie Dijkje met rijtjes historische arbeiderswoningen. 

Dijkje met Kleine Vliet en uitzicht op het ondergemaaltje. Bolnesserkade tussen de S105 en A16 in het open buitengebied. 
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Beschrijving: De Kleine Vliet is een hoofdwatergang 

ofwel boezem van dit gebied, gelegen langs de Bolnes-

serkade, Dijkje, Boezemstraat en Majubastraat. De 

Kleine Vliet maakt deel uit van het polder-boezem-

systeem van de polder Nieuw-Reijerwaard. De Kleine 

Vliet werd in de jaren 30 van de negentiende eeuw als 

parksingel opgenomen in het stedenbouwkundige ont-

werp van het woongebied van Bolnes. De polder 

Nieuw-Reijerwaard watert tegenwoordig via de park-

singel langs de Boezemstraat/Majubastraat en de 

Blaakwetering via het Gemaal Oud- en Nieuw-Reijer-

waard af op de Maas.  

De Kleine Vliet liep tot begin twintigste eeuw aan de 

voet van het Dijkje/Bolnesserkade. Deze kade, een zo-

genaamde zijwende evenwijdig aan de opstrekkende 

verkaveling, vormde de westelijke zijgrens van de pol-

der Nieuw-Reijerwaard. De Kleine Vliet maakte tot het 

einde van de negentiende eeuw onderdeel uit een pol-

der-boezemsysteem met molenviergang en uitwate-

ringssluis.  Drie poldermolens gelegen langs het Dijkje/

Bolnesserkade, maalden het water getrapt op naar de 

steeds hoger gelegen tussenboezems van de Kleine 

Vliet.  De eerste molen, de ondermolen gelegen op het 

diepste punt van de polder ten zuiden van Kievitsweg 

(Dijkje 163b), sloeg het polderwater langs het Bolnes-

serdijkje uit naar de onderboezem. De tweede molen, 

de eerste tussenmolen gelegen t.h.v. de kruising van de 

Kievitsweg en het Dijkje, sloeg dit water uit op de tus-

senboezem. De derde molen, tweede tussenmolen gele-

gen t.h.v. Dijkje 137 en de kruising met de Oude Wete-

 

 

 

Historische/karakteristieke objecten  

 Bothastraat 9: Werkplaats en kantoor (1950) Zakelijke stijl 

 Bothastraat 11 & 15: Dienstwoningen gemaal (1955) 

 Bothastraat 13: Gemaal Oud- en Nieuw-Reijerwaard (pompgemaal (1964) Zakelijke stijl inclusief gevelsteen 

(WSHD 04738GM) 

 Dijkje 163b: Gemaal Dijkje (Ondergemaal WSHD 09675GM) 

 Boezemstraat 1-30: woningen (1930) 

 Boezemstraat 32-37: woningen (1939) 

 

Oorspronkelijke functie:       Polder-boezemsysteem met molengang 

Huidige functie:                    Polder-boezemsysteem, parksingel 

Elementen:                            Parksingel, gemetselde stenen bruggen (3x), ondergemaal (WSHD, hoofdgemaal  

            hevel/vacuümpomp)  

Beplanting:                           Singelbeplanting van lindenlaan en essen en gemengd assortiment in de moderne  

            landschapsstijl van Kaukasische els, treurwilg en prunus 

Periode:                       Vanaf ca 15de eeuw polder-boezemsysteem met molengang, vanaf 1900 stoombe- 

            maling, ontwikkeling tot parksingel begin 20ste eeuw 

BN_C. KLEINE VLIET (parksingel), BOEZEMSTRAAT EN MAJUBASTRAAT   

Parksingel en polder-boezemsysteem 

HOGE WAARDE  

Molenromp van de derde tussenmolen van de molengang aan de 

hoge boezem met links het boezemland. De molenromp is in de 

jaren 60 van de 19de eeuw gesloopt. 

Het stoomgemaal Dick Maaskant uit 1880 met schoorsteen aan de 

voet van de Ringdijk verving de molenviergang en uitwateringssluis.  
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ring,  sloeg het water uit op de hogeboezem. De vierde 

molen, de bovenmolen gelegen t.h.v. de kruising van 

Benedenrijweg en De Wetstraat, maalde het water op 

naar de maalkolk of spuikom. Deze molen bevond zich 

onderaan de dijk op de huidige kruising van de Ring-

dijk en de De Wetstraat. Vanuit de spuikom werd het 

polderwater bij laag water via een spuisluis geloosd op 

de Maas.  

De molenviergang werd in 1880 vervangen door een 

dubbel stoomgemaal de Dick Maaskant, hierdoor wer-

den de bovenmolen en de eerste tussenmolen overbo-

dig. In 1964 werd het stoomgemaal vervangen door het 

elektrische Gemaal Oud- en Nieuw-Reijerwaard in za-

kelijke stijl van de wederopbouw (Bothastraat 13). Het 

gemaalcomplex bestaat naast het pompgebouw uit een 

werkplaats (bj. 1950) en twee dienstwoningen bj. 1955 

(Bothastraat 11 & 15) aan weerszijden van de entree 

van het complex. Een ondergemaaltje bj. 1960 bevindt 

zich ter hoogte van de vroegere ondermolen (Dijkje 

163b). Op het dijktalud t.h.v. Ankerplaats 1-16 bevindt 

zich een hevel bj. 1970. 

 

Direct naast de boezemwatergang bevonden zich de 

vliet- of boezemlanden, waar water kon worden gebuf-

ferd en riet en hooi werden verbouwd. Dit land werd 

begrensd door een kade; de Boezemkade/Boezemstraat 

parallel aan het Dijkje. Rond de jaren 20 van de negen-

tiende eeuw werd de Kleine Vliet langs het Dijkje deels 

gedempt en verlegd. De parksingel langs de Boezem- 

en Majubastraat werd in de stedenbouwkundige ont-

wikkeling van de wijk in de jaren 30 opgenomen en 

fungeert tegenwoordig als hoofdwatergang in de pol-

der. De parksingel is voorzien van grastaluds en divers 

geboomte zoals linden, treurwilgen en essen. Drie ge-

metselde getoogde bruggen in eenvoudige traditionalis-

tische stijl met stenen sluitstukken kruisen de park-

 

Het elektrische Gemaal Oud- en Nieuw-Reijerwaard uit 1964 ver-

ving het oude stoomgemaal Dick Maaskant uit 1880. 

Parksingel langs de Boezemstraat met linde, Kaukasische els, treur-

wilg en prunus. 

Parksingel met gemetselde toogbrug langs de Boezemstraat. Watergangen Kleine Vliet en Blaakwetering komen samen aan de 

voet van de  Benedenrijweg bij Gemaal Oud- en Nieuw-Reijerwaard 

(Bothastraat 13). 
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singel t.h.v. het Cronjéplein, De Wetstraat en De la 

Reijstraat.  Het oude boezemland en de watergangen 

langs het dijkje zijn grotendeels gedempt. Het lage boe-

zemland, het Waterland, is nog als eilandje herkenbaar 

en bleef lang onbebouwd, maar is in 2009 ontwikkeld 

als woongebied. 

 

De Majubastraat en Boezemstraat volgen de loop van 

de Kleine Vliet (boezem) van dit gebied. De Boezem-

straat maakte deel uit van de boezemkade, de waterke-

ring van het boezemgebied tussen het Dijkje en de Boe-

zemkade en strekte zich uit van de Benedenrijweg tot 

de Kievitsweg. De Boezemstraat is aan één zijde be-

bouwd. Aan de zijde van de singel bevinden zich par-

keerhaventjes. Aan de Majubastraat, van de Beneden-

rijweg tot de overgang met de Boezemstraat, bestaat de 

historische bebouwing uit eenlaagse en tweelaagse sa-

menhangende projectmatig gebouwde rijtjeswoningen 

 

 

met kap en enkele woningen met afgedekte kap. Waar 

de Majubastraat overgaat in de Boezemstraat vallen de 

historische rijtjeswoningen met platte daken op met 

zeer sobere baksteenarchitectuur (Boezemstraat 1-30). 

Tussen nr. 26 en 25 bevindt zich een gemetselde ge-

toogde poort die toegang geeft tot het achterterrein. 

Een poort tussen Boezemstraat nr. 6 en 5 is verwijderd. 

Het blokje woningen nr. 32-37 maakt deel uit van het 

ensemble van het Cronjéplein.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context en zichtbaarheid 

Van hoge waarde door de relatie met de waterstaatkun-

dige ontwikkeling van het gebied en de vroeg 20ste-

eeuwse woongebieden; door de relatie en samenhang 

tussen stedenbouw en het polder-boezemsysteem; door 

de zichtbare bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit als 

parksingel. 

 

Gemaal Oud- en Nieuw-Reijerwaard en werkplaats (Bothastraat 9 

en 13).  

Hevel of vacuümpomp bj. 1970 op dijktalud t.h.v. Gemaal Oud- en 

Nieuw-Reijerwaard (t.h.v. Ankerplaats 1-16). 

Gemaal Dijkje uit 1960 (ondergemaal Dijkje 163b). 

Huidige aanzicht van de Boezemstraat 1-30. 
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Historisch aanzicht van de Boezemstraat 1-30. 

Aanzicht bebouwing op de overgang van de Majubastraat naar de 

Boezemstraat. 

De Kleine Vliet als parksingel ter hoogte van de Maaslaan en het 

Waterland. 

Ringdijk. 
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Beschrijving: De Blaak en Blaakweter ing zijn 

waterlopen die hun oorsprong vinden in de kreken 

van het waddengebied dat aan de inpoldering voor-

afging. Zij zijn als hoofdwatergangen in het water-

stelsel opgenomen. De Blaakwetering fungeert als 

de hoofdwatergang en loopt van Ridderkerk naar 

Bolnes. Bij Bolnes wordt het polderwater uit de 

Blaakwetering via het Gemaal Oud- en Nieuw-

Reijerwaard uitgeslagen in de Maas. De Blaakwete-

ring watert tezamen met de Kleine Vliet uit in de 

Maas. Vanaf de kruising van de Blaakwetering met 

de Pretoriusstraat tot aan het gemaal bevindt zich 

aan de zijde van de dijk een grastalud met een meer 

landelijk karakter.  

Tussen de Donckselaan en de Markstraat bevindt 

zich de groene bufferzone tussen Slikkerveer en 

Bolnes rondom het Huys ten Donck. Een deel van 

dit gebied maakt deel uit van de landschapsbiotoop 

van landgoed Huys ten Donck. Dit gebied, de 

‘Donckse Velden’ genaamd, heeft een gemengd half 

agrarisch en half natuurlijk karakter waarvan het 

oude verkavelingspatroon grotendeels is verdwenen. 

De watergang heeft zijn oude kronkelende loop in 

de Donckse Velden bewaard, en maakt deel uit van 

de landschappelijke enscenering van de parkaanleg 

van het landgoed Huys ten Donck. De Blaakwete-

ring heeft in deze zone een meanderende loop met 

natuurlijke begroeide oevers. De parkachtige inrichting 

is voorzien van streekeigen bosplantsoen met soorten 

als wilg, es en els.  

Ter hoogte van 51°53'26.6"N 4°35'11.6"E bevindt zich 

een stuw met een oud bosmanmolentje (WSHD 

19447ST) dat het waterpeil van het natuurgebied in de 

Donckse Velden regelt. Ter hoogte van de Markstraat 

14 valt de Blaakwetering samen met de teensloot van 

de Benedenrijweg. Op dit kruispunt van watergangen 

komt ook een hoofdwatergang aan die parallel aan de 

Markstraat en de Kruisweg loopt. Op deze hoofdwater-

gang, die in de jaren 50 van de twintigste eeuw is aan-

gelegd, watert het deel van de polder ten zuidoosten 

van de Rotterdamseweg af. Hier heeft de beplanting 

een meer parksingelachtig karakter aan de zijde van de 

woningen.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid, zeldzaamheid en gaafheid 

Van zeer hoge waarde door de relatie met de ontstaans-

geschiedenis van het gebied; door de relatie en samen-

hang met het ontginningspatroon en het landgoed Huys 

ten Donck; door de zichtbare bijdrage aan de ruimtelij-

ke kwaliteit van de landgoedbiotoop en de Donckse 

Velden, door de zeldzaamheid van kreekrestanten en 

door de relatieve gaafheid waarbij de watergang gro-

tendeels de historische loop volgt 

 

Watergang, kreekrestant 

Oorspronkelijke functie:     Wadkreek, sloot en hoofdwatergang 

Huidige functie:       Sloot, hoofdwatergang 

Elementen:         Watergang en stuw met schuif, bosmanmolentje 

Beplanting:         Knotwilgen, rietkragen, wilg, kaukasische els, es 

Periode:          ca. 15de  eeuw (inpoldering en ontginning polder Nieuw-Reijerwaard) 

 

BN-D. BLAAKWETERING  

ZEER HOGE WAARDE 

Blaakwetering ter hoogte van de Donckse Velden en het park van 

Huys ten Donck. 

Bosmanmolentje langs de Blaakwetering in de Donckse Velden. 
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Beschrijving:  

De Donckselaan is een polderweg gelegen op de grens 

van Slikkerveer en Bolnes. De laan is tevens een zoge-

naamde zijwende, een kade parallel aan de slotenverka-

veling als grens tussen de ontginningsblokken van Slik-

kerveer en Bolnes. In de negentiende eeuw maken de 

gronden tussen de Benedenrijweg en de Blaakwetering 

ten westen van de Donckselaan overwegend deel uit 

van de landerijen van Huys ten Donck. Hierdoor maak-

te de laan met de boerderijen onderdeel uit van het en-

semble van het landgoed. Aan weerszijden van de 

smalle laan bevonden zich sloten. De sloot aan de zijde 

van Huys ten Donck maakte deel uit van de omgrach-

ting van het park. De sloot aan de westelijke zijde van 

de laan is waarschijnlijk na de oorlog gedempt. Hier is 

een berm met parkeerhavens voor in de plaats geko-

men. Aan de laan (nr. 4-10) bevinden zich tevens enke-

le vrijstaande voorname burgerwoningen uit de periode 

1920 -1930 met groene omlijsting waaronder enkele 

karakteristieke bomen.  

Op het perceel van nr. 4 betreft het een ginkgo, een 

taxus en een atlasceder. Op de percelen van nr. 10a-b 

bevinden zich een prunus, een haag van rode hazelaars 

en een treurbeuk. De overgangen van voortuinen naar 

de openbare weg worden gemarkeerd door lage gemet-

selde tuinmuren.  In de dokterswoning op nr. 4 voltrok 

zich op 8 mei 1945, net na de bevrijding, een drama 

waarbij enkele Ridderkerkse mannen werden geëxecu-

teerd door de bezetter. Ter herinnering is het Monu-

ment Executies 8 mei opgericht. Het monument wordt 

gemarkeerd door een karakteristieke treurbeuk. Ten 

behoeve van de zielzorg van de katholieke gemeen-

schap werd aan de Donckselaan 10 de R.K. St.-There-

siakapel gebouwd in 1930 naar  plannen van H.P.J . 

de Vries. Deze architect is bekend om zijn ontwerpen 

van katholieke kerken in de regio Rotterdam. De kapel, 

een gemeentelijk monument, is een eenvoudige lage 

zaalkerk met smalle geveltoren in traditionalistische 

stijl. De kapel is in gebruik door de parochie Sint-Joris. 

De groei van de scheeps- en machine-industrie trok 

Noord-Brabantse immigranten naar het gebied. Het 

blok met arbeiderswoningen in traditionele stijl 

 

Polderlint, zijwende, lintbebouwing 

 

Historische / karakteristieke objecten 

 Voormalige woning dokter Berger met oorlogsmonument (Donckselaan 4) 

 Arbeiderswoningen (Donckselaan 1-38, Doncksestraat, Bosstraat, Jhr. Groeninx van Zoelenstraat) 

 R.K. St.-Theresiakapel (Donckselaan 10) 

 

Oorspronkelijke functie:      Polderweg, zijwende/zijkade 

Huidige functie:            Polderweg 

Elementen:          Historische lintbebouwing, arbeiderswoningen en erven, polderweg  

Beplanting:          Voortuinen met karakteristieke bomen; ginkgo, atlasceder, taxus, hazelaar,  

            treurbeuk 

Periode:           Bedijking en ontginning Nieuw-Reijerwaard ca. 15de eeuw 

BN_E. DONCKSELAAN 

HOGE WAARDE 

St.-Theresiakapel gezien vanaf de Donckse Velden. 

Arbeiderswoningen. 
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(Donckselaan 1-38, Doncksestraat, Bosstraat, Jhr. 

Groeninx van Zoelenstraat) voorzag in de groeiende 

woningbehoefte voor arbeiders. De woningen zijn, net 

als veel vroege arbeiderswoningen, voorzien van diepe 

achtertuinen. Deze stelden de bewoners in staat om 

deels in de eigen voedselvoorziening te voorzien. Het 

was niet ongebruikelijk dat er kippen en zelfs varkens 

werden gehouden. Het woonbuurtje wordt ook wel het 

Roergebied genoemd.  

De Donckse Velden is een voormalig agrarisch en tuin-

dersgebied tussen Bolnes en Ridderkerk-West. Een 

deel van het gebied maakt onderdeel uit van de land-

schapsbiotoop van Huys ten Donck.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid  

Van hoge waarde door de ontstaansgeschiedenis in re-

latie tot Huys ten Donck, de volkshuisvesting en de 

Tweede Wereldoorlog; vanwege de samenhang van de 

lintbebouwing en het arbeidersbuurtje Donckselaan; 

vanwege de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.  

 

 

De Donckselaan met lintbebouwing en aan weerszijden nog sloten.  

Arbeiderswoningen gebouwd in 1920 aan de Donckselaan gezien 

in de richting van de Benedenrijweg (bron Historische Vereniging 

Ridderkerk). 

Voormalige dokterswoning (Donckselaan 4) met het oorlogsmonu-

ment. 
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Beschrijving: De polderweg Kievitsweg is een ach-

terkade (een begrenzing van een ontginningsblok haaks 

op de sloten) die zich in één lange rechte lijn uitstrekt 

en het Dijkje bij Bolnes verbindt met Slikkerveer tot 

aan de Rijndijk/Benedenrijweg. De Kievitsweg loopt 

door een gebied met gemengd karakter op de overgang 

tussen woongebied en dorpsrand.  

 

De Kievitsweg loopt als een rechte lijn vanaf de krui-

sing met de Randweg tot aan de kruising met de Kruis-

weg nagenoeg parallel aan de Rotterdamseweg (S105). 

Ten zuiden van de weg bevindt zich het zuiverings- en 

pompstation van Oasen met aan de Kievitsweg 125 en 

127 een tweelaags blokje van twee dienstwoningen en 

een loods uit 1960. Ten noorden van de Kievitsweg ter 

hoogte van het landgoed van Huys ten Donck en de 

Donckse Velden is de weg voorzien van een ruime 

bermsloot en waterpartijen en grenst aan hoog opgaand 

park- en bosplantsoen. Vanaf de Donckselaan wordt de 

bermsloot weer smaller en krijgt de weg meer het ka-

rakter van een polderweg met open zicht over velden in 

noordelijke richting. De berm is aangeplant met schiet-

wilgen. Aan de Kievitsweg 120, 122, 124, 134 bevindt 

zich overwegend historische eenlaagse lintbebouwing 

met kappen uit de jaren 20 en 30 die via bruggen over 

de bermsloot ontsloten worden. Tussen de ijle lintbe-

bouwing met groene erven door bevindt zich een volks-

tuincomplex. Ter hoogte van de Kruisweg vormt de 

bermsloot de begrenzing van het ensemble van hoge 

flats tussen de Rijnsingel en de Markstraat. Vanaf de 

kruising met de Gouwestraat tot het Dijkje heeft de 

Kievitsweg het karakter van een achterkade. Hier is de 

weg een smal pad met grastaluds en aan beide zijden 

bermsloten. De Kievitsweg is hier aan beide zijden in-

geplant met essen. 

 

BN_F1. Redelijk hoge waarde (Gouwestraat-

Randweg) 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis 

Van redelijk hoge waarde door de relatie met de ont-

ginningsgeschiedenis van de polder 

 

BN_F2. Hoge waarde (Dijkje-Gouwestraat) 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid, gaafheid 

Van hoge waarde door de relatie met de ontginningsge-

schiedenis van de polder, de samenhang met de omge-

ving, de herkenbaarheid van het kadeprofiel en de rela-

tieve gaafheid van het kadeprofiel.  

 

 

 

 

Polderweg/achterkade, restant polderlandschap van de Randweg tot kruising Dijkje 
 

Oorspronkelijke functie:     Polderweg, achterkade 

Huidige functie:       Polderweg 

Elementen:         Historische bebouwing en erven, restanten polderlandschap met slotenstructuur 

Beplanting:         Es, populier, schietwilg, gemengd bosplantsoen 

Periode:          Bedijking en ontginning Nieuw-Reijerwaard ca. 15de eeuw 

BN_F. KIEVITSWEG 

BN_F1. REDELIJK HOGE WAARDE (Gouwestraat-Randweg) 

BN_F2. HOGE WAARDE (Dijkje-Gouwestraat) 

Kievitsweg als herkenbare achterkade met smal profiel en kade-

sloten ter hoogte van kruising met Bolnesserkade/Dijkje. 

Kievitsweg omstreeks 1900 richting Donckselaan.  
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VROEG 20STE-EEUWSE WOONGEBIED OUD-BOLNES 

 

Het oudste deel van Bolnes, Oud-Bolnes, bevindt zich langs en tussen het Dijkje, de Benedenrijweg, Boezem-

straat/Majubastraat en De La Reijstraat. Langs het Dijkje/Bolnesserkade bevinden zich nog enkele fragmenten 

van individuele historische lintbebouwing. Langs het Dijkje loopt tevens de gemeentegrens met Beverwaard 

(Rotterdam). Ten behoeve van de groeiende industrie in de scheeps- en machinebouw ontstond sociale woning-

bouw; de Coöperatieve Bouwvereniging ‘Eigen Haard’ speelde daarin een belangrijke rol. In de aanleg van de 

eerste uitbreidingen in de jaren 20 en 30 van de negentiende eeuw is het oorspronkelijke verkavelingspatroon 

goed herkenbaar. Tussen de Boezemstraat en Majubastraat en de Generaal Smutsstraat loopt een groene park-

singel. Deze historische watergang is opgenomen in het stedenbouwkundige ontwerp van de woongebieden en 

vormt als groen-blauwe structuur een natuurlijke overgang tussen Oud-Bolnes en de naoorlogse woongebieden 

ten oosten van deze parksingel.  

Zicht op de Paul Krugerstraat in Oud-Bolnes rond 1930. 
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Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context.  

Van redelijk hoge waarde door de ontstaansgeschiede-

nis van de eerste vroeg 20ste-eeuwse woongebieden 

van Bolnes en samenhang met onderliggende verkave-

lingspatroon.  

 

BN_G. PAUL KRUGERSTRAAT  

REDELIJK HOGE WAARDE 

Beschrijving: De Paul Krugerstraat strekt zich uit 

van de Benedenrijweg tot de De la Reijstraat en volgt 

de onderliggende langgerekte polderverkaveling. Van 

de Benedenrijweg tot het Cronjéplein bestaat de bebou-

wing uit afwisselend eenlaagse vrijstaande woningen 

met een kap en kleine samenhangende projectmatig 

gebouwde rijtjes van twee à drie woningen uit 1927 

(nr. 20-42). De achtertuinen van Boezemkade nr. 22-40 

uit 1910 met opgaand groen en hagen verschaffen de 

straat een groen karakter en lucht. Tussen de Paul Kru-

gerstraat 35 en de Joubertstraat bevindt zich haaks op 

de straat een hofje van twee rijtjes woningen uit 1930. 

Aan de koppen van dit blokje bevinden zich plantvak-

ken met bodembedekkers en prunussen. Beeldbepalen-

de bomen zijn de atlasceder t.h.v. Paul Krugerstraat 41 

en twee taxusbomen bij Cronjéplein 2 en Paul Kruger-

straat nr. 76. De twee-onder-eenkapwoningen aan de 

Paul Krugerstraat nr. 74a, b, c, d zijn gebouwd in op-

dracht van Verolme. Op nr. 74d woonde vermoedelijk 

een dochter van scheepsmagnaat Verolme. 

 Vanaf het Cronjéplein bestaat de bebouwing uit 

seriematig samenhangende rijtjeswoningen uit de jaren 

30 van de twintigste eeuw. De lage gemetselde muren 

rondom de ondiepe voortuinen maken integraal onder-

deel uit van het ontwerp maar zijn regelmatig verwij-

derd. Het groene karakter wordt voornamelijk gedragen 

door beplanting in de kleine voorstoepjes en voortuin-

tjes.  

Huidige situatie van twee-onder-een-kapwoningen aan de Paul Kru-

gerstraat op de kop van het Cronjéplein. Beeldbepalende atlasceder op Paul Krugerstraat 41. 

Hofje van arbeiderswoningen aan de Joubertstraat met groene berm 

met prunussen.  

Twee-onder-een-kapwoningen aan de Paul Krugerstraat op de kop 

van het Cronjéplein vermoedelijk gebouwd voor en bewoond geweest 

door de dochter van Scheepsmagnaat Verolme. 

Oorspronkelijke functie:     Woongebied & groenstructuur 

Huidige functie:       Woongebied & groenstructuur 

Elementen:         Historische bebouwing  

Beplanting:         Atlasceder, taxusbomen, prunus, privaat groen 

Periode:          Interbellum ca. 1910-1930 
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Beschrijving: De Boezemkade vormde de waterke-

ring van het boezemgebied tussen het Dijkje en de Boe-

zemkade en strekte zich uit van de Benedenrijweg tot 

de Kievitsweg. De watergang die ten oosten van de 

Boezemkade liep werd gedempt. Ter hoogte van het 

Cronjéplein gaat de Boezemkade over in de Boezem-

straat. Van de Benedenrijweg tot aan de parksingel, 

waar de Boezemkade overgaat in de Boezemstraat, be-

staat de historische bebouwing uit afwisselend eenlaag-

se vrijstaande woningen met een kap en kleine samen-

hangende projectmatig gebouwde rijtjes woningen.  

Opvallend is het rijtje monumentale arbeiderswoningen 

uit 1910 (nr. 22-40) met neorenaissance rolwerkgevels. 

Deze zijn gebouwd door de Coöperatieve Bouwvereni-

ging ‘Eigen Haard’. Deze woningen hebben zeer diepe 

achtertuinen die grenzen aan de Paul Krugerstraat.  

Een identieke rij woningen is tevens gebouwd in Slik-

kerveer (Benedenrijweg 161-179 en Ringdijk 216-236). 

Afgezien van wat privaat groen in de ondiepe voortuin-

tjes heeft de straat verder een stenig karakter. Een 

beeldbepalend blokje van 4 woningen met op beide 

hoeken opgetrokken topgevels met steekkappen 

(Cronjéplein 3 en Boezemkade 64) markeert de hoek 

van het Cronjéplein en de Boezemkade.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis en samenhang en 

context  

Van redelijk hoge waarde door de ontstaansgeschiede-

nis, van de eerste vroeg 20ste-eeuwse woongebieden 

van Bolnes en samenhang met het onderliggende ver-

kavelingspatroon. 

 

 

 

Oorspronkelijke functie:     Woongebied  

Huidige functie:       Woongebied  

Elementen:                 Historische bebouwing 

Beplanting:         Privaat groen 

Periode:          Interbellum ca. 1910-1930 

BN_H. BOEZEMKADE (Benedenrijweg-Cronjéplein) 

REDELIJK HOGE WAARDE 

Straatbeeld met van links naar rechts dwars op de straat hofjeswonin-

gen tussen Paul Krugerstraat en de Boezemkade, vrijstaande wonin-

gen en het rijtje arbeiderswoningen uit 1910 (nr. 22-40) met neore-

naissance rolwerkgevels van de Coöperatieve Bouwvereniging ‘Eigen 

Haard’. 

Boezemkade Bolnes met watergangen aan beide zijden van de kade 

voor de demping. 
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BN_I. ENSEMBLE BLOK ALEXANDERSTRAAT, JULIANASTRAAT & WILHELMINASTRAAT  

REDELIJK HOGE WAARDE 

Beschrijving: De Julianastraat en de Wilhelmina-

straat volgen de onderliggende langgerekte polderver-

kaveling. Hier bevindt zich een ensemble van samen-

hangende arbeiderswoningen. Het ensemble wordt ge-

markeerd door twee gemetselde trapgeveltjes en de 

overhoekse (dichtgezette) entrees van de hoekwonin-

gen aan de Alexanderstraat. In de Julianastraat en Wil-

helminastraat valt het smalle straatprofiel en de samen-

hang van architectuur aan beide zijden van deze 

straatjes op. De rijtjeswoningen worden gemarkeerd 

door hoger opgetrokken topgevels met steekkappen.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context 

Van redelijk hoge waarde door de ontstaansgeschiede-

nis van de eerste vroeg 20ste-eeuwse woongebieden 

van Bolnes; door de architectonische en stedenbouw-

kundige samenhang. 

Oorspronkelijke functie:     Woongebied  

Huidige functie:       Woongebied  

Elementen:         Historische bebouwing 

Beplanting:         - 

Periode:          Interbellum ca. 1910-1930 
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Beschrijving: De De Wetstraat loopt van de Bene-

denrijweg tot de Noordstraat en bestaat uit een vroeg 

twintigste-eeuws deel en vanaf de kruising met de Ma-

jubastraat een naoorlogs deel. Het vroeg twintigste-

eeuwse deel bestaat uit eenlaagse woningen met kap. 

Er bevinden zich zowel samenhangende rijtjes als indi-

viduele woningen. Karakteristiek zijn de samenhangen-

de rijtjes woningen met mansardekappen en erkers uit 

1933. De lage tuinmuurtjes maken integraal onderdeel 

uit van het ontwerp, maar zijn bij een groot deel van de 

woningen verwijderd. De straat heeft een groen ka-

rakter dat gedragen wordt door het private groen in de 

ondiepe voortuinen. De twee-onder-een-kapwoningen 

op de De Wetstraat 14-16  zijn beeldbepalend.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis en samenhang 

en context  

Van redelijk hoge waarde door de ontstaansgeschiede-

nis van de eerste vroeg 20ste-eeuwse woongebieden 

van Bolnes en de samenhang met het onderliggende 

verkavelingspatroon. 

 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Woongebied  

Huidige functie:            Woongebied  

Elementen:          Historische bebouwing 

Beplanting:           - 

Periode:           Interbellum ca. 1910-1930 

BN_J. DE WETSTRAAT (gedeelte Benedenrijweg-Majubastraat)  

REDELIJK HOGE WAARDE 

Historisch aanzicht. 
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NAOORLOGSE WOONGEBIEDEN BOLNES (1945-1965 EN POST 65) 

 

Gebiedsbeschrijving: Wederopbouwgebied (1945-1965) 

In de naoorlogse periode groeide Bolnes verder. Het wederopbouwgebied (1945-1965) bevindt zich tussen de  

Generaal Smutsstraat, de Benedenrijweg, de Markstraat en de Noordweg. De uitbreiding vond vanaf de Gene-

raal Smutsstraat plaats richting het oosten. De lange begrenzende landschappelijke lijnen als de Kievitsweg, de 

Boezemsingel en de Benedenrijweg zijn nog goed herkenbaar als begrenzingen. Typerend in de naoorlogse mo-

dernistische stedenbouw zijn de overgangen van stad naar land. Deze kunnen bestaan uit markeringen als en-

sembles van hoge flats in stempelpatroon en/of torenflats in een groene setting als een randpark, zoals te zien bij 

de overgang Rijnsingel/Markstraat/Spuistraat aan de Donckse Velden. De overgang naar het buitengebied wordt 

ook wel gemarkeerd door groene randen met min of meer lage losse vrijstaande bebouwing als bungalows en 

villa’s zoals aan de Leklaan.  

 In de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van het naoorlogse woongebied is het binnengebied opge-

bouwd uit velden met elk een eigen type bebouwingsensembles als stroken, haken en half open. De Pretorius-

straat, de De Wetstraat en de De la Reijstraat zijn daarin doorgaande interne stedenbouwkundige lijnen. Naast 

groene overgangsgebieden zijn ook de interne groen-blauwe structuren typerend. Naast de stedenbouwkundige 

structurerende rol als wijkgroen werden de groen- en waterstructuur ook ingezet als voorzieningenzone waarin 

scholen, sport- en andere wijkvoorzieningen werden opgenomen. In het gebied slingert een interne groen-

blauwe wig of parksingelstructuur vanaf de Maaslaan, Vechtlaan, Noordstraat en de Rijnsingel door het gebied. 

Deze structuren zijn in de loop der tijd aangetast en daardoor soms minder herkenbaar. Naast enkele vroeg na-

oorlogse wederopbouwobjecten zijn er ook enkele Post 65 objecten en ensembles die het beschrijven waard 

zijn. 

 

Na WO2 groeide de scheeps- en machinebouw in de regio en werd Bolnes verder uitgebreid naar het oosten van 

de parksingel en de Generaal Smutsstraat.  Het Wederopbouwgebied bevindt zich tussen de Generaal Smuts-

straat, de Benedenrijweg en Noordstraat. Het woongebied werd volgens het tuinstadprincipe opgebouwd met 

bebouwingsvelden met zowel laagbouw (grondgebonden eengezinswoningen als duplexwoningen) en middel-

hoogbouw (portiek en galerij) in open en halfopen strokenbouw, haken en stempels in een groene setting.  Wijk-

voorzieningen als scholen, kerken en verenigingsgebouwen werden, de wijkgedachte volgend, gesitueerd op 

groene stroken midden in de wijk of aan de randen. Archiefonderzoek toont aan dat architect R. Romke de 

Vries (1908-1997) tussen 1948-1953 heeft gewerkt aan het Uitbreidingsplan Ridderkerk en Bolnes en daarin 

tevens woningen, bedrijfsruimten en winkels heeft ontworpen in het Kossel en later Tramonto bouwsysteem. 

Het architectenburo Spruit (Spruyt) en Den Butter hebben in het gebied woningcomplexen in het Muwi systeem 

gebouwd. 

Het naoorlogse wederopbouw woongebied in de jaren 60 grenzend 

aan akkerland. 

De Post 65 uitbreiding van het woongebied. 



                             HISTORISCHE GEOGRAFIE BOLNES                                      CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                                                                                             49
                                   

 

 

Boezemkerk met kerktuin Pretoriusstraat nr. 2 als entree naar het 

woongebied. 

Karakteristieke kerk van de Protestantse Gemeente met dienstwoning 

uit 1960 (Pretoriusstraat nr. 56 en 58). 

Dit vroeg naoorlogse wederopbouw woongebied wordt 

gekenmerkt door een ruimere opzet dan het vooroor-

logse woongebied. Uit archiefonderzoek blijkt dat ar-

chitect R. Romke de Vries tussen  1951-1954 heeft 

gewerkt aan plannen voor het uitbreidingsplan van Rid-

derkerk en Bolnes. De woningen zouden oorspronkelijk 

uitgevoerd worden in het systeem Kossel door aanne-

merscombinatie Kosro, maar zijn waarschijnlijk uitge-

voerd in systeem Tramonta. Nader onderzoek is nodig 

om e.e.a. met zekerheid vast te stellen.  

 

ENSEMBLES PRETORIUSSTRAAT 

HOGE WAARDE 

De Pretoriusstraat takt middels een brug over de singel 

aan op het Cronjéplein. De straat is ruim opgezet en 

was voorzien van veel publieke voorzieningen als scho-

len en kerken. In de loop der tijd is veel oorspronkelij-

ke bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw 

waaronder de kleuterschool Roodkapje aan de Pretori-

usstraat 33. De gymzaal met kleurrijk mozaïek als 

wandkunst is tevens gesloopt. Er bevinden zich twee 

kerken uit de Wederopbouwperiode.  

 BN_K. De Boezemkerk met kerktuin bj. 1957 

(Pretoriusstraat nr. 2) op de kruising met de Gene-

raal Smutsstraat is een zaalkerk met opengewerkte 

geveltoren, gebouwd in 1958 naar ontwerp van T. 

van Hoogevest. Ze verving een kerk uit 1880. Met 

de bijbehorende woning, verenigingsgebouw en 

kerktuin met ligusterhaag en een rode beuk vormt 

de kerk een ensemble. Samen met het tegenoverlig-

gende woon-winkelpand bj. 1957 (Generaal Smuts-

straat nr. 51) markeert de kerk de entree naar het 

woongebied.  

 BN_L. Vanaf de kruising met de Retiefstraat 

vormt de achtzijdige kerk van de Protestantse Ge-

meente met dienstwoning uit 1960 (Pretor ius-

straat nr. 56 en 58) met kerktuin een ensemble met 

de duplexwoonblokjes in een groene setting met 

voortuin en ligusterhaag. Het kerkcomplex is ont-

worpen door F. Swaneveld en S.T. Goslinga. De 

kerktuin met grasgazon en ligusterblokhaag is be-

plant met twee karakteristieke zuilvormige taxusbo-

men, een berk en een beeldbepalende esdoorn.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid, gaafheid 

Getuigt van de ontwikkeling van Bolnes; ensemble-

waarde door samenhang bebouwing en groenstructuur, 

zichtbare karakteristieke stijl van de wederopbouw en 

bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit, gaafheid van de 

ensembles. 

 

 

Oorspronkelijke functie:     Woongebied 

Huidige functie:           Woongebied 

Elementen:         Parksingel, kerktuinen 

Beplanting:         Privaat groen, taxusbomen, liguster blokhagen  

Periode:          Wederopbouw 1945-1965 

WOONGEBIED TEN NOORDEN VAN DE DE LA REIJSTRAAT  
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Beschrijving: Het ensemble bestaat uit twee delen  

 BN_M1. Ensemble deel Retiefstraat / De la Reij-

straat / De Wetstraat  

Het noordelijk van de De la Reijstraat gelegen deel 

bestaat uit twee drielaagse portiekflats parallel aan de 

Retiefstraat (nr. 51-121), de De la Reijstraat (nr. 69-91) 

en de De Wetstraat (nr. 98-156) en een klein tweelaags 

blokje met een galerij (nr. 158-172) aan het binnenter-

rein dat de woningen op de eerste verdieping ontsluit. 

De ensembles zouden van de hand kunnen zijn van 

architect R. Romke de Vries die heeft gewerkt aan de 

naoorlogse uitbreidingsplannen. 

 BN_M2. Ensemble deel Maaslaan/De la Reij-

straat /Retiefstraat/De Wetstraat/Vechtstraat 

Het zuidelijk van de De la Reijstraat gelegen deel be-

vindt zich op een veld dat onderdeel uitmaakt van de 

groen-blauwe wig. De historische bebouwing bestaat 

uit gestempelde haken van vierlaagse portiekflats en 

tweelaagse duplexwoningen die met een galerij zijn 

omsloten. Het ensemble bestaat uit drie beeldbepalende 

tweelaagse blokjes met grondgebonden woningen en 

etagewoningen op de eerste verdieping met galerijont-

sluiting aan de De la Reijstraat (nr. 32-46, 84-98, 136-

150). De huidige overkapping van de galerij was geen 

onderdeel van het ontwerp. Haaks daarop bevinden 

zich vier blokken drielaagse portiek-etage-woningen  

 

aan de Vechtstraat (nr. 2-36), de De la Reijstraat (nr. 48

-82, 100-134) en de Maaslaan (nr. 1-35). Het complex 

is aan de straatzijde voorzien van een border omgeven 

door ligusterblokhagen. De gestempelde haken omslui-

ten groene binnenhoven die overlopen in de ‘interne 

groen-blauwe wig’ die onderdeel uitmaakt van de wijk-

groenstructuur en via voetpaden vanaf de De la Reij-

straat ontsloten. De groenaanleg met waterpartij van de 

wig is vormgegeven in moderne landschapsstijl. Het 

ensemble kan met enige zekerheid worden toegeschre-

ven aan architect R. Romke de Vries die in Slikkerveer 

woningbouw in Kossel systeem heeft uit laten voeren. 

Uit de omschrijvingen valt op te maken dat in dit com-

plex Kossel bouwsysteem niet meer is toegepast en 

gebruikt is gemaakt van het modernere Tramonto sys-

teem.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid, representativiteit 

Vanwege de relatie met de naoorlogse woningbouwop-

gave; vanwege de interne ensemblewaarde en de exter-

ne stedenbouwkundige samenhang tussen bebouwing 

en wijkgroenstructuur; vanwege de zichtbare bijdrage 

aan de kwaliteit van de woonomgeving; vanwege de 

representatie van typologische en architectonische ver-

nieuwing in de naoorlogse woningbouwopgave. 

 

Oorspronkelijke functie:     Wederopbouw woongebied 

Huidige functie:       Woongebied en groenstructuren 

Elementen:         Parksingel 

Beplanting:         Privaat groen 

Periode:          Wederopbouw bouwjaar 1956 - 1960 en Post 65 ca. 1975 

ENSEMBLES VELDEN DE LA REIJSTRAAT 

HOGE WAARDE 

Zicht op het ensemble op de De la Reijstraat ter hoogte van de krui-

sing met de Vechtstraat en de De Wetstraat (gezien vanuit de Vecht-

straat) met links de beeldbepalende tweelaagse blokjes met galerij-

ontsluiting. Met enige zekerheid naar ontwerp van architect R. Romke 

de Vries.  

Huidige zicht op de De Wetstraat. 
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Historisch aanzicht De la Reijstraat.  De la Reijstraat/De Wetstraat 

Binnengebied van het ensembe overgaand naar groen-blauwe 

structuur. 

Karakteristieke duplexwoningen met huidige overkapping. 
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Beschrijving: In de ruimtelijke opbouw van de mo-

derne naoorlogse stedenbouw vormden ‘groene wig-

gen’ en ‘parkways’ groen-blauwe overgangen en/of 

verbindingszones naar en tussen omliggende buurten, 

wijken, stadsdelen en/of de buitengebieden. Deze wijk-

groenstructuur vormt de overgang naar en de begren-

zing van het Post 65 gebied. Deze groene wiggen voor-

zagen in speel- en wandelgebieden, parksingels, scho-

len en sportvoorzieningen. De in deze groene zones 

gesitueerde woongebouwen in de vorm van hoge flats 

of torens, of juist lage bungalows, markeerden de over-

gang van de stad naar het land. Binnen een woongebied 

markeerden zogenaamde kleinschaligere ‘interne groe-

ne wiggen’ de overgangen tussen verschillende wijken 

of buurten, in de centraal gelegen wiggen werden ook 

kleinschalige lokale wijkvoorzieningen opgenomen, 

deze werden meestal gehuisvest in eenlaagse bebou-

wing. Parkways vormen groene hoofdontsluitingswe-

gen waaraan overwegend hoogbouw wordt gesitueerd.  

 

 BN_N1. en BN_N2. De groen-blauwe wig in Bol-

nes lijkt in het ontwerp te verwijzen naar de kreek-

restanten als de Blaakwetering in Ridderkerk en de 

Oude Wetering gelegen in de wijk Beverwaard in de 

Polder IJsselmonde. De groene wig valt deels sa-

men met parkway Rijnsingel. De groene wig bestaat 

uit een ruim opgezette parksingelstructuur ingericht 

in moderne landschapsstijl, met grasweiden, solitai-

re bomen en boomgroepen waarin de wooncom-

plexen worden afgebakend met blokhagen. Het ge-

boomte bestaat uit treurwilg, knotwilgen (voorna-

melijk langs de waterpartijen), coniferen, populieren 

en essen. Opvallend zijn enkele boomgroepen waar-

onder een groep zuilpopulieren (hoek Scheldeplein/

 

 

 

Historische / karakteristieke objecten 

 Maaslaan 2 (bj 1968); Voormalige wijkbibliotheek 

 Maaslaan 37 (bj 1970); Voormalig clubgebouw muziekvereniging Excelsior 

 Grevelingenhof 1-3 / Scheldeplein 2-6 (bj 1975):  schoolcomplex 

 Noordstraat 54 en hoek van de Rijnsingel (bj 1971): schoolcomplex mede ontworpen door architect H.A. 

Maaskant (1907-1977). 

 Amerstraat 1 (bj. 1978 - sloopvergunning verleend); Wandkunst sportcentrum De Beverbol  

 

Oorspronkelijke functie:     Interne groene wig en parkway 

Huidige functie:       Wijk-groenstructuur 

Elementen:         Water-, beplantings- en padenstructuren 

Beplanting:         Inrichting in moderne landschapsstijl; oevers met rietkragen, treurwilgen, knotwil- 

           gen, coniferen, esdoorn, italiaanse populieren, essen, platanen, moerascypressen   

           (metasequoia) en trompetboom (catalpa) 

Periode:          Wederopbouw 1945-1980 

WIJKGROENSTRUCTUREN 

GROEN-BLAUWE WIG, RIJNSINGEL EN HET SPUI 

REDELIJK HOGE WAARDE 

Parksingel van de groen-blauwe wig aan de Noordstraat t.h.v. het 

complex Slingehof. 

Aanleg in moderne landschapsstijl rondom de vijverpartij t.h.v. de 

kruising van de Leklaan en de Rijnsingel. 
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Noordstraat), moerasceders (metasequoia) langs de 

Rijnsingel (t.h.v. Schiestraat 26-36 en Botlekstraat 

26-36) en trompetbomen (catalpa) t.h.v. hoek Schie-

straat/Merwedestraat. De structuur wordt beëindigd 

door een grote vijverpartij bij de kruising van de 

Leklaan en de Rijnsingel en gemarkeerd door de 

torenflat (Reggestraat 1-16).  De groen- en water-

structuur van de wig is in de loop der tijd met name 

aan de Noordstraat onderbroken. Er zijn daardoor 

twee delen ontstaan die niet meer duidelijk als door-

gaande ruimtelijke structuur herkenbaar zijn. De 

interne groene wig slingert vanaf de Maaslaan langs 

wooncomplexen (deze worden afzonderlijk beschre-

ven) door naar het oosten en takt daar aan op de 

Rijnsingel. Verschillende wijkvoorzieningen zoals 

een bibliotheek (Maaslaan 2, bj 1968) en Muziek-

verenigingsgebouw (Maaslaan 37 , bj 1970)  zijn 

gekoppeld aan deze groenstructuur.  

 Op de Noordstraat takten oorspronkelijk twee scho-

lencomplexen aan op de wig door hun inbedding in 

typerende groene schoolplantsoenen. Het betreft het 

eenlaagse schoolcomplex aan de Grevelingenhof  

 1-3/Scheldeplein 2-6 (bj 1975) en het schoolgebouw 

aan de Noordstraat 54 en hoek van de Rijnsingel  

 (bj 1971) medeontworpen door architect H.A. 

Maaskant (1907-1977). De groene schoolplantsoe-

nen zijn dusdanig aangetast dat ze nog maar weinig 

samenhang vertonen met de groene wig als geheel 

en de schoolcomplexen in het bijzonder.  

 BN_O. De Rijnsingel is aangelegd als zogenaam-

de parkway/parksingel aan het begin van de jaren 

70, parallel aan het Spui gelegen en volgt het onder-

liggende slotenpatroon. Samen met de watergang 

het Spui vormt het de groen-blauwe begrenzing van 

 

 

het moderne ensemble van flats. Samen met de Lek-

laan vormt de Rijnsingel een groene haak en/of rug-

gengraat van het gebied. Op de hoek van de Rijnsin-

gel (t.h.v. nr. 675) en de Kievitsweg bevindt zich 

het pompgemaaltje Rijnsingel (WSHD 04802GM) 

uit 1970. Aan weerszijden van de rijweg is de Rijn-

singel aangeplant met rijen platanen. Het Spui is een 

hoofdwaterloop in het afwateringssysteem van de 

polders Nieuw- en Oud-Reijerwaard. De watergang 

is in de  jaren 50 aangelegd en takt aan op de Blaak-

wetering. In het stedenbouwkundig ontwerp van 

omstreeks 1965 is het Spui opgenomen als zoge-

naamde groen-blauwe buffer of parksingel. In het 

gebied tussen het Spui  en de Rijnsingel bevindt 

zich een ensemble van haakvormige en gestaffelde 

flatgebouwen in een groene setting die een voor de 

naoorlogse tuinsteden karakteristieke overgang van 

stad naar buitengebied markeert. Op de hoek van de 

Amerstraat (nr. 1 en 3) en de Rijnsingel bevindt 

zich sportcentrum De Beverbol. Voor het pand is 

sloopvergunning verleend. De wandkunst genaamd 

“Balance” is een geschenk van en (vermoedelijk 

tevens) vervaardigd door en op scheepswerf Boele. 

Het symboliseerde de band tussen Bolnes en de 

scheepswerf wier sportzaal en sportkantine moesten 

wijken voor de dijkverbreding. De wandkunst is van 

het gebouw verwijderd, en daarmee behoed voor 

sloop, door vrijwilligers van Buurtpreventie Bolnes.   

 

Motivering: samenhang en context, zichtbaarheid 

Vanwege de stedenbouwkundige ensemblewaarde en 

samenhang met de waterstructuur; vanwege de bijdrage 

aan de ruimtelijke kwaliteit van de groen-blauwe struc-

tuur in moderne landschapsstijl. 

Groen-blauwe wig en de Rijnsingel komen samen. 

Beeldbepalende metasequoia. 
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Groen-blauwe wig en de parkway Rijnsingel en de Spuiboezem omstreeks 1975.  

Rijnsingel met groenaanleg in moderne landschapsstijl met daarin 

opgenomen het scholencomplex Noordstraat 54-56. 

 

Het Spui markeert de overgang van het stedelijke naar het buitenge-

bied.  
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De voormalige bibliotheek op Maaslaan 2.  

Huidige situatie Maaslaan 2 en samenhang met de groen-blauwe 

wijkstructuur. 

Huidige situatie van de groene rand tussen de Rijnsingel en het Spui als overgang 

naar het buitengebied. 
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Beschrijving: Dit complex gelegen op de hoek van 

de Noordstraat, de Rijnsingel en de Amerstraat in struc-

turalistische stijl (bj. 1973-1976) bestaat uit in elkaar 

grijpende haken die samen een hovenstructuur vormen. 

De woningen worden van binnenuit ontsloten via twee 

grote binnenhoven/woonerven en twee binnenstraten. 

De binnenhoven zijn beplant met gemengd plantsoen 

omkaderd met opgemetselde randen van klinkerbestra-

ting. Privé-tuinen bevinden zich aan de buitenzijde van 

het complex. Het complex is aan de zijde van de 

Noordstraat en de Rijnsingel omgracht met een groene 

singel die stedenbouwkundig aansluit op de interne 

groene wig en de parkway Rijnsingel.  

De inrichting van de hoven, tuin- en kademuren en ber-

gingen maken integraal onderdeel uit van het ontwerp 

van het ensemble. Tussen 1968 en 1980 werden experi-

menten uitgevoerd in de woningbouw met het Rijks-

programma Experimentele Woningbouw, waarmee de 

overheid vernieuwing in de woningbouwopgave van 

uitbreidingswijken wilde stimuleren. Slingehof heeft 

niet het officiële predikaat Experimentele Woningbouw 

gekregen maar is duidelijk door de vernieuwingen in 

die tijd beïnvloed. Het complex is ontworpen door ar-

chitect Maarten Struijs (1946). 

 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, representativiteit, zeldzaamheid 

Vanwege de relatie met periode van vernieuwing in de 

woningbouw onder invloed van het Rijksprogramma 

Experimentele Woningbouw; vanwege de interne en 

externe architectonische en stedenbouwkundige samen-

hang tussen bebouwing en wijkgroenstructuur; vanwe-

ge representativiteit voor typologische vernieuwing van 

woonerven; vanwege de onderscheidende typologie 

voor Ridderkerk. 

 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Wooncomplex 

Huidige functie:        Wooncomplex 

Elementen:          Woongebouw met hoven, binnenstraten, tuin- en kademuren, bergingen 

Beplanting:          Groene singel, blokhagen en binnentuinen met gemengd plantsoen o.a. paarden-  

            kastanje en platanen 

Periode:           Post 65, bj. 1973-1976, architect Maarten Struijs 

GEBIED  LEKLAAN/RIJNSINGEL/NOORDSTRAAT 

BN_P. ENSEMBLE SLINGEHOF 1-76 

HOGE WAARDE 

Ligging in 1978 van het complex op de hoek van de Noordstraat en 

de Rijnsingel aan de groen-blauwe wig. De vijverpartij links is ver-

wijderd. 

Huidige ligging van het complex, waarbij de oorspronkelijke loop 

van de groen-blauwe wig is aangetast. 
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Huidige ligging aan de parksingel van de Noordstraat. 

Zicht op een binnenstraat vanaf de Amerstraat. 

Zicht op het binnenhof/woonerf. 

Zicht vanaf de Amerstraat op het complex. 
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Beschrijving: 

BN_Q. Leklaan. Als overgang naar  het buitengebied 

bevindt zich parallel aan de Kievitslaan een groene 

rand met vrijstaande bebouwing aan de Leklaan die 

samen met de Rijnsingel een groene haak vormt om het 

woongebied. Tussen de Leklaan en de Kievitsweg ligt 

een bermsloot. De entree tot de Leklaan vanaf de Rijn-

singel wordt gemarkeerd door de torenflat uit 1975 aan 

de Reggestraat 1 op de hoek van de Leklaan en de Rijn-

singel. Typerend voor deze groene overgangen met 

vrijstaande bebouwing zijn lage bungalows en villa’s 

die overgaan in een groenstructuur. Op Leklaan 30 en 

32 bevinden zich bungalows met laaghangende asym-

metrische daken  uit 1975. Op Leklaan nr. 34 en 36 

bevinden zich twee karakteristieke twee-onder-een-

kapwoningen met opvallende gevel en dakvorm. Op nr. 

54-60 bevinden zich twee paar twee-onder-een-kap-

woningen in karakteristieke structuralistische stijl uit 

1975. Veel van de oudere karakteristieke conifeerachti-

ge beplanting is inmiddels verwijderd waardoor het 

groene karakter van deze stedenbouwkundige rand is 

aangetast. 

 

Motivering: samenhang en context, zichtbaarheid  

Samenhang groene rand met vrijstaande bebouwing; de 

herkenbaarheid van de voor die periode karakteristieke 

bebouwing.  

 

BN_R. Eemhof. Aan de Eemhof bevindt zich een 

klein woonerf ensemble bestaande uit eenlaagse wonin-

gen met laag hangende lessenaarsdaken en geïntegreer-

de carports uit 1976. Deze autoluwe woonerven met 

enkele robinia’s en essen, waar samen leven en samen 

spelen centraal werd gesteld, zijn karakteristiek voor de 

Post 65 stedenbouw. Het betreft Eemhof even nr. 2-12, 

14-40 en oneven nr. 21-27. 

 

Motivering: Samenhang en context.   

Interne ensemblewaarde Eemhof. 

 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Post 65 woongebied 

Huidige functie:        Woongebied en groenstructuren 

Elementen:          Parksingel 

Beplanting:          Privaat groen, coniferen, lariks, robinia, es 

Periode:           Post 65, bouwjaar 1976 

ENSEMBLES LEKLAAN & EEMHOF 

REDELIJK HOGE WAARDE 

Veel van de oudere karakteristieke conifeerachtige beplanting, die 

op deze foto nog is te zien, is inmiddels verwijderd. 

Woonerf Eemhof uit 1976.  
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Structuralistische twee-onder-een-kapwoningen bj. 1975,  

Leklaan 54-60 

Karakteristieke gevel en dakopbouw van twee-onder-een-kap-

woningen aan de Leklaan 34 - 36 

Karakteristieke eenlaagse bungalows met laaghangende asymmetrische kappen aan de Leklaan 30 en 32. 
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Beschrijving: Rondom het Rijksmonumentale park 

van Huys ten Donck ligt een groene schil. Van oor-

sprong bestond het uit landerijen en akkers, deels in 

bezit van Huys ten Donck. Vanaf 1985 ontwikkelde  

het gebied zich tot randpark en buffer tussen de woon-

gebieden van Bolnes en Slikkerveer en een recreatiege-

bied. Het oudste deel betreft een veenmoerasparkje, 

ontstaan door een kleiafgraving rond 1981. Door het 

gebied meandert de Blaakwetering, een kreekrestant 

welke bij de inpoldering is opgenomen in het watersys-

teem. Het gebied maakt deel uit van de landgoedbio-

toop van Huys ten Donck. 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid  

Van hoge waarde door de relatie met de ontstaansge-

schiedenis van de polder; door de samenhang met Huys 

ten Donck en door de bijdrage aan de ruimtelijke kwa-

liteit als groene buffer. 

Oorspronkelijke functie:      Agrarisch gebied 

Huidige functie:        Recreatiegebied en randpark 

Elementen:          Restanten polderverkaveling, volkstuincomplex, stuwen en bosmanmolentje 

Beplanting:          Bosplantsoen, veenmoerasbeplanting en akkers 

Periode:           Herbedijking polder Nieuw-Reijerwaard in de 15de eeuw, ontwikkeling park en  

            recreatiegebied vanaf 1985 en 2003. 

BN_S1/S2. DONCKSE VELDEN OOST EN WEST (ten oosten en westen van buitenplaats Huys ten Donck) 

HOGE WAARDE 

Donckse Velden 
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ling van de gemeente Ridderkerk.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zeldzaamheid, representativiteit 

Van hoge waarde door de ontstaansgeschiedenis van de 

scheepsbouw; door de samenhang met de werkrivier; 

door de zeldzaamheid in het gebied; door de represen-

tativiteit voor de scheepsbouw. 

BN_T. SCHEEPSHELLING BOELE  (ter hoogte van Boelewerf 1) 

HOGE WAARDE 

Beschrijving: Vanaf de tweede helft van de negen-

tiende eeuw vestigde Boele zich in Bolnes. In de jaren 

50 en 60 van de twintigste eeuw breidden de werven 

zich ook uit naar het westen tot de grens van Rotterdam

-IJsselmonde. Hier werd de dwarshelling aan een haven 

haaks op de rivier aangelegd. In de naoorlogse periode 

bevonden zich zo’n 10 grotere en kleinere scheepshel-

lingen in het gebied. Deze scheepshelling, op de grens 

van Ridderkerk en Rotterdam, is de laatste scheepshel-

Oorspronkelijke functie:     Scheepshelling 

Huidige functie:       Niet in gebruik 

Elementen:         Dwarshelling en rails,  bijbehorende historische (bij-)gebouwen, opstallen, objecten 

           en artefacten 

Beplanting:         Spontane houtige en kruidachtige oeverbegroeiing als wilg   

Periode:          Uitbreiding werven Boele in de jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw 

 

Zicht op de scheepshelling vanaf de haven Luchtfoto’s van de scheepshelling op de grens van Rotterdam en 

Ridderkerk 
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 BOLNES                    HISTORISCHE  BOUWKUNST 
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Omschrijving:  KERK met aangebouwd verenigings-

gebouw en pastorie gelegen aan de Generaal Smuts-

straat 55 (van beperkte cultuurhistorische waarde) op  

L-vormige plattegrond. Zaalkerk onder zadeldak met 

opnieuw verbeterde gesmoorde Hollandse pannen. Nok 

dwars op de Pretoriusstraat. Betonnen bakgoten. We-

deropbouwarchitectuur. Deels tamelijk gesloten gevels 

van donker metselwerk (Vlaams verband). Openge-

werkte geveltoren, met aan weerszijden van de toe-

gangsdeuren vooruitspringende betonnen muurdammen 

met bovenin de kerkklok. Tussen muurdammen vier 

kleine vierkante gevelopeningen. Boven entree een 

betonnen luifel. Oorspronkelijke deur met twee treden. 

Zijgevels voorzien van gevelhoge vensters met glas en 

glas-in-lood in betonnen kozijnen. Achterzijde gesloten 

met een openslaande deur en toegang tot achterge-

bouw. Midden achtergevel voorzien van bakstenen 

muurdammen met bovenin schoorsteen. Rondom tuin 

met omlopende haag en hekwerk.  

Bijzonder kenmerk: Mogelijk bijzondere inter ieur -

waarde zoals de spantconstructie en het Willem van 

Leeuwenorgel.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid, 

representativiteit, conservering en gaafheid.  

Van zeer hoge cultuurhistorische waarde vanwege de 

eenvoudige hoofdopzet met karakteristieke naoorlogse 

architectonische kenmerken, de gaafheid, de markante 

hoekligging in het groen en het ensemble met de pasto-

rie. 

 

ZEER HOGE WAARDE 

 

PRETORIUSSTRAAT 2 

Oorspronkelijke functie:   Kerk 

Huidige functie:         Nederlandse Hervormde Boezemkerk in Bolnes 

Bouwjaar:               1957, ontwerp T. van Hoogevest 
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Omschrijving:  Linker loodsen: twee hoge, eenlaagse 

loodsen op rechthoekige plattegrond elk onder een za-

deldak, in het midden verhoging van de nok. Nok haaks 

op de weg. Dak van plaatmateriaal. Rood metselwerk 

in kruisverband. Symmetrisch ingedeelde kopgevels. 

Elke loods centraal een roldeur met aan weerszijden 

twee stalen 9-ruits vensters. Boven beide deuren een 

rond, stalen 6-ruits venster met rollaag. Rechter loods 

onder rond venster bord met jaartal 19(Y3)49. Staande 

vensters in zijgevels. 

Rechter loodsen: vier hoge geschakelde tweelaagse 

bedrijfsloodsen op rechthoekige plattegrond, elk onder 

een flauw hellend zadeldak met dakleer dekking. Nok-

richting haaks op de weg. Gele baksteen. Aan de voor-

zijde van de twee linker loodsen tevens eenlaagse aan-

bouw onder lessenaarsdak. Drie linker loodsen op de 

1e verdieping voorzien van gevelbrede stalen venster-

partij met roedeverdeling. Linker zijgevel eveneens met 

gevelbrede stalen vensterpartijen op de begane grond 

en verdieping. In aanbouw voorzijde meerdere deuren, 

later aangepaste vensters en loodsdeuren. Meest rechter 

loods volledig bekleed met golfplaten, tevens voorzien 

van 2 stalen luchtkokers over de gehele lengte van de 

gevel.  

Bijzonder kenmerk: Maakt deel uit van geheel van 

bedrijfscomplex. 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zeldzaamheid, representativiteit en gaafheid.  

Van zeer hoge cultuurhistorische waarde door en als 

herinnering aan de cultuurhistorische relatie met het 

bedrijvencomplex van Smit Slikkerveer (Veerweg Y1-

Y7), de utilitaire baksteenarchitectuur met originele 

ornamenten en kenmerkende hoofdvorm.  

 

 

ZEER HOGE WAARDE 

 

RINGDIJK 390, ACHTER 

Oorspronkelijke functie:   Bedrijfsloodsen ‘Y’ van Smit Slikkerveer 

Huidige functie:         Leegstaand (afgebroken 2021) 

Bouwjaar:               1949 (1970 volgens BAG (2 lagere linker loodsen), 

        1950 (hogere rechter loodsen)   
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Omschrijving:  Reeks ARBEIDERSWONINGEN in 

meerdere straten. Grotendeels eenlaags met mansarde-

dak en nok evenwijdig aan de straat, enkele accenten 

met hoger opgetrokken topgevel met overstek op con-

soles en zadeldak haaks op de straat. Eclecticisme met 

invloeden uit de neorenaissance. Roodgeel metselwerk 

in kruisverband en ter hoogte van boven- en onderdor-

pel doorgaande banden van geel metselwerk. 

Uitspringende, gepleisterde, grijze plint. Vensters met 

bovenlicht (niet origineel) en gekleurd sierwerk met 

rode en gele bakstenen (strekken, sierbanden). 

Onderzijde vensters natuurstenen waterslag. Dakkapel-

len, dakramen en nieuwe dakgootomlijsting. Gemetsel-

de nokschoorstenen. Zijgevels geel gepleisterd.  

Hoekwoning Alexander- en Julianastraat: eenlaagse 

hoekwoning (voormalig winkelpand) met mansardedak. 

Hoekgevel voorzien van trapgevel met gedenksteen (2x 

de letter WW). Dichtgezette overhoekse entree. Twee 

grote vensters onder natuurstenen lateien met lijstwerk. 

Ligging direct aan de stoep.  

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde als een goed voor-

beeld van een begin 20e-eeuws complex arbeiders-

woningen, ligging en bijzonder metselwerk. Gaaf be-

waarde gevelindeling en ritmiek.  

 

COMPLEX ALEXANDERSTRAAT 2-4, JULIANASTRAAT 10-24 / 15-31 EN WILHELMINASTRAAT 14-30 / 23-37  

HOGE WAARDE 

Oorspronkelijke functie:   Woningen en winkel (winkel van de Végé en daarna ook nog de Enkabé) 

Huidige functie:     Woningen 

Bouwjaar:       1920 
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Omschrijving: :  Vrijstaande WONING met ERF-

AFSCHEIDING op samengestelde plattegrond. Een-

laagse aanbouw linkerzijde. Twee bouwlagen onder 

overstekend schilddak. Nokrichting parallel aan de 

straat. Blauw gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. 

Omlopende brede getimmerde bakgoten. Uitgemetselde 

schoorsteen. Interbellum architectuur. Roodachtig met-

selwerk in kettingverband. Trasraam van donkerder 

steen. Grotendeels samengestelde kozijnen. Venster 

boven entree in hoek vooruitspringend. Rechter voor-

zijde trapeziumvormige erker, gedekt met donkere dak-

leien en met donkere geglazuurde onderdorpelstenen. 

Terugliggende entreeportiek met originele deur onder 

witte driehoekige luifel met daarvoor een mee-

ontworpen gemetseld muurtje afgedekt met een natuur-

stenen plaat. Beide vensters naast entree glas-in-lood. 

Rechts van entreedeur een ingebouwde stalen brieven-

bus. Stoep met oranjerode plavuizen.  

Bijzonder kenmerk: Originele er fafscheiding mid-

dels metselwerk waartussen ijzeren buisreling.   

Motivering: Samenhang en context, zichtbaarheid, 

representativiteit en conservering. 

DIJKJE 67 

Oorspronkelijke functie:  Woning 

Huidige functie:    Woning 

Bouwjaar:      1940 

 

 

Omschrijving:  TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING 

op de hoek van de straat, op een rechthoekige platte-

grond met symmetrische gevelindeling. Eenlaags met 

mansardedak, nok parallel aan de weg. Rode tuile du 

nord dakpannen. Dakkapel voorzijde en nieuw ge-

plaatst dakraam rechter dakvlak. Interbellum baksteen-

architectuur met Jugendstil invloeden. Rood metsel-

werk in halfsteensverband. Trasraam van donkerder 

steen met rollaag. Overstekend dak aan voorzijde met 

daaronder trapeziumvormige erkers. Zijkant dak wordt 

ondersteund door decoratief bewerkte houten kolom op 

DE WETSTRAAT 14-16 

Oorspronkelijke functie:  Woning 

Huidige functie:    Woning 

Bouwjaar:      1933 

gemetseld muurtje. Op beide hoeken een iets ver-

hoogde bakgoot op gedecoreerde consoles. Vensters 

erker met glas-in-lood in bovenlichten. Op beide hoe-

ken twee hoekvensters, waaronder schuin uitgemet-

selde waterslag en natuurstenen hoekelement. Origi-

nele entreedeuren onder overstekend dak. Natuurste-

nen trede. Achterzijde eenlaagse uitbouw met balkon. 

Rondom tuin met erfafscheiding van stalen buisreling.  

Bijzonder kenmerk: Gedecoreerde hoekkolom. 

Motivering: Samenhang en context, zichtbaarheid, 

representativiteit en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de een-

voudige hoofdopzet met bijzondere architectonische 

details, de gaafheid, de samenhang tussen de twee 

woningen en door de markante hoekligging.  

HOGE WAARDE 
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Omschrijving:  Vrijstaande WONING met ERFAF-

SCHEIDING op samengestelde plattegrond, deels on-

derkelderd. Twee bouwlagen onder overstekend schild-

dak. Achterzijde deels eenlaags met balkon. Nokrich-

ting haaks aan de straat. Blauw gesmoorde verbeterde 

Hollandse dakpannen. Meerdere dakkapellen. Omlo-

pende brede getimmerde bakgoten. Drie uitgemetselde 

schoorstenen, doorlopend en deels uitstekend langs 

zijgevels. Ambachtelijke interbellumarchitectuur met 

zakelijk expressionistische invloeden. Roodgeelachtig 

metselwerk in kettingverband. Hoog trasraam van don-

kerrode steen. Grotendeels samengestelde kozijnen. 

Voorzijde trapeziumvormige erker, gedekt met daklei-

en. Voorgevel twee vensters in glas-in-lood verbonden 

door een vlak met rode tegeltjes. Entree in zijgevel met 

originele houten voordeur onder betonnen luifel. 

Rechts van entree pilaster met daarboven betonnen bol, 

de luifel ondersteunend. Naast entree twee vijfhoekige 

vensters in glas-in-lood. Twee bakstenen treden tot 

entree. Rechter zijgevel met aangebouwde garage, bo-

ven (vernieuwde)  garagedeur natuurstenen latei. Rond-

om tuin.  

Bijzonder kenmerk: Originele er fafscheiding mid-

dels metselwerk waartussen ijzeren buisreling.   

Motivering: Samenhang en context, zichtbaarheid, 

representativiteit en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de bij-

zondere bouwstijl met originele elementen, de gaafheid 

van details en vanwege de samenhang met Dijkje #67.  

HOGE WAARDE 

 

DIJKJE 69 

Oorspronkelijke functie:  Woning 

Huidige functie:    Woning 

Bouwjaar:      1940 
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Omschrijving: Vrijstaande VILLA met ERFAF-

SCHEIDING op samengestelde plattegrond. Eenlaags 

onder kapverdieping onder overstekend samengesteld 

mansardedak. Groen geglazuurde verbeterde Hollandse 

pannen. Meerdere dakkapellen. Omlopende brede ge-

timmerde bakgoten. Interbellumarchitectuur met zake-

lijk expressionistische accenten. Rode baksteen in 

kruisverband. Risalerend linkerdeel van voorgevel, met 

decoratief siermetselwerk (top, erker). Op eerste ver-

dieping verbreding van de gevel. Schoorsteen voorzijde 

meegemetseld met voorgevel. Merendeels samengestel-

de kozijnen met glas-in-lood bovenlichten op begane 

grond. Voorzijde trapeziumvormige erker met balkon, 

houten balkonhek in originele uitvoering. Terugliggen-

de entree met originele houten voordeur geflankeerd 

door smalle hoge vensters onder luifel met twee stalen 

trekstangen. Bovenlicht met glas-in-lood. Aanbouw aan 

achterzijde. 

Bijzonder kenmerk: Or iginele er fafscheiding met 

ijzeren buisreling en penanten. Hoge bomen in de voor-

tuin. 

Motivering: Zichtbaarheid, conservering en gaafheid. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de vrije 

ligging bij het Donckse Bos, de bijzondere bouwstijl 

met originele elementen en de gaafheid.  

HOGE WAARDE 

 

DONCKSELAAN 6 

Oorspronkelijke functie:  Woning  
Huidige functie:     Woning  
Bouwjaar:        1927 
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Omschrijving: Geschakelde twee-onder-een-kap 

WONINGEN met garage op een plattegrond van zich 

herhalende zeshoeken. De nok ligt gedraaid ten opzich-

te van de straat. Zadeldak met zij-dakschilden in ze-

shoekig patroon, gedekt met leien in maasdekking. 

Tweelaags met kapverdieping onder zadeldak. Archi-

tectuur kenmerkend voor het structuralisme uit de jaren 

70. Gevels opgetrokken in grijze betonsteen in half-

steensverband, (zes)hoekige volumes rondom vensters 

afgewerkt met donker houten latwerk. De balkons/

dakterrassen zijn voorzien van ijzeren hekwerken. En-

tree gesitueerd in zijgevels in samengestelde pui van 

originele deur met ovaal venster en zij- en boven-

lichten. Ongedeelde rechthoekige vensters, met smalle 

draaiende delen. Houten dakrand, kantplank en beplat-

ing. Zinken goten. Eenvoudige rechthoekige plat af-

gedekte garages.  

Bijzonder kenmerk: Gedraaide positie, zeshoekige 

volumes en dakvorm 

Motivering: Zichtbaarheid, representativiteit en 

gaafheid. 

Van hoge waarde als representatief voorbeeld van 

structuralistische architectuur uit de jaren 70 in vorm 

en materiaalgebruik. Beeldbepalend door hoofd- en 

dakvorm. Uniek voor Ridderkerk.  

 

 

HOGE WAARDE 

 

LEKLAAN 54, 56, 58, 60 

Oorspronkelijke functie:  Twee-onder-een-kap woningen 

Huidige functie:    Twee-onder-een-kap woningen 

Bouwjaar:      1975 
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Omschrijving:  KERK (Pretoriusstraat 56) op acht-

hoekige plattegrond, met aangebouwd zalencentrum. 

Wederopbouw baksteenarchitectuur, geïnspireerd op de 

vorm van een doopvont en doopkapel. Verhoogde een-

laagse zaal onder overstekend torendak, bedekt met 

dakleer. In het midden van het dak een abstract 

vormgegeven windwijzer in de vorm van een schip. 

Omlopende brede getimmerde bakgoten. Baksteen in 

halfsteensverband. Alle hoeken hebben siermetselwerk 

(kruisvorming bakstenen). Op een aantal gevels ter 

hoogte van de vensters vier stroken een verdiepte bak-

stenenrand. Alle acht gevels voorzien van twee vier-

kante vensters of deur. Gevelkant aan Wetstraatzijde 

voorzien van groot wit kruis omringd door de tekst “In 

Hoc Signo Vinces” (In dit teken zult gij overwinnen). 

Alle acht zijden voorzien van hoge samengestelde ven-

sterrand onder dakrand, waardoor het dak optisch lijkt 

te zweven. Kerk omringd door grasgazon met zuilvor-

mige taxusbomen, een berk, een beeldbepalende 

esdoorn en met een ligusterblokhaag als erfafscheiding.   

Vml. PASTORIE (Pretoriusstraat 58): Tweelaags onder 

zadeldak op rechthoekige plattegrond. Nok parallel aan 

de weg en met twee gemetselde nokschoorstenen. 

Gesmoorde verbeterde Hollandse dakpannen met bak-

goot op consoles. Geel metselwerk in Noors verband. 

Wederopbouw baksteenarchitectuur met invloeden van 

het nieuwe bouwen. Meerdere vensters, waaronder 

stolpramen, zes identieke vierkante vensters en een 

bloemkozijn. Luifel boven entree, ondersteund door 

twee dunne, stalen stangen aan beide zijden.  

Bijzonder kenmerk:  Veel symboliek in bouw van 

kerk. (www.pgbolnes.nl/gemeente/het-kerkgebouw/) 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde door de samen-

hang tussen kerk en pastorie, het sociaalmaatschap-

pelijk belang van de kerk voor de gemeenschap, de 

karakteristieke hoofdvorm en originele elementen.  

HOGE WAARDE 

 

PRETORIUSSTRAAT 56 

Oorspronkelijke functie:  Kerk (Protestantse gemeente Bolnes) en Pastorie 

Huidige functie:    Kerk en woning 

Bouwjaar:      1960, architect F. Swaneveld en S.T. Goslinga 



72                              CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                         HISTORISCHE BOUWKUNST BOLNES 

 

BOEZEMKADE 42 

REDELIJK HOGE WAARDE 

DE WETSTRAAT 25 

Bouwjaar:     1935  

 

Omschrijving:  Vrijstaande WONING op rechthoeki-

ge plattegrond met TUIN, eenlaags met zadeldak 

(gesmoorde kruispan), dakkapellen, windveer en ma-

kelaar, opgetrokken in gele steen in kruisverband met 

rood siermetselwerk en ankers. Schuiframen met per-

siennes en glas-in-lood bovenlichten. Van belang 

vanwege de karakteristieke 19e-eeuwse verschijnings-

vorm en vrijstaande ligging.  

Bouwjaar:     1935 

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING op rechthoe-

kige plattegrond, eenlaags met mansardekap 

(gesmoorde tuile du nord) en uitgemetselde schoor-

steen, opgetrokken in grauw metselwerk, met erker, 

glas-in-lood bovenlichten, oorspronkelijke deur en 

luifel met groenblauwe tegels. Van belang vanwege 

de kenmerkende interbellum architectuur met oor-

spronkelijke details.  

Bouwjaar:     1955 

 

Omschrijving: Twee vrijstaande vml. DIENSTWO-

NINGEN bij achtergelegen gemaal op een rechthoe-

kige en L-vormige plattegrond, tweelaags met zadel-

dak evenwijdig aan de straat (VH pan), nokschoorste-

nen op de kopse kanten, houten bakgoot op klossen, 

in een traditionele en sobere wederopbouwstijl. Opge-

trokken in grauw metselwerk in Vlaams verband, ge-

toogde rollagen, grote ongedeelde vensters en stolp-

vensters, geglazuurde dorpelstenen, balkon en hek-

werk, getoogde en rechte entree. Van belang als on-

derdeel van het jaren 50 ensemble met het gemaal 

Dirk Maaskant en bijbehorende werkplaats.  

BOTHASTRAAT 11, 15 
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DONCKSELAAN 4      ‘T HONK 

REDELIJK HOGE WAARDE 

DONCKSELAAN 10 

Bouwjaar:     1930 

 

Omschrijving: Vml. DOKTERSWONING op sa-

mengestelde plattegrond met TUIN en ERFAF-

SCHEIDING, tweelaags met samengesteld (schild)

dak, brede overstekken, opgetrokken in rood metsel-

werk (Noors verband), met erkers en balkons, terug-

liggende entree onder entreeportaal met toog op zuil. 

In tuin ginko, taxus en atlasceder. Van belang als een 

van de karakteristieke villa’s langs de Donckselaan, 

vanwege de kenmerkende interbellum architectuur 

met zakelijk expressionistische invloeden en vanwege 

de cultuurhistorische relatie met WO II.  

Bouwjaar:     1930  

 

Omschrijving: VILLA op oorspronkelijk vierkante 

plattegrond met TUIN en ERFAFSCHEIDING, 

tweelaags, tentdak met brede overstekken, dakkapel, 

geglazuurde pannen, nokschoorsteen, aanbouw. Rood 

metselwerk (Vlaams verband), erker met balkon met 

hekwerk, entree onder luifel en met muurtjes aan 

weerszijden. Tuin met prunus, rode hazelaars en 

treurbeuk. Van belang als een van de karakteristieke 

villa’s aan de Donckselaan en vanwege de karakteris-

tieke interbellum architectuur met zakelijk expressio-

nistische invloeden.  

Bouwjaar:     1930 

 

Omschrijving: VILLA op samengestelde platte-

grond met TUIN en ERFAFSCHEIDING, overwe-

gend eenlaags met gevelverhoging, zadeldak (rode 

OVH pan), risalerend geveldeel en wit geschilderd 

metselwerk, aanbouw, balkon en grote langwerpige 

vensters. Van belang als een van de karakteristieke 

villa’s aan de Donckselaan en vanwege de opvallende 

verschijningsvorm.  

DONCKSELAAN 8 
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 DONCKSELAAN 40 EN 42 

REDELIJK HOGE WAARDE 

LEKLAAN 30 

Bouwjaar:     1922 en1935  

 

Omschrijving:  Twee-onder-een-kap WONINGEN 

op samengestelde plattegrond met TUIN en HEK-

WERK, deels eenlaags met gevelverhogingen (erker 

over twee verdiepingen) en deels tweelaags, samenge-

steld dak (rode tuile du nord), aanbouw. Rood metsel-

werk in kruisverband, siermetselwerk, glas-in-lood 

bovenlichten, accent op terugliggende opengewerkte 

entreeportalen. Van belang vanwege de bijzondere 

gespiegelde interbellum architectuur en karakteristie-

ke hoofdvorm.   

Bouwjaar:     1975  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING met garage op 

samengestelde plattegrond met tuin, tweelaags onder 

asymmetrisch laag doorlopend onderbroken zadeldak 

(donkere OVH pannen), prominente uitgemetselde 

schoorsteen en bakgoot, nok evenwijdig aan de straat. 

Geel metselwerk in halfsteensverband met donkere 

plint en steunberen. Samengestelde vensterpartijen, 

entree met driehoekig zijlicht. Van belang vanwege 

kenmerkende Post 65 architectuur en bijzondere kap-

vorm.  

 

LEKLAAN 32 

Bouwjaar:     1975  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING met GARA-

GE op rechthoekige plattegrond met tuin, tweelaags 

onder asymmetrisch laag doorlopend zadeldak 

(antraciete vlakke dakpan) over garage, schoorsteen 

en dakkapel. Nok haaks op de straat. Rood/geel ge-

mêleerd metselwerk in klezoorverband. Ongedeelde 

en samengestelde houten kozijnen met donker gegla-

zuurde dorpelstenen, terugliggende entree met origi-

nele deur en gevelhoge vensterpui, garage met houten 

latwerk. Van belang vanwege de kenmerkende Post 

65 architectuur (bijzondere kapvorm en materiaalge-

bruik).  
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REDELIJK HOGE WAARDE 

LEKLAAN 34, 36 

Bouwjaar:     1975 

 

Omschrijving: Twee-onder-een-kap WONINGEN 

met GARAGE op samengestelde plattegrond met 

tuin, drielaags met eenzijdig hoger opgetrokken kap-

verdieping onder onderbroken zadeldak (donkere 

OVH pan), prominente schoorstenen. Eerste verdie-

ping met balkon en pergola aan de achterzijde op de 

hoeken. Nok evenwijdig aan de straat. Rood metsel-

werk in halfsteensverband, zijgevels enkel met kop-

pen, boven vensters houten panelen. Samengestelde 

(hoek)vensters en vijf kleine vierkante gevelopenin-

gen met glazen bouwstenen per woning. Entree in 

zijgevels onder luifel van garage. Van belang vanwe-

ge de kenmerkende Post 65 architectuur (vorm en 

materiaal) en beeldbepalend in het straatbeeld.  

 

PAUL KRUGERSTRAAT 74 A –D 

Bouwjaar:     1930  

 

Omschrijving: Twee blokken van twee-onder-een-

kap WONINGEN met ERFAFSCHEIDING, ge-

bouwd in opdracht van Verolme, op rechthoekige 

plattegrond met licht gebogen schilddak (gekleurde 

OVH pan), nokschoorstenen en brede getimmerde 

goten. Rood metselwerk in Noors verband, siermet-

selwerk (rollaag) en oorspronkelijke getoogde deuren 

met deuromlijsting. Van belang vanwege de samen-

hang, de cultuurhistorische relatie met Verolme, de 

ligging en de sobere, maar gave traditionele baksteen-

architectuur.    

SLINGEHOF 1-76 

Bouwjaar:     1976  

 

Omschrijving: Buurt van GEZINSWONINGEN en 

BENEDEN- en BOVENWONINGEN van architect 

Maarten Stuijs, in een bijna gesloten cirkelvorm ge-

groepeerd. Twee of drie bouwlagen met een plat of 

flauw hellend zadeldak en lessenaarsdak met rode 

betonpan. Balkons als verbindend brugelement boven 

doorgang. Combinatie van rood metselwerk in wild 

verband en betimmering, uitgemetselde waterslagen, 

samengestelde kozijnen. Binnentuin en schuurtjes met 

lessenaarsdak en mee-ontworpen erfafscheiding. Van 

belang als typische jaren zeventig woonbuurt, ont-

staan vanuit het idee van rustige binnenhoven met 

rondom wonen.  
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RIJSOORD, OOSTENDAM EN DONKERSLOOT 

 

Deelgebied beschrijving 

Rijsoord ontleent zijn naam waarschijnlijk aan het 

rijshout dat groeide in de gorzen langs de oevers van de 

rivier de Waal. Gorzen noemde men ook wel ‘oorden’ 

of ‘noorden’. Dit komt ook terug in plaatsnamen als 

Heinenoord en Feijenoord. De Waal vormde de natuur-

lijke scheiding tussen de Riederwaard en de Zwijn-

drechtse waard. In dit waterland van waarden en gorzen 

zal veel rijshout zijn gewonnen. Ook het wapen van 

Rijsoord zou hiernaar verwijzen. De griend- of rijs-

houtcultuur leverde vlechthout voor onder andere de 

kaden- en dijkenbouw. De bodem was geschikt voor de 

verbouw van koren en vlas. De aanwezigheid van het 

zachtstromende water van de Waal was gunstig voor de 

ontwikkeling van de vlascultuur. 

 

De lange cultuurhistorische lijnen in dit gebied zijn de 

Waal, de Pruimendijk langs de Waal, de polderweg 

Mauritsweg en de Rijksstraatweg die de Waal over-

brugt. Aan de andere kant van de Waal bevindt zich de 

polder Strevelshoek. Hier loopt de Waalweg langs de 

Waal. Rijsoord nam met haar tolbrug een strategische 

plek in het gebied in. Een relatief jonge maar zeer  

dominante structuur in het gebied is de Rijksweg A15/

A16 met de twee knooppunten die het grondgebied van 

de gemeente Ridderkerk in twee delen scheidt. 

 

In de omgeving van Rijsoord zijn restanten gevonden 

van Romeinse nederzettingen. Vanaf de derde eeuw 

lijkt het gebied niet bewoond te zijn. Vanaf de tiende 

en elfde eeuw vinden veenontginningen plaats vanaf de 

oeverwallen en woonterpen. Boerderijen en woon-

terpen zijn in de omgeving van het huidige Rijsoord 

gevonden. Hiervan zijn nog archeologische restanten 

te vinden op de zuidoever van de Waal van de polder 

Strevelshoek en Rijsoord. De ontginningen van het 

waterland en de winning van zout uit veen (het 

darinkdelven) leiden tot bodemdalingen.  

Bedijkingen en kades ter bescherming tegen het bui-

tenwater worden opgeworpen. Rondom de polder 

Oud-Reijerwaard bevond zich een middeleeuws tracé 

van bedijkingen en kades dat min of meer hetzelfde 

tracé van de huidige bedijking van de polder volgde. 

In de veertiende eeuw vinden overstromingen plaats. 

De Waal wordt aan beide kanten, aan de Riederwaard 

en de Zwijndrechtsewaard, opnieuw bedijkt en ten 

westen en ten oosten ingedamd. Bij de oostelijke 

afdamming ontstond de kern Oostendam. 

 Rond de vijftiende eeuw groeit Rijsoord aan de 

Pruimendijk en Waaldijk. Langs de oever van de 

Waal bevond zich een levendige vlascultuur. Op de 

met water omgeven percelen in de Waal (ook wel 

Waaltje genoemd) was ook riet- en griendcultuur van 

belang. Het dorp is gericht op tuinbouw en vlas. Het 

vlaszaad werd verwerkt tot lijnzaadolie. De vlas-

vezels werden geroot in de zachtstromende Waal en 

verwerkt tot linnen en touw. De Noord was en is nog 

steeds een drukbevaren waterweg. De Waal was 

lange tijd met een sluisje verbonden met de Noord bij 

Oostendam waardoor dit ook de route was voor de 

binnenvaart. Na de neergang van de vlascultuur in de 

twintigste eeuw ontwikkelde zich de glastuinbouw in 

het gebied. Rijsoord beschikte over twee molens. De 

uit de zestiende eeuw stammende poldermolen aan de 

Waalweg die de polder van Strevelshoek bemaalde en 

rond 1882 werd vervangen door een stoomgemaal. 

Vlasteelt met op de achtergrond de warmwaterroterij van Vlasserij 

Corn. V. Nes aan de Pruimendijk. 
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De korenmolen uit 1822 stond aan de Waaldijk en is in 

1991 verplaatst naar de Waalweg.  

 In 1846 werden Rijsoord en Strevelshoek samenge-

voegd tot een gemeente. Het buurtschapje Strevelshoek 

aan de zuidoever van de Waal, gelegen in de polder 

Strevelshoek en Rijsoord, was vanaf 1817 een zelfstan-

dige gemeente bestaande uit vijf huizen aan de Waal-

weg. De polder wordt aan de zuidzijde begrensd door 

de Langeweg. Deze achterkade vormt de grens met 

polder Heerjansdam. Op de grens van Rijsoord en Stre-

velshoek stond een poldermolen die het polderwater 

uitsloeg op de Waal. In 1928 werd een nieuw stoomge-

maal geopend dat de polders van Hendrik-Ido-Am-

bacht, Rijsoord, Heer Jansdam en Strevelshoek 

bemaalde.   

 In 1821 kwam de Rijksstraatweg gereed. Rijsoord 

kwam zo strategisch te liggen langs een interregionaal 

en zelfs internationaal wegennet op de route tussen 

Londen en Parijs. Vanaf 1888 ontwikkelt zich een  

kunstenaarskolonie in Rijsoord rond de Nederlands-

Amerikaanse kunstenaar John H. Vanderpoel. Zijn in 

Rijsoord wonende nichtje Volksje Noorlander bouwt 

pension Noorlander aan de Waalweg nr. 3 dat diende 

als onderkomen voor de bezoekende kunstenaars die 

het landleven van de streek vastlegden. Het pension 

bevond zich achter Hotel Warendorp. Vanuit Parijs 

bezoeken kunstenaars en kunststudenten in de zomer 

het landbouwdorpje aan de Waal. Dit werd nog verder 

gestimuleerd rond 1900 als langs de Rijksstraatweg een 

tramlijn van de Rotterdamse Tram Maatschappij(RTM) 

wordt aangelegd. De bebouwing neemt daarmee toe. In 

die periode wordt ook de Kerkweg vanuit Ridderkerk 

verlengd, de huidige Mauritsweg, tot de Pruimendijk. 

Op 15 mei 1940, vijf dagen na het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog, en naar aanleiding van het bom-

bardement van Rotterdam, tekende generaal Winkel-

man, de bevelhebber van de Nederlandse strijd-

krachten, de Nederlandse capitulatie in de Johannes 

Postschool te Rijsoord.  

Na WOII werd de woningbouw aangezwengeld door 

woningnood in het algemeen en behoefte aan woningen 

voor arbeiders in de havenindustrieën in het bijzonder. 

Onder andere Verolme en Thomsen’s Havenbedrijf 

Rotterdam bouwden en financierden woningen voor 

hun werknemers. Ten oosten van de Mauritsstraat 

vinden in de jaren 50 en 60 in de polder Oud-Reijer-

waard een aantal dorpsuitbreidingen plaats; de buurtjes 

hebben een eenduidige ruimtelijke opbouw. Er is van-

uit het westen in oostelijke richting ontwikkeld. Ten 

westen van de Mauritsweg is in de jaren 80 de Maurits-

hoek gebouwd, volgens de stedenbouwkundige princi-

pes van de jaren 80: straten met korte rechtstanden en 

hofachtige opstellingen ('bloemkoolwijk').  Rondom het 

Sandelingendijkje is een jaren 60 bungalowwijkje door 

en voor werknemers van Thomsen’s Havenbedrijf Rot-

terdam gebouwd. Dit buurtje aan de Schalksedijkje en 

Sandelingeweg in de polder Sandelingen-Ambacht, ten 

zuiden van de Waal, heeft een geheel eigen karakter 

door de losse groene opzet met bungalowwoningen op 

ruime kavels.  De laatste projectmatige uitbreiding van 

Rijsoord is aan de zuidoostzijde gerealiseerd aan de 

Dominee Allendorpstraat vanaf 1990. 

 

 

 

 

 

 

Brug over de Waal bij Rijsoord met tramspoor begin 20ste eeuw. 

Vlascultuur in Rijsoord.  
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Luchtfoto Rijsoord en Strevelshoek met jonge bebouwing tussen de 

Pruimendijk en de Vlasstraat (ca. 1985). 

De Rijsoordsebrug.  

 

Vlasserijcomplex aan de Waal. De voormalige vlasfabriek van Van Nes aan de Waaldijk. 
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Deelgebied beschrijving: 

De buurtschap Zwet, wat grens betekent, bevindt zich 

op het kruispunt van wegen en markeert de grens van 

drie poldersystemen te weten de polder Nieuw-Reijer-

waard, de Binnenlandse Polder Oost en West Baren-

drecht (Veren Ambacht genoemd) en de Cornelispolder. 

Bij Zwet komen de Rijksstraatweg (voorheen Dordtse-

straatweg), de Pieterseliedijk, de Kromme Weg en de 

Voorweg samen.  

Gelegen aan een verbindingsweg tussen Rotterdam en 

Dordrecht was Zwet strategisch gelegen. De lintbebou-

wing bevond zich lange tijd voornamelijk aan de zijde 

van de polder Nieuw-Reijerwaard. Aan de Veren Am-

bachtzijde werd de losse bebouwing op de poldervloer 

later ontwikkeld. Bij het kruispunt van de Rijksstraat-

weg en Noldijk bevond zich de RTM halte ‘t Zwaantje. 

Deze was vernoemd naar de daar gelegen tuinderij  

‘t Zwaantje. 

De Wevershoek is een buurtschapje gelegen aan de 

Noldijk in de bocht van de Waal tegenover Strevels-

hoek. 

 

 

 

ZWET, ‘T ZWAANTJE EN WEVERSHOEK 

Historische kaart Zwet, ‘t Zwaantje en Wevershoek. 
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Oorspronkelijke functie:      Vanaf 14de eeuwse afdamming van de Waal secundaire kering, RTM tracé 

Huidige functie:            Dijklint en secundaire waterkering 

Elementen:          Historische bebouwing, teensloot, erven, holo’s, boerderijplaatsen en buitendijkse  

            gronden  

Beplanting:          Privaat groene voortuinen  

Periode:           Ca. 15de eeuw grotendeels 11de  eeuwse kadenpatroon volgend  

R0_A. WEVERSHOEK, NOLDIJK, GEBROKEN MEELDIJK   

HOGE WAARDE 

 

 

Beschrijving: De Wevershoek is een buur tschapje 

gelegen aan de Noldijk in de bocht van de Waal tegen-

over Strevelshoek. ‘Nol’ kan zowel verwijzen naar een 

hoogte of rivierduin als naar oude oeverwallen of dijk-

restanten. Het buurtschapje bevond zich op een strate-

gisch kruispunt. Bij Wevershoek kwamen de Gebroken 

Meeldijk, de Rijksstraatweg en de Noldijk samen en 

ook het RTM stoomtramtracé liep over de dijk. Beeld-

bepalend is de boerderij Wevershoeve die de kruising 

met de Gebroken Meeldijk markeert. De bebouwing 

aan de buitendijkse zijde langs de Waal bestaat afwis-

selend uit kleine eenlaagse arbeiderswoningen aan de 

dijk en meer voorname villa’s op afstand van de dijk. 

Op nr. 23 bevindt zich een arbeidershuisje aan de dijk 

met holo (ongelijkvloerse overgang tussen dijk en wo-

ningen, ontstaan door inklinking en ophoging van het 

dijkprofiel). Het groene karakter wordt voornamelijk 

bepaald door de privétuinen langs de dijk. Deze gren-

zen aan de Waaloever en bieden vanuit Strevelshoek 

een gevarieerd parkachtige aanblik. Aan de polderzijde 

t.h.v. Veren Ambacht bevindt zich een open landbouw-

perceel omgeven door een sloot en singel van robinia’s.  

In de bocht richting Heerjansdam bevindt zich op nr. 4, 

43 en 44 ook nog karakteristieke lintbebouwing. In de 

Noldijk moeten nog stenen keermuren aanwezig zijn. 

Deze zijn bij veldwerk niet aangetroffen. 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Van hoge waarde door de relatie met de ontginnings- 

en waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis van Rid-

derkerk; door de samenhang tussen de bebouwing en 

de dijk en de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit 

door het groene landelijke karakter. 

Zicht op de Gebroken Meeldijk. 

Hoek Noldijk en de Gebroken Meeldijk met zicht op de beeldbepa-

lende Wevershoeve. 

Eenlaagse arbeiderswoning aan de Noldijk op nr. 23 in een kraag 

van opgaand groen van de privétuinen. 
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Beschrijving: De Waaldijk is een karakter istiek 

dijklint met deels tweezijdige historische eenlaagse 

dijkbebouwing met kappen evenwijdig aan de dijk. Het 

dijklint is afwisselend meer of minder verdicht be-

bouwd. Er zijn doorzichten naar het binnendijkse ge-

bied. De binnendijkse zijde heeft een meer open groen 

karakter met doorzichten. De buitendijkse zijde is dich-

ter bebouwd. Zicht op de Waal is hierdoor beperkt. Op 

de overgang van de Rijksstraatweg naar de Waaldijk 

bevond zich een korenmolen type grondzeiler uit 1822. 

De molen is in 1991 verplaatst naar de Waalweg. Ter 

hoogte van de kruising met de Lagendijk bevond zich 

een hulpwatertoren van de gemeentelijke rivierwater-

leiding. Deze is in 1966 verwijderd.  

 Binnendijks bevindt zich een meer open structuur 

van dijk-georiënteerde bebouwing op, aan en onder de 

dijk en Rijksstraatweg-georiënteerde bebouwing op de 

poldervloer.  Vanaf de dijk zijn er doorzichten naar de 

Rijksstraatweg. Het binnendijkse dijktalud bestaat uit 

erven en tuinen en een enkel stuk openbaar groen t.h.v. 

Rijksweg 117. De op de dijk georiënteerde historische 

bebouwing ter hoogte van nr. 4-8 vormt met de tegen-

overliggende dijkbebouwing een karakteristiek ensem-

ble. De parkeerhaven naast Waaldijk 8 tast het profiel 

van de dijk aan. Hiernaast bevindt zich aan de Rijks-

straatweg 125a een vlasloods. Onder de overkapping 

van deze loods aan de Rijksstraatweg lagen rails waar 

het laden en lossen van vlas op de tram plaatsvond. 

Verder naar het westen toe bevindt de bebouwing zich 

op de poldervloer en is georiënteerd op de Rijksstraat-

weg. Tot aan de kruising met de Rijksstraatweg wordt 

het karakter van de binnendijkse zijde daarom bepaald 

door de daaraan gelegen tuinen. Aan het einde van de 

dijk bevindt zich een lang groen dijktalud  met dijk-

trappen aangeplant met witte abeel en populier.  

 Buitendijks bevindt de bebouwing zich dicht op en 

aan de dijk. De bebouwing is overwegend vrijstaand. 

De historische bebouwing is over het algemeen een-

laags met kap parallel aan de dijk. De naoorlogse jon-

gere bebouwing afwisselend eenlaags of tweelaags met 

kap. De bebouwing vormt een meer aaneengesloten 

structuur. Doorzichten naar de Waal zijn er nauwelijks. 

Het modernistische bejaardenwooncomplex aan de 

Strevelszicht nr. 2 uit 1969 is gebouwd op een soort 

woonterp en bestaat uit twee blokjes van tweelaagse 

duplexwoningen. De duplexwoningen met terugliggen-

de inpandige balkons hebben een sterke gelijkenis met 

de Woningwet duplexwoningen aan de Gerard Ale-

wijnszstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat van de 

architecten Groeneveld en De Kluiver uit 1960. De 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Vanaf 14de eeuwse afdamming van de Waal secundaire kering 

Huidige functie:        Dijklint en secundaire waterkering 

Elementen:          Historische vooroorlogse bebouwing, jonge naoorlogse bebouwing en erven, holo’s, 

            boerderijplaatsen en buitendijkse gronden, waterpercelen, kavelsloten en waaloevers  

Beplanting:          Privaat groene voortuinen, (groene) dijktaluds, abelen en populier 

Periode:           Ca. 15de eeuw grotendeels 11de eeuwse kadenpatroon volgend  

RO_B. DIJKLINT WAALDIJK  

HOGE WAARDE 

De Korenmolen die zich bevond op de overgang van de Waaldijk 

(voorheen Oudendijk) en Rijksstraatweg (voorheen Straatweg). 

Restant van het groene dijktalud met abelen en doorzichten naar de 

Rijksstraatweg. 
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buitendijkse gronden langs de Waaloevers maakten 

deel uit van de zogenaamde waterpercelen. Deze waren 

van belang voor zowel de vlascultuur, als nat weide-, 

hooi- en grasland en voor de griend- of rijshoutcultuur. 

Tegenwoordig zijn deze gronden voornamelijk in ge-

bruik als tuinen. 

 Van nr. 137-159 is de structuur aan beide zijden van 

de dijk verdicht en vormt een historisch ensemble van 

dijkbebouwing. Tot aan het einde van de Waaldijk naar 

het westen heeft de bebouwing een grote schaal en staat 

tot meer afstand van de dijkkruin. In samenhang met de 

voortuinen heeft de dijk hier een meer residentieel ka-

rakter. Het tegenovergelegen binnendijkse groene talud 

zorgt dat de dijkstructuur beleefbaar blijft. De buiten-

dijkse woningen hebben langgerekte kavels die flauw 

aflopen naar de Waal. Vanaf de Waal gezien vormen 

de tuinen een groen beboomd aanzicht met privaat ka-

rakter. Vanaf de Waaldijk zijn er echter nauwelijks 

doorzichten naar de Waal.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Van hoge waarde door de relatie met de ontginnings- 

en waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis van Rid-

derkerk;  door de samenhang tussen de bebouwing aan 

beide zijden van de dijk en de bijdrage aan de ruimtelij-

ke kwaliteit door het dorpse karakter. 

De vlasschuur (Rijksstraatweg 125a bj. 1920) tussen  Waaldijk en 

Rijksstraatweg.  

Karakteristieke verdichting met historische lintbebouwing t.h.v. Waal-

dijk 2-8.  

Karakteristieke verdichting met historische lintbebouwing t.h.v. Waal-

dijk 2-8.  

Complex Strevelszicht uit 1969 (Waaldijk nr. 2) met duplexwoningen 

en typerende loggia’s op een groene terp aan de dijk. 
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Arbeiderswoningen nr. 166-172 bj. 1910 in de bocht van de Rijks-

straatweg en ‘t Zwaantje. 

 

Beschrijving: De Rijksstraatweg is deels parallel 

aan de Waaldijk aangelegd op de poldervloer en valt 

deels samen met het tracé van de polderdijken en ka-

den. De vroegere naam van de Rijksstraatweg was Ko-

ninklijke Straatweg. Straatwegen waren de eerste be-

strate wegen van Nederland en vormden interregionale 

verbindingswegen. Vanaf 1821 bevond Rijsoord zich 

met de aanleg van de Rijksstraatweg daarom op een 

Europese verbindingsroute tussen Den Haag en Parijs. 

Hierdoor passeerden reizigers en kunstenaars door het 

vlasdorpje en deden daarbij ook de herbergen naast de 

brug aan. Op de plek van de herberg het Wapen van 

Rijsoord bevond zich sinds tenminste 1676 ook een 

tolhuis, rechthuis en gemeentehuis. Vanaf 1888 ont-

wikkelde zich in het dorp een kunstenaarskolonie. Op 

de zolder van de herberg was een atelier ingericht voor 

de kunstenaars voor zomercursussen. Achter de herberg 

werd pension Noorlander gebouwd waar kunstenaars 

de zomer konden doorbrengen. Met de aanleg van de 

Rijksstraatweg en de daarnaast gelegen RTM trambaan, 

die in 1904 in gebruik werd genomen, groeide het dorp 

Rijsoord.  De Rijksstraatweg wordt beschreven van 

west tot oost in twee delen. Het deel van Zwet tot  

‘t Zwaantje en van ‘t Zwaantje tot de Rijsoordsebrug. 

  

RO_C1. Van Zwet tot ‘t Zwaantje 

De Rijksstraatweg heeft hier een landelijk groen en 

open karakter door de kleinschalige overwegend een-

laagse historische bebouwing met kappen. Het dijkpro-

fiel is beleefbaar door de hoogteverschillen en delen 

met groen talud. De rooilijn verspringt en de bebou-

wing staat afwisselend op, aan of op enige afstand on-

deraan de dijk. Regelmatige openingen tussen de be-

bouwing bieden uitzicht op het achterliggende polder-

landschap. Aan de achterzijde van de percelen bevin-

den zich aan beide zijden van de dijk sloten. Op enkele 

plekken zijn kavelsloten rondom de percelen nog aan-

wezig. 

Tussen de buurtschappen Zwet en ‘t Zwaantje volgt de 

Rijksstraatweg de dijk tussen de polder Nieuw-Reijer-

waard en de Binnenlandse Polder Oost- en West- Ba-

rendrecht. Dit deel wordt Veren Ambacht genoemd. De 

Zwet markeert de grens tussen verschillende poldersys-

temen. Tot de Voorweg bevindt de historische lintbe-

bouwing zich voornamelijk aan de zijde van de polder 

Nieuw-Reijerwaard. Het betreft grotendeels aaneenge-

sloten eenlaagse blokjes arbeiderswoningen met kap 

parallel aan de dijk op het dijkniveau. Opvallend zijn 

de samenhangende rijtjes woningen van nr. 380-396 

(1923-1925). Openingen tussen de bebouwing bieden 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Dijk, Rijksstraatweg en RTM tracé  

Huidige functie:        Weg en woongebied 

Elementen:          Historische vooroorlogse bebouwing, jonge naoorlogse bebouwing en erven, kavel-, 

            teen- en bermsloten, toegangsbruggen en dammen, holo’s 

Beplanting:          Groenstructuur van voortuinen, groenbermen, essen 

Periode:           Ca. 1821 deels dijk tracé volgend  

RO_C. RIJKSSTRAATWEG  

REDELIJK HOGE/HOGE WAARDE (LANGE LIJN) 

 

Zicht op ’t Zwaantje.  
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zicht op de achterliggende polder. Aan de Veren Am-

bachtzijde wordt het achterliggende bedrijventerrein 

afgeschermd door een groene buffer met enkele wonin-

gen op de poldervloer. Op nr. 333 en 337 bevindt zich 

historische bebouwing. Vanaf de Voorweg naar  

’t Zwaantje neemt de dichtheid van de bebouwing aan 

beide zijden toe. Aan beide zijden bevinden zich sa-

menhangende rijtjes eenlaagse arbeiderswoningen met 

kap en voortuinen. Aan de zijde van Veren Ambacht 

bevinden de woningen zich op de poldervloer aan een 

parallelweg. Het dijktalud tussen de dijkweg en de pa-

rallelweg is aangeplant met een rij essen. Aan de zijde 

van polder Nieuw-Reijerwaard van nr. 286-242 bestaat 

de bebouwing uit samenhangende rijtjes tweelaagse 

dijkwoningen met kappen uit 1935 ontsloten vanaf 

dijkniveau. Hierna wordt de bebouwing tot aan  

‘t Zwaantje weer meer gefragmenteerd en bestaat aan 

beide zijden afwisselend uit rijtjes arbeiderswoningen 

en individuele woningen. Een karakteristiek rijtje ar-

beiderswoningen in gele baksteen met sierlijke rollagen 

bevindt zich op nr. 168-172 bj. 1910. Aan de Veren 

Ambachtzijde valt het gebouw bj. 1930 van vroegere 

School met de Bijbel op, tegenwoordig de Christelijke 

Fanfare op nr. 287. Op de hoek van de Noldijk bevond 

zich halte ‘t Zwaantje van de RTM tramlijn.  

 

RO_C2. Van ‘t Zwaantje tot de Rijksstraatweg nr. 27 

De Rijksstraatweg heeft hier afwisselend een meer 

dorps karakter met een wat smaller profiel en een meer 

open karakter met losse bebouwing in een groene set-

ting en meer residentieel karakter richting de Rijsoord-

sebrug. De bebouwing aan de zijde van de polder 

Nieuw-Reijerwaard bevindt zich in een groene kraag 

onderaan de dijk die het zicht op het achterliggende 

kassengebied ontneemt. De historische lintbebouwing 

tussen nr.160-148 bestaat hier uit eenlaagse arbei-

derswoningen met kap evenwijdig aan de dijk, door 

wegverhogingen zijn op enkele plaatsen holo’s ont-

staan (ongelijkvloerse overgangen  tussen dijk en 

woningen, ontstaan door inklinking en ophoging van 

het dijkprofiel). Achter deze woningen bevond zich 

het RTM tracé dat nu een fietspad is met aan beide 

zijden essen. Een teensloot scheidt het woongebied 

van de achterliggende tuinbouwgronden. Aan de 

Waalzijde bevindt zich de monumentale boerderij 

Waalzicht (nr. 169) in een groene setting met door-

zichten naar de Waal. Op enkele plekken zijn kavel-

sloten rondom de percelen nog aanwezig. 

 

Vanaf de woning op nr. 148 tot 138 bevindt zich tus-

sen de percelen van de woningen en de weg een 

bermsloot. Vanaf nr. 142 bevindt zich aan de polder-

zijde gemengde vrijstaande bebouwing in een groene 

setting van privétuinen. Enkele woningen hebben een 

voornamer karakter. Op nr. 142 bevindt zich op af-

stand van de weg een voorname villa uit 1930. Op nr. 

140 en 138 bevinden zich twee aan elkaar gespiegel-

de witte eenlaagse villa’s uit 1910. Op nr. 136 en 134 

bevinden zich twee geschakelde identieke eenlaagse 

woningen met tentdak uit 1930. Daartegenover aan de 

Waalzijde bevindt zich op nr. 165b een vlasloods uit 

1930. Vanaf nr. 153 tot de kruising met de Lagendijk 

heeft de weg een open en groen karakter met alleen 

fragmenten dijkbebouwing in het groene talud van de 

Waaldijk. Bij de kruising met de Waaldijk bevond 

zich van 1906-1966 de hulpwatertoren van de ge-

 

Verspringende rooilijnen met meer vrijstaande bebouwing aan de 

zijde van Veren Ambacht en meer aaneengesloten lintbebouwing met 

holo aan de zijde van polder Nieuw-Reijerwaard. 

Jaren 30 woningen onderaan de dijk met een groen dijktalud beplant 

met essen. 
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Arbeiderswoningen met sierlijke rollaag op nr. 166-172 bj. 1910 in 

de bocht van de Rijksstraatweg en ’t Zwaantje. 

meentelijke rivierwaterleiding t.h.v. nr. 147. Vanaf de 

Lagendijk tot de Geerlaan heeft de weg een meer resi-

dentieel karakter met breed profiel. Van nr. 76-54 heeft 

de bebouwing aan beide zijden een meer voornaam 

karakter met villa’s en boerderijen, waaronder enkele 

monumenten en een burgemeesterswoning, op ruime 

groene percelen en entrees tot de tuinen met bruggetjes 

over de bermsloot langs de weg. Op nr. 50 en 137 een 

villa en op nr. 52 een gebouw van de marechaussee, 

deze bestaat uit drie eenlaagse woningen en een garage. 

Op nr. 62 bevindt zich een voorname villa met tuinaan-

leg. Aan de Rijksstraatweg 125a bevindt zich een voor-

malige vlasloods uit 1920. Hierlangs takte een spoor af 

voor het laden en lossen van vlas onder de overkap-

ping. 

 Op de Johannes Postschool (nr. 99) uit 1920 is de 

capitulatie getekend in 1940. Er bevindt zich tevens een 

buste van generaal Winkelman. Op nr. 95-97 bevindt 

zich de Opstandingskerk uit 1884. In de richting van de 

Rijsoordsebrug is er open zicht over de Waal. In de 

kom van de Rijksstraatweg en de Waalweg bevindt 

zich het Wapen van Rijsoord dat een belangrijke rol 

speelde in de geschiedenis van Rijsoord. Op het kruis-

punt van de landing van de brug, de Rijksstraatweg en 

de Waalweg bevindt zich een fraai ensemble van histo-

rische bebouwing. Op nr. 43 bevindt zich de Ned. 

Herv. Kerk gebouwd in 1833 op de plek van een oude-

re kerk. De rechthoekige kerk met schilddak is fraai 

omlijst met linden. De waterloop die het perceel van 

het kerkhof ten oosten begrenst is een hoofdwatergang. 

Deze is via een stuw en inlaat verbonden met de Waal. 

Op nr. 33 bevindt zich het voormalige hoofdkantoor 

met bedrijfscomplex van de Vlasserij Van Nes en later 

kunststoffenhandel Van Nes (bj. 1957 en gemeentelijk 

monument). Achter het complex is een nieuwbouwwijk 

verrezen. Tot aan de kruising met de Achterambachtse-

weg heeft de Rijksstraatweg een zeer ruim wegprofiel 

met een groene middenberm met essen met een berm-

sloot tussen de woonkavels met relatief jonge vrijstaan-

de bebouwing. 

 

RO_C3. Van de R ijksstraatweg nr. 27 tot de Lange-

weg       

De Rijksstraatweg volgt hier de oude kade en polder-

weg gelegen tussen de polder Strevelshoek en de pol-

der van Sandelingen Ambacht. De polderweg heeft hier 

afwisselend een open karakter met aan weerszijden 

kassengebieden. Karakteristiek zijn de kavelsloten  

rondom de agrarische percelen.  

 

RO_C1 en RO_C2. Hoge waarde.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Vanwege de betekenis voor de stedenbouwkundige en 

culturele ontwikkeling van Rijsoord; door de plaatselij-

ke samenhang en context tussen de bebouwing en om-

geving; vanwege het zichtbare historische en dorpse 

karakter. 

 

RO_C3. Redelijk hoge waarde.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis 

Vanwege de betekenis voor de ontwikkeling van Rijs-

oord. 

  

 

Historische lintbebouwing met bermsloot aan de Rijksstraatweg in 

1904 aan de zijde van polder Nieuw-Reijerwaard.  
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Huidige situatie Rijksstraatweg met voorname villa’s en herenhuizen 

(nr. 76 - 54 ) in een groene setting van privégroen ontsloten door 

toegangsbruggetjes over de bermsloot. 

De Rijksstraatweg met het tramspoor.  Het voormalige hoofdkantoor en bedrijfscomplex van Vlasserij  

Van Nes (nr. 33, bj. 1957). 

Het achterliggende terrein is ontwikkeld tot woongebied.  

Historische lintbebouwing met holo aan de Rijksstraatweg aan de 

zijde van polder Nieuw-Reijerwaard.  

Voormalige burgemeesterswoning aan de Rijksstraatweg. 

Historisch aanzicht van de brug over de Waal met tramspoor. 
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Beschrijving: De Waalweg bevindt zich op de zuid-

oever van de Waal en maakt deel uit van de bedijking 

van de polder Strevelshoek en Rijsoord. De polder 

wordt aan de zuidzijde begrensd door de Langeweg. 

Deze achterkade vormt de grens met polder Heerjans-

dam. Tussen de Waalweg en de Langeweg bevindt zich 

een restant open polderlandschap waarvan de sloten-

verkaveling nog aanwezig is. Hier wordt het Waalbos 

ontwikkeld met meanderende wandelpaden en water-

bergingspartijen onder beheer van Natuuurmonumen-

ten. Aan de Waalweg bevindt zich het gehucht Stre-

velshoek dat vanaf 1817 een zelfstandige gemeente was 

bestaande uit vijf huizen. Langs de Waalweg bevindt 

zich binnendijks vrijstaande bebouwing met ruime 

doorzichten naar het achterliggende open polderland-

schap. Tussen de Waalweg en de percelen bevindt zich 

een teensloot. De percelen worden via dammen en 

bruggen ontsloten. Bij enkele percelen is deze sloot 

gedempt.  De Waalzijde is onbebouwd. Hier bevindt 

zich een grasberm met rietkragen, wilgen en populie-

ren. Direct achter het Wapen van Rijsoord bevindt zich 

aan de Waalweg 1 een woning met tentdak uit 1924 

(industriefunctie?). Aan de Waalweg nr. 3 bevond zich 

Pension Noorlander van Volksje Noorlander, dat een 

belangrijke pleisterplaats werd van de kunstenaarskolo-

nie rond haar neef de Nederlands-Amerikaanse kunste-

naar John H. Vanderpoel. Dit pension is gesloopt. Aan 

de Waalweg 11 bevindt zich de korenmolen uit Rijs-

oord die is verplaatst van de Waaldijk. Aan de Waal-

weg 23 (1920) bevond zich de poldermolen en daarna 

een stoomgemaal die het polderwater uitsloeg op de 

Waal. De hoofdwatergang loopt ten westen van het 

perceel en staat in verbinding met de Waal via een in-

laat. Op nr. 27, 37, 39, 45, 53 bevinden zich karakteris-

tieke historische panden als tuinderswoningen en boer-

derijen met schuren. Op de hoek van de Waalweg be-

vindt zich een scheepshelling. Tussen de bocht en de 

Langeweg bevindt zich een open gebied met buiten-

dijkse gronden. De oevers zijn begroeid met riet en 

wilgenbosjes.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Van hoge waarde door de relatie met de ontginnings- 

en waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis van Rid-

derkerk;  door de samenhang tussen de bebouwing  en 

het landschap en de bijdrage aan de ruimtelijke kwali-

teit door het landelijke en open karakter. 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Oeverwallen, rivierdijk, secundaire waterkering, buurtschap Strevelshoek 

Huidige functie:        Dijklint en secundaire waterkering, buurtschap Strevelshoek 

Elementen:          Dijk, bebouwing, scheepshelling, buitendijkse gronden, oevers en afwaterings-  

            systeem 

Beplanting:          Dijktalud met wilgen, populier en privaat groen   

Periode:           Bedijking Nieuw-Reijerwaard ca. 15de eeuw grotendeels 11de eeuwse tracé volgend  

RO_D. WAALWEG 

HOGE WAARDE  

Zicht op de herberg, op de achtergrond het torentje van de Ned. 

Herv. Kerk aan de Rijksstraatweg 33.  

Het (gesloopte) Pension Noorlander aan de Waalweg 3 dat een 

belangrijke rol speelde in de kunstenaarskolonie van Rijsoord. 
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Waalweg met historische boerderij en beplanting van populieren in 

de berm langs de Waal. 

Waalweg met zicht op de korenmolen en woningen. 

 

 

 

 

Waalweg met karakteristieke tuinderswoning met loods en treurwilg.  

Karakteristieke tuinderswoning (nr. 27) met garage en toegang via 

dam met hekpalen. 

De beeldbepalende boerderijplaats Waalweg 39. 
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Beschrijving: De Langeweg vormt de achtergrens of 

achterkade van het ontginningsblok tussen Ridderkerk 

en (de polder) Heerjansdam en werd pas vanaf de jaren 

30 bebouwd. Aan weerszijden van deze achterkade 

loopt een kadesloot. Aan de zijde van Ridderkerk is 

deze kadesloot een hoofdwatergang. Aan de zijde van 

Heerjansdam is de sloot regelmatig geduikerd of ge-

dempt. De erven en percelen worden via dammen en 

bruggen over de kadesloot ontsloten. Aan weerszijden 

van de Langeweg bevinden zich (glas-)tuinbouw be-

drijven. De bebouwing bestaat uit vrijstaande jongere 

en historische tuinderswoningen, bungalows, loodsen, 

kassen en andere opstallen. Het private groen van de 

erven rondom de woningen, sloten langs de ijle bebou-

wing en de open percelen voor landbouw en recreatie 

geven de Langeweg een open, groen en agrarisch ka-

rakter. Op de Langweg 1 bevindt zich een karakteristie-

ke tuinderswoning met schuur uit 1930. De kavelsloot 

aan de oostzijde van dit perceel is een hoofdwaterloop. 

De bungalow (Langeweg nr. 3b bj. 1975) met tuinaan-

leg tot diep in de polder is beeldbepalend. Op Lange-

weg nr. 1, 5 en 7 bevinden zich historische (tuinders-)

woningen. Op nr. 7 is het erf omsingeld door een brede 

kavelsloot en opgaande erfbeplanting. De polderstruc-

tuur en slotenverkaveling is aangetast door ontwikke-

lingen t.b.v. de ontwikkeling tot natuur- en wandelge-

bied. Tussen Waalweg nr. 2 en de Waaloevers bevindt 

zich een klein complex van buiten- en botenhuisjes 

(Waalweg nr. 4-34). Enkele van deze dateren uit 1960.   

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context 

Vanwege de relatie met de ontstaansgeschiedenis van 

polder Strevelshoek; vanwege de samenhang tussen de 

kade en het polderrestant.  

 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Achterkade en polderweg   

Huidige functie:            Dijklint en secundaire waterkering 

Elementen:                  Polderweg, achterkade, kadesloot met toegangsbruggen en dammen, historische  

            bebouwing, polderrestant met slotenverkaveling 

Beplanting:          Lint- en erfbeplantingen  

Periode:           Bedijking Nieuw-Reijerwaard ca. 15de eeuw grotendeels 11de eeuwse tracé volgend  

RO_E. LANGEWEG EN POLDER STREVELSHOEK 

REDELIJK HOGE WAARDE (RESTANT POLDERVERKAVELING EN LANGEWEG) 

 

Langeweg met tuinderswoning (nr. 5 uit 1934). 

Langeweg met tuinderswoning (nr. 5 uit 1934). 

Langeweg omstreeks 1970. 

Polderweg, achterkade en polderrestant 
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Beschrijving: De Lagendijk is een van de histor ische 

lange lijnen van het gebied en vormt de scheiding tus-

sen de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard. De dijk 

verbindt het centrum van Ridderkerk met de Waaldijk 

bij Rijsoord. Tussen 1906 en 1966 leidde het zicht van 

de Lagendijk naar de hulpwatertoren aan de Rijks-

straatweg (t.h.v. nr. 147) van de gemeentelijke rivier-

waterleiding. Met de aanleg van de Rijkswegen A15 en 

A16 werd de Lagendijk doorsneden. De gelijkvloerse 

kruising werd in de loop der jaren vervangen door een 

viaduct. De Lagendijk bevindt zich in een glastuin-

bouwgebied. De tuinderij kwam op na de neergang van 

de vlascultuur. De Lagendijk heeft een smalle dijkkruin 

en is aan beide zijden bebouwd. Opvallend zijn de ver-

schillende ontginningsrichtingen aan beide zijden van 

de dijk. Openingen tussen de bebouwing bieden zicht 

op het achterliggende landschap.  

 Aan de zijde van de polder Oud-Reijerwaard is de 

dijk dichter bebouwd en bevindt de lintbebouwing zich 

overwegend op en aan de dijk. De verkavelingsrichting 

in deze polder is evenwijdig aan de dijk. De historische 

bebouwing is overwegend eenlaags met een kap en 

veelal evenwijdig georiënteerd aan de dijk. De rooilijn 

verspringt licht en biedt soms ruimte voor groene voor-

tuinen. Opvallend is het voormalige gebouw voor de 

gereformeerde kerk op nr. 281 uit 1918.  

Aan de zijde van polder Nieuw-Reijerwaard bevinden 

de woningen van de boerderijen en tuinderijen zich op 

enige afstand van de dijk op de poldervloer. De woon-

huizen bevinden zich met hun erven op de 'koppen' van 

de van de dijk schuin weglopende kavels. Deze zijde 

van de Lagendijk heeft daardoor een groen en agrarisch 

karakter. Aan de voet van het groene dijktalud bevindt 

zich de teensloot. De entree tot de erven geschiedt mid-

dels bruggen en dammen over de teensloot wat het lan-

delijke karakter versterkt. De erven zijn ingericht als 

weiden, boomgaarden en siertuinen. De perceelsloten 

zijn soms nog intact.  Enkele beeldbepalende bomen 

geven karakter aan het geheel. T.h.v. de historische 

boerderijplaats op nr. 150 bevindt zich een rij knotwil-

gen langs de sloot. Op nr. 152 bevindt zich een groepje 

essen. T.h.v. nr. 154 en 162 bevinden zich linden op 

het dijktalud. T.h.v. nr. 162a bevindt zich een rijtje po-

pulieren op het dijktalud, ook het erf zelf draagt met de 

dichte erfbeplanting als groene kamer bij aan het lande-

lijke karakter van de dijk. Op het erf van nr. 166 en 172 

bevindt zich een atlasceder. T.h.v. nr. 180 bevindt zich 

een rijtje linden op het dijktalud. De historische bebou-

wing uit de jaren 30 van de twintigste eeuw aan beide 

zijden van de dijk en de groene erfinrichting vormen 

samen een karakteristiek ensemble. Op de hoek van de 

Lagendijk (nr. 182-184 bj. 1930) en de Rijksstraatweg 

Oorspronkelijke functie:      Poldergrens, dijk en lintbebouwing 

Huidige functie:        Dijk met lintbebouwing 

Elementen:          Historische dijkbebouwing, restanten polderlandschap, boerderijplaatsen, begraaf- 

            plaats 

Beplanting:          Dijktalud met linden, essen, wilgen, populier en privaat groen als atlasceder   

Periode:           Inpoldering ca. 1400  

RO_F. LAGENDIJK  

HOGE WAARDE 

Het voormalige kerkgebouw van De Gereformeerde Gemeente  

Achterzijde van De Gereformeerde Gemeente kerk  
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Ensemble van historische bebouwing en bomensingel op de hoek van 

de Lagendijk (nr. 182 en 184) en de Rijksstraatweg. 

Ensemble van lindebomen en historische bebouwing t.h.v. nr. 180. 

bevindt zich een ensemble van drie eenlaagse wonin-

gen met kap, omgeven door groen opgaande erfbe-

planting. Aan de zijde van de Rijksstraatweg wordt 

het erf afgeschermd door een boomsingel bestaande 

uit es, lijsterbes en esdoorn. Van nr. 154-162 zijn de 

erven van de tuinderijen en (agrarische) bedrijven wat 

meer utilitair en stenig ingericht, de teensloot en de 

kavelsloten tussen de percelen zijn veelal gedempt. 

Op nr. 158 bevindt zich een beeldbepalende tuinders-

woning met mansarde-tentdak. 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Van hoge waarde door de relatie met de ontginnings- 

en waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis van Rid-

derkerk; door de samenhang tussen de bebouwing en 

het landschap en de bijdrage aan de ruimtelijke kwali-

teit door het agrarische karakter. 
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Oorspronkelijke functie:      Kerkepad en polderweg 

Huidige functie:            Woongebied  

Elementen:          Historische bebouwing, kavelsloot (even zijde) 

Beplanting:          Berken en privaat groen   

Periode:           Begin 20ste eeuw 

VROEG 20STE-EEUWS WOONGEBIED 

 

RO_G. MAURITSWEG 

REDELIJK HOGE WAARDE 

 

 

 

 

Beschrijving: De Maur itsweg is de ver lenging van 

polderweg de Kerkweg die de kern van Ridderkerk 

verbond met de Waaldijk (voorheen Oudelandsedijk) 

in de polder Oud-Reijerwaard. Een informele landweg 

was al in gebruik toen in het begin van de twintigste 

eeuw de Kerkweg werd verlengd en via de Mauritsweg 

werd doorgetrokken naar de Rijksstraatweg. Aan de 

even zijde worden de achtertuinen begrensd door een 

kavelsloot. Rond dit kruispunt bevinden zich de Johan-

nes Postschool (nr. 99) uit 1920 en de Opstandingskerk 

uit 1884 op nr. 95-97. De straat wordt door de A15 

doorsneden. Patrimoniums Woningstichting Rijsoord 

bouwde in de jaren 20 van de twintigste eeuw tenmin-

ste 50 arbeiderswoningen aan deze straat. De bebou-

wing aan beide zijden van de straat bestaat overwegend 

uit eenlaagse samenhangende rijtjes woningen met kap 

en enkele individuele woningen.  De meeste rijtjes wo-

ningen zijn voorzien van een voortuintje met gemetsel-

de lage tuinmuurtjes, gebouwd in samenhang met de 

woningen, of lage hagen. Soms zijn deze verwijderd. 

De tweelaagse woningen met kap aan de westzijde van 

de straat zijn in de jaren 30 gebouwd. De overige een-

laagse historische bebouwing met kap is tussen 1910  

en 1925 gebouwd. De woningen hebben over het alge-

meen een sobere architectuur met een enkele verbijzon-

dering als dwarskappen of raampartijen. Daar waar de 

rooilijnen naar voren verspringen ontbreken voortuin-

tjes. In de straat zijn berken aangeplant. Het kruispunt 

met de Rijksstraatweg naderend gaat de bebouwing 

van samenhangende rijtjes over in individuele bebou-

wing.  Op de Mauritsweg 12 bevindt zich een bijzon-

der pand van het Volksbelang uit 1914 in art deco 

stijl, een gebouw voor bijeenkomsten van de gemeen-

schap. In 1956 werd het gebouw De Bron op nr. 1 

gebouwd in opdracht van de gereformeerde gemeen-

te. Deze verving het gebouw van Volksbelang. Naast 

De Bron, op nr. 1a, bevindt zich een woning met 

mansardekap en erker uit 1930.  

 

Motivering: Samenhang en context, zichtbaarheid  

Vanwege de stedenbouwkundige samenhang; door 

het zichtbare en beleefbare historische karakter van 

de bebouwing.  

Zicht vanaf de Rijksstraatweg op de Mauritsweg met op de rechter-

hoek het voormalige postkantoortje. 

Historisch aanzicht van de woningen van Patrimoniums Woningstich-

ting Rijsoord. 
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Verenigingsgebouw van het Volksbelang uit 1914. Tweelaagse woningen met lage gemetselde tuinmuren en hagen uit 

de jaren 30 van de 20ste eeuw. 

Arbeiderswoningen met lage gemetselde tuinmuren en hagen uit het 

begin van de 20ste eeuw van Patrimoniums Woningstichting.  

Historisch aanzicht van de Mauritsweg.  
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Beschrijving: Ten oosten van de Maur itsweg en ten 

zuiden van de Rijksweg bevindt zich een volkstuinen-

complex. De Vereniging ter bevordering van de ver-

krijging van onroerend goed door landarbeiders, Volks-

tuinvereniging Rijsoord in de volksmond, is in 1919 

opgericht. De Landarbeiderswet van 1918 bood de mo-

gelijkheid om aan landarbeiders op voordelige voor-

waarden geld van het Rijk te lenen om een eigen wo-

ning te bouwen op een stuk grond, dat in de vrije tijd 

kon worden bewerkt. Naast de verbouw van voedsel 

werden er ook huisdieren en kleinvee gehouden zoals 

varkens. De sloten rondom de tuinen voorzagen in de 

watervoorziening. Op het complex heeft jaren een 

(nood)woning gestaan. Permanente woningbouw heeft 

niet plaatsgevonden. Het complex is, zoals een groot 

deel van de complexen die onder de Landarbeiderswet 

werden opgericht, in gebruik gebleven ten behoeve van 

nuts- en volkstuinen. In de loop der jaren werd het 

complex verkleind door de aanleg van de Rijkswegen 

en knooppunt A15/A16 en de aanleg van de omringen-

de sportvelden. Het complex heeft een agrarisch open 

karakter. Vaste beplanting is beperkt. Het groene ka-

rakter wordt ontleend aan de singelbeplanting rondom 

de sportvelden en de groene randberm met populieren 

langs de Rijksweg. Het hele complex wordt omzoomd 

door sloten. 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid  

Vanwege de relatie met de Landarbeiderswet van 1918; 

door de bijdrage aan de instandhouding van kleinscha-

lig agrarisch karakter. 

 

Oorspronkelijke functie:      Volkstuinencomplex  

Huidige functie:            Volkstuinencomplex 

Elementen:          Kavelsloten, tuinhuisjes, opstallen en tuinen  

Beplanting:          -   

Periode:           1919 

RO_H. VOLKSTUINVERENIGING RIJSOORD 

REDELIJK HOGE WAARDE 
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Na de oorlog wordt Rijsoord vanaf 1950 op kleine schaal uitgebreid. In de eerste ontwikkelingen van woonge-

bieden volgen de straten het onderliggende verkavelingspatroon haaks op de Waaldijk en de Vlasstraat die als 

nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd. De Vlasstraat met teensloot vormt tevens een groene buffer tussen het 

woongebied en het tuinbouwgebied. In de groene zone tussen de Linnenstraat en de Gerard Alewijnszstraat wor-

den scholen en maatschappelijke voorzieningen aangelegd. Deze gebouwen hebben geen bijzondere cultuurhis-

torische waarde.  Zeer bijzonder is het zelfbouw bungalowparkje aan de Sandelingeweg, ontwikkeld en gebouwd 

door arbeiders van Thomsen’s Havenbedrijf in Rotterdam naar een ontwerp van de vermaarde architect H. Th. 

Wijdeveld. 

NAOORLOGSE WOONGEBIEDEN 

De luchtfoto is van omstreeks 1978/1979 met de nieuwbouw en 

sportvelden. De Geerlaan tussen Rijsoord en Ridderkerk was niet 

doorgetrokken via een viadukt over de A15/A16. 
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Doorkijkje vanaf de Vlasstraat. 

Beschrijving: De eer ste naoor logse woningen wer -

den gebouwd in 1955 haaks op de Vlasstraat aan de 

Witbloem-, Blauwbloem- en Linnenstraat. Scheeps-

bouwbedrijf Verolme liet hier woningen voor het eigen 

personeel bouwen. De straten volgden het onderliggen-

de slotenpatroon. De sobere bebouwing bestaat uit sa-

menhangende blokjes van tweelaagse woningen met 

een kap. Het straatprofiel zonder trottoir van de Wit-

bloemstraat met kleine voortuintjes is opvallend smal 

en heeft daardoor een hofachtige uitstraling. 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context 

Vanwege de relatie met Scheepsbouwbedrijf Verolme; 

vanwege de stedenbouwkundige en architectonische 

samenhang en de samenhang met het ontginningspa-

troon. 

Wederopbouw woongebied 

Oorspronkelijke functie:      Woongebied 

Huidige functie:            Woongebied  

Elementen:          Historische bebouwing 

Beplanting:          Privaat groen   

Periode:           1955 

RO_I. WITBLOEM-, BLAUWBLOEM- EN LINNENSTRAAT    

REDELIJK HOGE WAARDE 

 

 

Witbloemstraat met het smalle hofachtige straatprofiel. Blauwbloemstraat met het smalle hofachtige straatprofiel. 
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Zicht op de Waaloevers van het Schalksedijkje. 

Het Schalksedijkje aan het begin van de 20ste eeuw. 

 

Beschrijving: Het Schalksedijkje maakt onderdeel 

uit van de afdamming van de Waal. De dijk heeft een 

groen en kleinschalig karakter met een smalle dijk-

kruin. De eenlaagse vrijstaande bebouwing met kap 

bevindt zich aan de binnendijkse zijde van de dijk, om-

lijst door groene voortuinen en erven. Het buitendijkse 

talud is deels geprivatiseerd afgeschermd met opgaand 

groen maar biedt overwegend zicht op de Waal. Aan de 

oevers groeien rietkragen en knotwilgen. Op de hoek 

van de Rijksstraatweg en het Schalksedijkje bevinden 

zich twee karakteristieke arbeiderswoningen uit 1792 

(nr. 2-4). In de bocht van de dijk t.h.v. nr. 22 bevindt 

zich een fraai ensemble van woning met voortuin met 

boomgaardje en buitendijks wilgen en populieren. In 

deze bocht gaat het Schalksedijkje over in de Sandelin-

geweg. Het bungalowparkje ‘Thomsensoord’ aan de 

Sandelingeweg is eind jaren 50 van de twintigste eeuw 

ontwikkeld en voorgefinancierd door Thomsen’s Ha-

venbedrijf uit Rotterdam. Thomsen’s stond indertijd 

onder leiding van de idealistisch bevlogen havenbaron 

J. Ph. Backx die zich inzette voor de maatschappelijke 

en sociale ontwikkeling van Rotterdam in het algemeen 

en de arbeidersklasse in het bijzonder. Het zelfbouw-

systeem van de bungalows werd geïntroduceerd in Ne-

derland door de bekende professor en architect H. Th. 

Wijdeveld (1885-1987) die kosteloos zijn medewerking 

verleende aan dit project. Een bouwcommissie van me-

dewerkers van het bedrijf heeft in ploegendiensten de 

woningen zelf gebouwd. Het bungalowparkje van 17 

eenlaagse identieke bungalows in ruime groene setting 

was karakteristiek voor deze periode. In het oorspron-

kelijke plan zou de groenstructuur bestaan uit een 

openbaar groengebied. De bewoners gaven echter de 

voorkeur aan privétuinen. De privétuinen van de bun-

galows zijn voorzien van beeldbepalende bomen als 

coniferen en atlasceder, beïnvloed door de moderne 

landschapsstijl. Het openbare gebied is aangeplant met 

bosplantsoen. Op 19 november 1960 waren de wonin-

gen gereed. Er wordt dan zelfs op de televisie aandacht 

aan geschonken. Op die dag onthult de directeur J.Ph. 

Backx een bronzen beeld voor de bewoners van beeld-

houwster Hank Hans, dat bestaat uit drie dansende kin-

deren. Het is geplaatst op een centraal gelegen plant-

soen op het terrein. Hank Hans(1919-2015) werkte veel 

in de regio Rotterdam en regelmatig in samenwerking 

met architect Kees Elffers. Zij ontwierp onder andere 

een penning voor de Rotterdamse Kunststichting en het 

beeld ‘Sterker door Strijd’ dat zich bevindt in de hal 

van het Rotterdamse Stadhuis. 

 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Dijklint en woongebied 

Huidige functie:        Dijklint en woongebied 

Elementen:          Historische bebouwing, bungalowpark, bungalows, beeldhouwwerk 

Beplanting:          Openbaar groen, privaat groen, wilgen, populieren, rietkragen, beeldbepalende  

            coniferen en atlasceders 

Periode:           14de eeuw en 1958-1960 

RO_J. SCHALKSEDIJKJE EN SANDELINGEWEG  

ZEER HOGE WAARDE 
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De zelfbouw bungalows van ‘Thomsensoord’ in aanbouw. 

 

 

 

 

Motivering: ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid, zeldzaamheid, representativiteit 

Relatie met de inpoldering en ontginningsgeschiedenis; 

de relatie met denkbeelden over de maatschappelijke 

ontwikkeling van arbeiders in het algemeen en de Rot-

terdamse havenarbeiders in het bijzonder; door de ste-

denbouwkundige en architectonische samenhang; her-

kenbaarheid van historische structuren en bouwstijlen; 

door de zeldzaamheid van zelfbouwprojecten onder 

architectuur in de wederopbouwperiode, representatief 

voor de denkbeelden van H.Th. Wijdeveld en J.Ph. 

Backx. 

Karakteristieke bungalow uit 1958-1960 met samenhangende beeld-

bepalende beplanting en bomen als blokhagen, atlasceder, lariks en 

conifeer. 

Ontwerp van de zelfbouw bungalows en openbaar groengebied van 

H. Th. Wijdeveld (bron Het Nieuwe Instituut). 

Bronzen beeld van beeldhouwster Hank Hans, geschonken in 1960 

door Thomsen’s Havenbedrijf ter ere van de oplevering van het bun-

galowpark op het plantsoen  t.h.v. Sandelingeweg nr. 16  

(Bron wikipedia). 
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Deelgebied beschrijving 

Na de afdamming van de Waal in de veertiende eeuw ontwikkelde zich rond de dam en de Pruimendijk het dorp 

Oostendam. De ligging ten zuidoosten van Ridderkerk en de Rijkswegen A15/A16 maken dat het dorp enigszins 

afgezonderd gesitueerd is. Het is dan ook meer georiënteerd op Hendrik-Ido-Ambacht waar het direct tegenaan 

ligt. Tot 1885 maakte Oostendam formeel deel uit van deze gemeente. De grens tussen Ridderkerk en Hendrik-

Ido-Ambacht lag midden in het havenbekken. Dit bekken lag buiten de uitwateringssluis die in 1505 werd aan-

gelegd. De haven vervulde een belangrijke rol in de binnenvaart en vlasindustrie, vanwege de aansluiting van de 

Waal op de Noord. In 1950 werden de sluis en het havenbekken volgestort. Tegenwoordig is er geen fysieke 

verbinding meer tussen de Waal en de Noord. 

OOSTENDAM 

Oostendamse haven. 
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Beschrijving: De Pruimendijk is ontstaan op de oe-

verwallen van de Waal en onderdeel van de afdamming 

van de Waal. Samen met de Molendijk en de Lagendijk 

vormt de Pruimendijk de bedijking van de Oud-

Reijerwaardse Polder. De Lagendijk vormt de schei-

ding tussen de Oud- en Nieuw-Reijerwaardse Polder. 

De Pruimendijk volgt grotendeels het Middeleeuwse 

tracé uit de elfde eeuw langs de rivier de Waal. De 

Pruimendijk loopt van Oostendam tot aan de kruising 

met de Rijksstraatweg bij de brug van Rijsoord. De dijk 

heeft een smalle weg op de kruin. Buitendijks bevindt 

zich tussen het dijklint en de Waal een zone van zoge-

naamde waterpercelen. Deze buitendijkse percelen land 

waren naast gebruik als hooi-, weide- en grasland ook 

belangrijk voor de rijshoutproductie en vlasindustrie. 

Hier werd het vlas geroot in de Waal en werden grond-

stoffen en producten af- en aangevoerd vanaf de Waal. 

De perceelslootjes, of zijarmen van de Waal zijn karak-

teristiek voor deze buitendijkse gronden. 

  

Tracé Rijksstraatweg - A16 

De entree vanaf de Rijksstraatweg tot de Pruimendijk 

wordt gemarkeerd door de rijksmonumentale boerderij 

op Pruimendijk 1. Binnendijks bevindt zich vrijstaande 

karakteristieke historische bebouwing (nr. 3,5,7). De 

dijk heeft hier een smal intiem profiel. Vanaf de krui-

sing met de Rijsoordsestraat tot de Govert Flohilstraat 

wordt het profiel van de straat breder. Hier heeft vanaf 

1960 nieuwbouw plaatsgevonden en de dijklintstruc-

tuur aangetast door binnendijkse ophoging en schaal-

vergroting. De Rijsoordsestraat zelf is smal en leidt 

naar de Rijksstraatweg. Hier bevindt zich historische 

bebouwing. Het betreft eenlaagse bebouwing met kap 

in een pandsgewijze invulling (nr. 30, 28, 26, 24, 22, 

20 & 15, 15a, 21). 

 Tussen de Govert Flohilstraat en de A16 heeft het 

dijklint een kleinschalig, intiem en groen karakter. 

Overwegend jonge bebouwing afgewisseld met enkele 

historische panden wisselen elkaar in een structuur van 

losse bebouwing af. De bebouwing is overwegend een-

laags met kap, afwisselend haaks of evenwijdig aan de 

dijk. Tussen de dijk en de Waal bevond zich een struc-

tuur van percelen voor hakhout, boomgaarden, weilan-

den en tuinen omringd door sloten. Ook deze ‘water-

percelen’ werden geëxploiteerd als nat hakhoutbos, ook 

wel ‘rijshout’ genoemd. De groene waterkanten hebben 

ook tegenwoordig nog een gemengd karakter van tui-

nen, hakhout wallen en rietkragen. Van nr. 214-270 

bevinden zich aan de Waal kassencomplexen. Koude-

grondtuinders waren er al langer.  

Oorspronkelijke functie:      Waterkering  

Huidige functie:            Dijklint en secundaire waterkering 

Elementen:          Historische vooroorlogse bebouwing, jonge naoorlogse bebouwing en erven, holo’s, 

            teen- en kavelsloten, boerderijplaatsen en buitendijkse gronden (waterpercelen), nes 

Beplanting:          Privaat groene voortuinen, erfbeplantingen, groen dijktalud, buitendijkse groen-  

            structuur aan de Waal, streekeigen beplanting als wilgen, acer, essen 

Periode:           ca. 14de eeuw grotendeels 11de eeuwse tracé volgend  

 

Splitsing Rijksstraatweg (links) en de Pruimendijk (rechts). 

 

Pruimendijk begin 20ste eeuw. 

 

RO_K. DIJKLINT PRUIMENDIJK 

HOGE WAARDE  
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De glastuinbouw heeft zich vanaf de jaren 20 ontwik-

keld in het gebied.  

 Binnendijks bevindt de jongere bebouwing zich 

tussen de A16 en de Govert Flohilstraat op enige af-

stand van de kruin onderaan de dijk met verspringende 

rooilijnen. De voortuinen geven het lint een groen ka-

rakter. De rijksmonumentale boerderij Burghoeve (nr. 

1) markeert de overgang van de Pruimendijk naar de 

Rijksstraatweg. Karakteristieke historische bebouwing 

van nr. 15-17 en nr. 23 ligt evenwijdig tegen de dijk-

kruin aan. Door ophoging ontstonden zogenaamde 

holo’s. Vanaf de Flohilstraat naar het westen is de pol-

dervloer opgehoogd en is de jonge bebouwing gelijk 

aan de kruin van de dijk. Mede door schaalvergroting is 

het dijklintkarakter minder herkenbaar. Het achterlig-

gende stratenpatroon van de naoorlogse woongebieden 

volgt het historische ontginningspatroon. Een ensemble 

in de bocht van de dijk van 3 gestaffelde duplexwonin-

gen (nr. 33, 35, 37 bj.1970) in structuralistische stijl uit 

1970 is karakteristiek. 

 Buitendijks bevindt de overwegend jonge bebou-

wing zich meer aan de dijk op kruinniveau. Er bevin-

den zich enkele karakteristieke jaren 70 en 80 gebou-

wen, zoals de bungalow van nr. 22a en het gebouw van 

de Theetuin op nr. 14. De vooroorlogse tuinderswoning 

met loods van nr. 12 en de vroeg-naoorlogse arbeiders-

woningen van nr. 10 zijn karakteristiek.  

 

Tracé A16- kruising Tarwestraat 

Van nr. 116 -144 bevindt zich in de bocht om de land-

tong van De Nes een wat meer geconcentreerd ensem-

ble van historische lintbebouwing. Een nes is een land-

tong gevormd door de meanderende rivier. De Nes is 

hier doorsneden door de A16. Van nr. 50-78 bevindt de 

historische lintbebouwing zich aan twee zijden van de 

dijk. De buitendijkse woningen hebben langgerekte 

kavels die flauw aflopen naar de Waal. Op nr. 172 be-

vindt zich een historisch boerderijcomplex uit 1900. 

Vanaf de Waal gezien vormen de tuinen een groen be-

boomd aanzicht met privaat karakter. Vanaf de Prui-

mendijk zijn er nauwelijks doorzichten naar de Waal. 

Op nr. 146 bevindt zich een gebouw voor de vlasroterij 

uit 1914/1935. Karakteristiek zijn twee buitendijkse 

dijkwoningen op een smal deel van de dijk op nr. 190 

bj. 1920 en nr. 192 bj. 1928 waardoor het hoogtever-

schil tussen de Waal en dijk goed wordt ervaren.  

 Een bijzonder aardkundig element is De Nes, die 

deels door de Rijksweg wordt doorsneden. Een ‘nes’ of 

‘nisse’ is een landtong die gevormd wordt door de me-

anderende rivieren. Als de bocht en de landtong te 

scherp worden wordt de tong vaak afgesneden door een 

watergang van het land en ontstaat een eilandje. Deze 

nes is voor de indamming van de Waal ontstaan. Na de 

indamming is De Nes buitendijks komen te liggen. De 

natte gronden en oevers zullen als grasland en voor 

griendcultuur in gebruik zijn geweest. Aan de oostzijde 

is De Nes weer aan de buitendijkse oevers van het vas-

teland aangegroeid. Op De Nes bevindt zich een boer-

derijcomplex met gebouwen uit 1890 en 1900. 

 

Tracé Tarwestraat - Damstraat 

Tussen de Pruimendijk nr. 188-190 is de buitendijkse 

oever zeer smal. Hier bevinden zich enkele oever- en 

pleziertuintjes met aanlegplaatsen voor boten. Aan bei-

de zijden van de dijk bevinden zich hagen en opgaand 

groen en heeft de dijk een smal profiel. Binnendijks op 

 

 

 

Historische Ida Hoeve (nr. 137) is gesloopt. 

De Pruimendijk in Oostendam. 
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Ensemble van historische lintbebouwing.  

 

 

 

 

de poldervloer bevinden zich enkele kassencomplexen. 

Tot de kruising met de Tarwestraat is de bebouwing 

gemengd met rijtjes en vrijstaande bebouwing en af-

wisselend open zichten over de Waal. Vanaf de krui-

sing met de Tarwestraat tot de Damstraat is de lintbe-

bouwing weer dichter aaneengesloten van structuur. 

 Binnendijks bevindt zich een woongebied uit de 

jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw. Op de hoek van 

de Tarwestraat (Pruimendijk 99) bevindt zich het ge-

bouw van de PK Immanuel Kapel, hier bevond zich 

eerst een noodkerkgebouw dat in 1946 uit Oude Tonge 

is overgebracht. De kerk is meerdere keren verbouwd 

en uitgebreid. Op nr. 101 bevindt zich een tweelaagse 

schoolmeesterswoning met kap uit 1935. Van nr. 105-

113 bevinden zich eenlaagse arbeiderswoningen met 

kap en voortuinen op enige afstand van de dijk. Tot aan 

de Roggestraat heeft de dijk hier een groen en dorps 

karakter. Vanaf de Roggestraat maakt de dijk een 

scherpe bocht richting de dam en volgt het verloop van 

de Waal. Het dijklint is tussen nr. 115 en 135 aan beide 

zijden dichter bebouwd. Voortuintjes ontbreken. De 

historische bebouwing bestaat uit individuele en korte 

samenhangende rijtjes. Karakteristiek is de binnendijk-

se schuur uit 1900 (nr. 115-117 naast nr. 119) en de 

arbeiderswoningen op nr. 131, 133, 135. Op nr. 135a 

en b bevinden zich twee geschakelde bungalows uit 

1972. Deze hebben vrij uitzicht over het buitendijkse 

gebied.  

 Buitendijks is het samenhangende rijtje van 3 wo-

ningen met mansardekappen beeldbepalend (nr. 272, 

274, 276) en de vrijstaande arbeiderswoning (nr. 278). 

Achter deze woningen heeft het buitendijkse gebied 

een grote diepte. Openingen tussen de bebouwing geeft 

fraaie groene doorzichten naar het buitendijkse. Op 

enige afstand van de weg onderaan de dijk bevindt 

zich een vrijstaande woning (nr. 280) uit 1915 in een 

ruime groene setting van tuinen en weilanden. Hierna 

volgt tot de kruising met de Tarwestraat een beeldbe-

palend ensemble van dubbele eenlaagse arbeiderswo-

ningen (nr. 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296) en een 

boerderij (nr. 300) aan de buitendijkse zijde. Het talud 

aan de binnendijkse zijde is onbebouwd. Op enige af-

stand van de voet van de dijk bevindt zich haaks geori-

ënteerd de naoorlogse woonbuurt. Tussen nr. 300 en 

302 bevindt zich het Ambachtspad dat via een brug 

over de Waal leidt naar de Kerkstraat in Hendrik-Ido-

Ambacht.  

 Vanaf de kruising met de Tarwestraat wordt het 

karakter landelijker en groener. De bebouwing bevindt 

zich afwisselend aan en op enige afstand van de dijk 

met voortuinen. Hier bevond zich de historische boer-

derijplaats Ida Hoeve. Deze is gesloopt. Het klompen-

hok (bakhuisje?) is behouden. Het complex is omge-

ven met een beeldbepalende gemengde houtopstand 

bestaande uit onder andere acer, rode beuk, schietwilg, 

vleugelnootboom, populier en eik. Aan de buitendijkse 

zijde tegenover het complex bevindt zich beeldbepa-

lende historische bebouwing. Eenlaagse bebouwing 

met kappen uit 1915 (nr. 304, 406), drie samenhangen-

de eenlaagse arbeiderswoningen met kap uit 1925 (nr. 

308, 310, 312) en een tot woningen omgebouwd ge-

bouw van de School met de Bijbel uit 1914 (nr. 318, 

320, 322, 324). Op nr. 332 bevindt zich een vrijstaande 

woning uit 1935 omgeven door een tuin. De histori-

sche bebouwing nabij de kruising met de Damweg 

vormt aan weerszijden van de dijk een samenhangend 

Karakteristieke dijkwoning Pruimendijk nr. 23 uit 1910. 
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ensemble. Binnendijks bevinden zich twee eenlaagse 

arbeiderswoningen met kap uit 1900 en 1884 (nr. 153, 

159). Buitendijks bevinden zich twee samenhangende 

eenlaagse arbeiderswoningen met kap uit 1900 (nr. 

350, 352), een schuur parallel aan de dijk uit 1950 (nr. 

354) en een complex van een woning en een schuur uit 

1930 (nr. 354), Binnendijks zijn in de berm essen aan-

geplant. 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Van hoge waarde door de relatie met de ontginnings- 

en waterstaatkundige ontstaansgeschiedenis van Rid-

derkerk;  door de samenhang tussen de bebouwing aan 

beide zijden van de dijk en de bijdrage aan de ruimtelij-

ke kwaliteit door het afwisselend dorpse en landelijke 

karakter. 

 

 

 

Boerderij op nr. 172 met uitzicht over de Waal.  

Van nr. 116 -144 bevindt zich in de bocht om de landtong van de 

Nes een wat meer geconcentreerd ensemble van historische lintbe-

bouwing. 

Gestaffelde duplexwoningen aan de Pruimendijk nr. 33, 35, 37 uit 

1970.  

Ensemble van historische buitendijkse lintbebouwing met zichtbaar 

binnendijks dijktalud t.h.v. de Tarwestraat. 

Beeldbepalend uitzicht over de buitendijkse gronden aan de Waal 

t.h.v. Pruimendijk 280. 

De Nes gelegen in de Waal langs de Pruimendijk met historische 

boerderijplaats Pruimendijk nr. 130.  
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Beschrijving: De Damstraat vormt de oostelijke af-

damming van de afgedamde rivierarm de Waal. In het 

westen is de Waal afgedamd bij Heerjansdam. Het deel 

de Damstraat loopt in het westen over in de Pruimen-

dijk en was vroeger aan twee zijden bebouwd. Aan de 

oostzijde van de Waal bevindt zich het deel van de dam 

gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Op de 

Damstraat bevindt de historische bebouwing zich aan 

de buitenzijde van de dijkkruin. De straat heeft een 

pandsgewijze invulling van nagenoeg aaneengesloten 

eenlaagse bebouwing met kap. Oriëntatie is afwisse-

lend haaks en evenwijdig aan de dijk. De achterzijde 

van de woningen bevond zich aan het bekade poldertje 

de Kleine Noord. Binnendijks is het groene dijktalud 

beplant met esdoorn. Binnendijks onderaan de dam 

heeft de Damweg een gemengd karakter met samen-

hangende rijtjes arbeiders- en burgerwoningen en boer-

derijcomplexen. De rooilijn verspringt en biedt soms 

ruimte aan voortuinen. Karakteristiek zijn de arbeiders-

woningen dwars op de Damweg nr. 40-42 bj. 1915, het 

woonhuis op nr. 10  bj. 1915 met ingezwenkte gevel 

van gele baksteen en het woonhuis op nr. 8 bj. 1922 

met erker en balkon.  

 Het havenhoofd bestond uit kaden met bebouwing 

aan een havenbekken rondom een uitwateringssluis die 

in de zestiende eeuw was aangelegd. De sluis was een 

belangrijke schakel van de Noord naar Hendrik-Ido-

Ambacht en Heerjansdam voor de binnenvaart.  

In 1950 is dit havenbekken gedempt en het sluiscom-

plex gesloopt. Met de aanleg van het Noordeinde 

raakte het restant van het buitendijkse havenbekken 

afgesneden van de Noord. Aan het huidige pleintje 

bevindt zich een pandsgewijze invulling van karakte-

ristieke historische eenlaagse bebouwing met kappen. 

Alleen het pand op nr. 1, een voormalig koffiehuis, is 

tweelaags. In de plantvakken zijn linden aangeplant. 

De bebouwing vormt een ensemble met de tegenover-

liggende straatwand gelegen in Hendrik-Ido-

Ambacht. Het Havenhoofd gaat over in de groene 

oever langs de Waal gelegen tussen de Dam en de 

N915.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid, zeldzaamheid  

Vanwege de relatie met de inpoldering en water-

staatsgeschiedenis; vanwege de landschappelijke en 

stedenbouwkundige samenhang; vanwege de beleef-

baarheid en de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Oorspronkelijke functie:      Dam en haven 

Huidige functie:        Dam  

Elementen:          Historische bebouwing, dijklichaam, dijktrap 

Beplanting:          Groen dijktalud, privaat groen, acer 

Periode:           14de eeuw en 1958-1960 

RO_L. DAMSTRAAT, DAMWEG EN HAVENHOOFD 

HOGE WAARDE  

Het Havenhoofd met de nog ongedempte buitendijkse haven rond 

1922. 

Kaart van Oostendam met sluis en haven bij de afdamming van de 

Waal rond 1900. 
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Tegenwoordige restant van het ongedempte havenbekken. Dit stond 

voor de  aanleg van het Noordeinde nog in verbinding met de Noord 

maar is sindsdien afgesneden van de rivier. 

Historische tweezijdige bebouwing van de Damstraat. 

Tegenwoordige eenzijdige bebouwing aan groen dijktalud met acer 

beplant. 

Doodlopende deel van de Damweg. 

Damstraat op de dam en onderaan de dam de binnendijkse Dam-

weg.  
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Beschrijving: De Rijkswegen werden door  het mi-

nisterie van Rijkswaterstaat in samenwerking met 

Staatsbosbeheer van beplanting voorzien ten behoeve 

van de landschappelijke inpassing. Schaal en ritme van 

de beplantingen en waterpartijen voor de afwatering 

van de wegen pasten bij de maat van het Rijkswegen-

net. Snelgroeiende populierenplantages vormden groe-

ne schermen en overgangen van de wegen naar het om-

ringende landschap. Naast het visuele aspect was ook 

het anti-geluid van de ruisende populieren van belang 

om geluidshinder te verminderen. De populier was 

enorm populair als wegbeplanting. Tegenwoordig wor-

den de opstanden vaak vervangen door gemengd plant-

soen. Rond de Geerlaan bij het kruispunt A15/A16 be-

vinden zich nog de karakteristieke populierenopstanden 

en -plantages. 

 

Motivering: Samenhang en context, zichtbaarheid  

Vanwege de landschappelijke inpassing van de Rijks-

wegen; vanwege de beleefbaarheid van de populie-

renantages. 

 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Wegbeplantingsstructuren 

Huidige functie:            Wegbeplantingsstructuren 

Elementen:          Water- en groenstructuren 

Beplanting:          Populierenplantages 

Periode:           1960-1980 

RO_M. WEGBEPLANTING RIJKSWEGEN 

REDELIJK HOGE WAARDE  

 

 

 

 

Toe- en afritten naar Rijsoord rond 1960. Links boven de Mauritsweg. Toe- en afritten naar Rijsoord ter hoogte van de Kerkweg en de Mau-

ritsweg rond 1960. In het midden de afslag naar A15. 



108                                  CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                         HISTORISCHE GEOGRAFIE RIJSOORD, OOSTENDAM EN DONKERSLOOT 

 

Beplantingsstructuren Rijkswegen t.h.v. de Mauritsweg en Geerlaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Beplantingsstructuren Rijkswegen t.h.v. de Geerlaan. 

Populierenplantage in grid aangeplant t.h.v. de Geerlaan. 

Populierenplantage in grid aangeplant t.h.v. de Mauritsweg. 

Populierenopstanden t.h.v. de verbindingsweg. 
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OUDE MOLEN & CREZÉEPOLDER 

 

Deelgebied beschrijving: 

De buurtschap Oude Molen is gelegen op de Oostmo-

lendijk die de bedijking vormt van de polder Oud-

Reijerwaard. De rug van het gebied wordt gevormd 

door de achterkade de Oudelandsedijk, de scheiding 

tussen twee ontginningen in de polder. De buurtschap 

bevond zich rondom een korenmolenplaats van de Am-

bachtsheerlijkheid Ridderkerk die in 1721 werd ver-

worven door Cornelis Groeninx en Catharina van Zoe-

len. Na de sloop in 1930 is de gedenksteen van de mo-

len naar Huys ten Donck verplaatst. Op de voormalige 

molenplaats bevindt zich tegenwoordig de diervoeder-

handel Kranendonk. In de buurtschap bevonden zich 

ook enkele uitwateringssluisjes en twee poldermolens 

voor de uitwatering van de polder, deze zijn later ver-

vangen door gemotoriseerde watergemalen.  

 Door rivieraanslibbingen van de Merwede/Noord 

groeiden de buitendijkse gronden. Deze werden in de 

loop van de negentiende en twintigste eeuw in delen 

bekaad. De Veerdam vormde de scheiding tussen Het 

Zand en de Veerpolder waar zich het veerpont naar 

Kinderdijk bevond. Tussen de buitendijkse landen en 

de Oude Bospolder bevond zich de watergang het 

Oostendamsegat en later Molengat dat in open ver-

binding stond met de Noord.  Het buitendijkse ge-

bied, tegenwoordig Crezéepolder, is vanaf 2015 om-

gevormd tot nat natuurgebied. 

De Oostmolendijk verbindt het centrum van Ridderkerk in het westen met Oostendam. Buitendijks ligt de 

Oude Bospolder, de huidige Crezéepolder (Kaart rond ca 1900). 
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Beschrijving:  

Oostmolendijk en buurtschap Oude Molen 

De Oostmolendijk maakte onderdeel uit van de primai-

re waterkering van hoge zeedijken van de polder Oud- 

en Nieuw-Reijerwaard. De Oostmolendijk is het ooste-

lijke deel van de Molendijk, die bestaat uit de Westmo-

lendijk in het centrum van Ridderkerk, Middenmolen-

dijk langs de Vlietlaan en vanaf de Rotterdamseweg 

overgaat in de Oostmolendijk. Richting Oostendam 

krijgt de Oostmolendijk een landelijker karakter met 

uitzicht over het natuurgebied van de Crezéepolder en 

de Noord en de polder Oud-Reijerwaard. Voor Oosten-

dam kruist de dijk de A15 en de N915. Bij Oostendam 

takt de dijk aan op de dam die weer overgaat in de 

Veersedam in Hendrik-Ido-Ambacht. De dijk heeft een 

breed profiel en is eenzijdig aan de binnendijkse zijde 

bebouwd.  

 Aan de voet van het talud bevond zich binnendijks 

een watergang op het bovenland. Deze watergang, 

Kulk genoemd, liep van het wiel tussen de Kerkweg en 

de Lagendijk in de dorpskern naar Oude Molen en 

speelde als tussenboezem een rol in de waterhuishou-

ding. Erven en percelen werden via dammen en brug-

gen over deze watergang ontsloten. Ter hoogte van de 

buurtschap Oude Molen werd het water van de Kulk 

met behulp van een watermolen en later gemaal uitge-

slagen op de Noord via het Molengat. De dijk is in de 

jaren 60 verzwaard. Deels is de Kulk toen gedempt en/

of geduikerd maar restanten zijn nog aanwezig.  

 Aan de dijk bevond zich de molenplaats van molen 

Kranendonk. Hieromheen ontwikkelde zich de buurt-

schap Oude Molen. De molen was van oorsprong een 

heerlijkheidsmolen. Voor de bouw van de molen uit 

1721 bevond zich op deze molenplaats ook al een ko-

renmolen, vermoedelijk sinds de vijftiende eeuw. Na de 

sloop in 1930 is de gedenksteen van de molen naar 

Huys ten Donck verplaatst.  

 De bebouwing aan de Oostmolendijk bevindt zich 

binnendijks. De bebouwing van het buurtschapje Oude 

Molen concentreert zich rond de oorspronkelijke mo-

lenplaats van korenmolen Kranendonk bj. 1721, ge-

noemd naar de laatste molenaar, die in 1930 is ge-

sloopt. Ter vervanging van de molen werd een graan-

maalderij gebouwd, deze is bij de dijkverzwaring in 

1964 gesloopt. De bebouwing bevindt zich zowel on-

deraan de dijk als op het flauwe dijktalud van het bo-

venland. Op nr. 40 en 42 worden de erven ontsloten 

door een brug over de Kulk. Aan de achterzijde worden 

de huiskavels begrensd door een sloot. Karakteristiek 

zijn de woning met garage omkaderd door opgaand 

groen op nr. 40 bj. 1920, de landbouwschuur op nr. 42a 

bj. 1950 evenwijdig aan de dijk en het gemaal uit 1935 

 

 

Oorspronkelijke functie:      Dijk, buurtschap, polderrestant 

Huidige functie:        Dijk en buurtschap 

Elementen:          Dijk, achterkade, polderrestant, tussenboezem, historische, gemaal en hevel,  

            historische bebouwing, restant molenplaats, teensloten, kadesloten, kavelsloten. 

Beplanting:          Erfbeplanting, treurwilg, rode beuk,ceder, coniferen 

Periode:           14de eeuw 

RO_N. OOSTMOLENDIJK, BUURTSCHAP OUDE MOLEN  

HOGE WAARDE 

RO_O. OUDELANDSEWEG EN POLDERRESTANT  

REDELIJK HOGE WAARDE 

 

 

Het gemaal bj. 1935 (nr. 58) ter vervanging van de watermolen met 

links van het gemaal de dubbele arbeiderswoning uit 1925  

(nr.60-62).  

Het historische profiel van de dijk met de korenmolen en dubbele 

arbeiderswoning uit 1925 (nr.60-62).  
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op nr. 5  gelegen op de voormalige molenplaats Kra-

nendonk. Via de hoofdwaterloop dwars op het gemaal 

wordt het polderwater via een hevel uitgeslagen op de 

Noord. Op nr. 60-62 bevindt zich een dubbele arbei-

derswoning dwars op de dijk bj. 1925. De boerderij-

plaats van de Paradijshoeve op nr. 82 met een schuur 

met woning uit 1930 is gelegen op enige afstand onder-

aan de dijk.  

 

Oudelandseweg en polderrestant 

De Oudelandseweg is de oude achterkade van de ont-

ginning. Parallel aan beide zijden van de kade bevinden 

zich kadesloten. Aan de polderweg bevinden zich enke-

le tuinderijen waarvan de erven via bruggen en dam-

men zijn ontsloten. Tussen de Oudelandseweg en Oost-

molendijk bevindt zich een polderrestant met slotenver-

kaveling. 

 

 

RO_N. Oostmolendijk en Buurtschap Oude Molen 

Hoge waarde 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Vanwege de relatie met de inpoldering en waterstaats-

geschiedenis; door de samenhang van landschap en his-

torische bebouwing; door het beleefbare historische en 

landelijke karakter dat bijdraagt aan de ruimtelijke kwa-

liteit. 

 

RO_O. Oudelandseweg en polderrestant 

Redelijk hoge waarde 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context 

Vanwege de relatie met de inpoldering en waterstaats-

geschiedenis; door de samenhang tussen landschap en 

historische bebouwing. 

Landelijk weids en open karakter van de dijk afgewisseld met het 

opgaande groen van buurtschap Oude Molen met rechts de karakte-

ristieke woning omkaderd door opgaand groen op nr. 40 bj. 1920. 



112                                  CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                         HISTORISCHE GEOGRAFIE RIJSOORD, OOSTENDAM EN DONKERSLOOT 

 

 

 

 

In 1910 worden een nieuwe haven en havenkanaal aangelegd.  

Rond 1900 is de Ridderkerkse haven alleen nog aan de zuidoostelijke zijde verbonden met De 

Noord. De buitendijkse voorlanden werden deels bekaad. 

Kaart uit de 17de eeuw met de haven van Ridderkerk in het buiten-

dijkse gebied, het huidige Donkersloot. Via een zijarm van de Merwe-

de (huidige De Noord) is de haven aan twee zijden verbonden met de 

rivier.  

 

Lokale griendcultuur in de Gorzen. 
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POLDER DONKERSLOOT EN WOUDE, HET ZAND EN DE GORZEN 

Karakteristiek bedrijfsverzamelcomplex met bovenwoningen  

Zinkstraat 5 (bj 1970).  

 

Deelgebied beschrijving 

In het buitendijkse gebied gelegen tussen Slikkerveer 

en Het Nieuwe Veer, vond een proces van aanwas 

plaats door rivieraanslibbingen van de Merwede (de 

huidige Noord). Hier ontstond een voorland van buiten-

dijkse slikken, gorzen en grienden. Het buitendijkse 

gebied behoorde tot de overstromingen in de veertiende 

de eeuw toe aan Alblasserwaard, gescheiden door een 

onaanzienlijke nevengeul, de Donkersloot. De hoofd-

geul van de Merwede liep toen langs de Molendijk van 

de Riederwaard. Door grote waterlozingen vanuit de 

Alblasserwaard ontstond zo'n grote geul tussen het 

voorland en de Alblasserwaard dat deze nevengeul de 

hoofdgeul werd en de oude hoofdgeul uiteindelijk 

kromp tot sloot en deels werd gedempt en verlandde. 

Na vele twisten werd het gebied Donkersloot in 1814 

aan Ridderkerk toegewezen.  

 Deze moerassige landen werden gebruikt als nat 

gras-, hooi- en weideland en met rijshout beplant en 

later (deels) bekaad. Door dit gebied liep een zijarm 

van de Merwede. Deze watergang werd vernoemd naar 

de voorloper van de Merwede, een onbeduidende kreek 

Donkersloot genaamd. Deze watergang verbond de 

haven van Ridderkerk in twee richtingen met de rivier 

de Merwede. Deze watergang werd de Ridderkerkse of 

eerste (Oude) Haven genoemd. De buitendijkse haven-

kom van Ridderkerk scheidde het gebied in een noor-

delijk deel en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel 

gelegen tussen de Ringdijk en de Donkersloot werd 

ingepolderd tot polder Woude en de Kerkepolder. Het 

zuidelijke ingepolderde deel tussen de Molendijk en de 

Donkersloot heet Het Zand. Het noordelijke deel van 

de watergang werd opgeheven. Het deel gelegen tussen 

de Donkersloot en de Merwede werd ook ingepolderd 

en heet polder Donkersloot. Deze inpolderingen von-

den plaats in de zeventiende eeuw. Het oostelijke deel 

fungeerde na de inpoldering als verbindingsroute naar 

de Merwede.  

 In 1910 werd aangevangen met de aanleg van een 

nieuwe haven en havenkanaal. Deze tweede haven 

lag ten noorden van Het Zand en het kanaal liep ten 

oosten van polder Donkersloot. De eerste oude haven 

werd gedempt en was gesitueerd ter hoogte van het 

kruispunt van de Ringdijk/Westmolendijk en de Ha-

venstraat. In Het Zand en polder Woude en Kerkepol-

der vestigden zich in de twintigste eeuw o.a. tuinders, 

bedrijven en fabrieken en de rioolzuivering.  In de 

jaren 70 werd opnieuw een nieuwe (derde) haven 

aangelegd met jachthaven. Het oude havenkanaal van 

de tweede haven werd afgedamd bij de Donker-

slootsedijk. De rioolzuivering werd verplaatst naar 

het gebied de Gorzen dat tot recreatiebos werd ont-

wikkeld. Het buitendijkse deel is in beheer als griend-

bos. In de jaren 90 van de twintigste eeuw werd op 

Het Zand een woonwijk ontwikkeld. Door onder an-

dere de aanleg van de Rotterdamseweg, ontsluitings-

wegen en de ontkenning van onderliggende land-

schappelijke structuren en patronen is het gebied ge-

fragmenteerd geraakt.  

 Een historische lange lijn is het afgedamde oude 

havenkanaal en de Donkerslootseweg. In polder 

Woude volgt een waterstructuur onderaan de Ring-

dijk min of meer de oude loop van de Donkersloot. 

De waterstructuur tussen de Lorentzweg aan de voet 

van de Rotterdamseweg volgt deels de loop van de 

eerste oude Ridderkerkse haven/Donkersloot.  

Ontwikkeling van het nieuwe industriegebied Donkersloot in 1968 

met karakteristieke loodsen (Staalstraat 13, bj. 1960). 

 In de jaren 60 werd het industriegebied Donker-

sloot achter de Havenstraat ontwikkeld in de oude 

Kerkepolder. Aan de Staalstraat 13 (bj. 1960) staat 

nog een karakteristiek loodsencomplex en aan de 

Zinkstraat 5 (bj. 1970) bevindt zich een karakteristiek 

bedrijfsverzamelcomplex met bovenwoningen.  
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Oorspronkelijke functie:      Haven en industriegebied 

Huidige functie:        Lintbebouwing  

Elementen:          Historische bebouwing 

Beplanting:          Openbaar plantsoen, linden 

Periode:           14de eeuw - gedempt begin 20ste eeuw 

DO_A. HAVENSTRAAT  

HOGE WAARDE 

 

 

 

 

 

Beschrijving: In 1910 werd een nieuwe haven en 

havenkanaal aangelegd. De historische buitendijkse 

eerste ‘oude’ (Ridderkerkse) haven die van de Ringdijk 

tot de Staalstraat liep en via het havenkanaal in open 

verbinding stond met De Noord werd hierbij gedempt. 

Bebouwing bevond zich ten noordwesten van de ha-

venkom. Historische bebouwing met gemengd industri-

eel karakter is nog deels aanwezig. Op de plaats van het 

havenbekken bevindt zich nu een plantsoen met een 

deels enkele en deels dubbele rij linden. De historische 

bebouwing van de Havenstraat bestaat uit een straat-

wand met pandsgewijze individuele eenlaagse bebou-

wing met verschillende kapvormen. Op enkele kleine 

openingen na is de straatwand nagenoeg aansluitend. 

De bebouwing heeft een gemengd karakter en bestaat 

uit (arbeiders-)woningen, loodsen en andere opstallen. 

Het merendeel van de historische bebouwing is ge-

bouwd tussen 1900-1940. Beeldbepalend zijn: het mo-

numentale havenziekenhuisje op nr. 55 met penanten 

en schilddak, twee jaren 30 woningen met tussenlig-

gende loods (nr. 61, 65, 67), woning op nr. 81, twee 

samenhangende rijtjes arbeiderswoningen uit 1939  

(nr. 75, 77, 79) en 1938 (nr. 83, 85, 87), een dubbele 

arbeiderswoning uit 1920 (89, 91), een voormalige 

tweelaagse gasfabriek uit 1906 (nr. 93) en bijbehorend 

bijgebouw en afsluitend een tweelaagse woning uit 

1935 (nr. 95) met overhoekse tuin.  

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid, 

zeldzaamheid  

Relatie met de inpoldering en waterstaatsgeschiede-

nis, door de zichtbare historische bebouwing, door de 

relatieve zeldzaamheid van restanten van historische 

havenstructuren. 

De Havenstraat in gedempte toestand met de middenberm met dub-

bele rij linden. 

De Havenstraat met achter de jonge bebouwing het voormalige  

havenziekenhuisje (nr. 55). 

De Havenstraat met gemengde bebouwing. 

De oude haven, thans Havenstraat, aan het begin van de 20ste eeuw. 

Vanwege hoog water gaven trappetjes toegang tot de verhoogde 

vloeddeuren van de panden. 



                HISTORISCHE GEOGRAFIE RIJSOORD, OOSTENDAM EN DONKERSLOOT                                   CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                                                                                                                 115
                                   

 

 

Gemaaltje tweede oude haven.  

 

 

Eerste oude Ridderkerkse haven rond 1900. 

Tweede oude Ridderkerkse haven aangelegd vanaf 1910. De verbouwde gasfabriek rond 1920, nu Havenstraat 93. 
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Beschrijving: In 1910 werd een nieuwe haven en 

havenkanaal aangelegd die de eerste oude haven (thans 

Havenstraat) verving. In 1970 werd het havenkanaal 

afgedamd, vanaf toen de tweede oude haven, en een 

buitendijks havenbekken (de derde haven) bij de Gor-

zen aangelegd. Het havenkanaal verloor hierdoor haar 

functie en werd deels gedempt. Fragmenten van het 

kanaal zijn als parksingel opgenomen in het steden-

bouwkundige plan maar vertoont weinig samenhang 

met de omgeving. De hoogteverschillen van de beka-

ding van het kanaal is nog zichtbaar en beleefbaar. Het 

havenkanaal is een hoofdwatergang en ter hoogte van 

Noordmansstraat nr. 35 bevindt zich een stuw en het 

vijzelgemaal ’t Zand. 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, zeldzaamheid  

Relatie met de inpoldering en waterstaatsgeschiedenis, 

door de relatieve zeldzaamheid van restanten van histo-

rische havenstructuren.  

 

 

Oorspronkelijke functie:      Haven  

Huidige functie:        Watergang, waterbuffer, parksingel 

Elementen:          Watergang, havenkade oevers, beplanting, veerpont, gemaal  

Beplanting:          Grasoevers en taluds, rietkragen, gemengd bosplantsoen 

Periode:           1910 aanleg, transformatie 1970 

DO_B. HAVENKANAAL (TWEEDE OUDE HAVEN) 

REDELIJK HOGE WAARDE 

 

Afdamming van het havenkanaal (of de tweede oude haven) tussen 

1976 en 1979.  

Het havenkanaal (of de tweede oude haven) die is aangelegd in 

1910 en in directe open verbinding stond met De Noord.  

Huidige restant van het havenkanaal is ingericht als parksingelstruc-

tuur. 
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Beschrijving: In de zeventiende eeuw werden het 

buitendijkse gebied Het Zand en polder Donkersloot en 

Woude bedijkt. Het buitendijkse gorzengebied bleef 

lang onbekaad. Pas in de jaren 60 werden delen bekaad. 

Hiervan zijn nog restanten zichtbaar. Herkenbaar is nog 

het groene dijklichaam de Donkerslootsedijk. Het bui-

tendijkse deel bestaat als vanouds uit akkers en griend-

culturen. Het binnendijkse gebied is in de jaren 60-70, 

door rijksbeleid met betrekking tot openluchtrecreatie 

en bufferzones, ontwikkeld tot recreatiebos met water-

partijen rondom een rioolwaterzuivering en gemaal. 

 In het westen vormde de kade Het Nieuwe Veer de 

begrenzing tussen de uitmonding van de eerste Ridder-

kerkse Oude Haven en de Crezéepolder. Aan het kade-

hoofd bevond zich een veerpont aan De Noord naar 

Kinderdijk in de Alblasserwaard. 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid 

Vanwege de relatie met de inpoldering en water-

staatsgeschiedenis, door de samenhang van landschap 

en abiotische en biotische aspecten; door de bijdrage 

aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Oorspronkelijke functie:     Buitendijks gebied voor riet- en rijshoutculturen  

Huidige functie:       Recreatiegebied, waterbuffer, griendcultuur 

Elementen:         Kaden, rioolwaterzuivering, gemaal, waterpartijen, veerpont 

Beplanting:         Grastaluds, gemengd bosplantsoen en griendcultuur 

Periode:          16de/17de  eeuw, ontwikkeling tot recreatiegebied vanaf de jaren 60-70  

           van de 20ste eeuw 

DO_C. DE GORZEN, HET GRIENDBOS EN HET NIEUWE VEER 

HOGE WAARDE  

Buitendijkse grienden en gorzenpolders. 

Rioolwaterzuivering in de Gorzen.  Zicht op de uitmonding op De Noord van het eerste oude Ridderkerk-

se havenkanaal. Rechts bevindt zich de kade Het Nieuwe Veer die 

naar het veer richting Alblasserdam/Kinderdijk leidde. 
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Het recreatiebos is aangelegd in de jaren 60 en 70. 

Zicht vanaf het dijklichaam Donkerslootsedijk op gevel van gemaal en het recreatiegebied links en de buitendijkse gorzen met griendcultuur 

rechts.  

Typisch is het gemengde bosplantsoen en de grote (zwem-)water-

partijen. 
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Beschrijving: Rond de Schans, de voormalige 

scheepswerf van De Groote en Van Vliet en het terrein 

van het voormalige gemeentelijke Waterleidingbedrijf 

bevindt zich een karakteristiek ensemble van industri-

eel erfgoed. De machinebouwloods uit 1950 (Ringdijk 

390) is van zeer hoge cultuurhistorische waarde. Gele-

gen aan de oever vormt het samen met de bijgebouwen 

en opstallen een waardevol ensemble. De met steen 

bestorte groene oevers zijn begroeid met spontane  

oeverbegroeiing als wilg en groot hoefblad. Langs de 

oever bevinden zich ook (restanten van) twee karakte-

ristieke aanlegsteigers. 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid, representativiteit  

Van hoge waarde door de relatie met de ontwikkeling 

van de werkrivier van Ridderkerk; door de samenhang 

tussen de bebouwingskarakteristiek, havens en werven 

en rivieroever; door de bijdrage aan de ruimtelijke 

kwaliteit van de groene oevers; vanwege de relatieve 

zeldzaamheid van karakteristieke historische haven- en 

industriecomplexen. 

Historische/karakteristieke objecten  

 Ringdijk nr. 390 Machineloods, bijgebouwen en opstallen (ca. 1950) 

 Twee aanlegsteigers 

 

Oorspronkelijke functie:     Haven, werf, waterleidingbedrijf en en elektriciteitscentrale 

Huidige functie:       Haven en industrieterrein 

Elementen:         Haven, loodsen en opstallen, aanlegsteigers, steenbestorte oevers  

Beplanting:         Diverse wilgenbegroeiing en oeverbeplanting zoals groot hoefblad  

Periode:          Vanaf de 19de eeuw ontwikkeling van haven en werven 

DO_D. SCHANS EN VOORMALIGE WERF  

HOGE WAARDE 

Karakteristiek ensemble van industrieel complex (Ringdijk 390) aan 

groene rivieroever met restanten van aanlegsteigers gezien vanaf de 

Noord  

Detail van de historische of Algemene Rivierkaart (2de herziening  

serie 1 1914-1954) (Bron RCE: Leven met Water)  
Machineloods,  bijgebouwen en aanlegsteiger aan de 

rivieroever  
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Beschrijving: Tussen de Ringdijk 368 en de Ridder -

haven heeft de oever een groen aanzicht. De oever is 

met steen bestort en aangeplant met lijnbeplanting van 

populieren. Deze populieren dienden ter markering van 

de oeverlijn voor de scheepvaart. Ze werden vanaf de 

jaren 30 van de vorige eeuw, bij de riviernormalisaties, 

als bakens ingezet voor begeleiding van het scheep-

vaartverkeer. Tot op heden fungeren de bakenbomen 

onder bepaalde rivieromstandigheden (hoogwater) en 

op bepaalde locaties (bochten en kribben) nog steeds 

als begeleiders van de scheepvaart. Vooral bij hoogwa-

ter, geven de bakenbomen een duidelijke markering 

aan. De bomen zijn zichtbaar op de radar. Vanwege 

technologische verbeteringen in de scheepvaart (radar, 

radarbakens, e.d.) hebben de bomen hun functie verlo-

ren. Dit is reden voor Rijkswaterstaat om voor deze 

bomen een soort uitsterfbeleid te hanteren. 

 

Motivering: samenhang en context, zichtbaarheid  

Vanwege de samenhang tussen de bakenbomen, rivier-

oever en vaarweg; door de bijdrage aan de ruimtelijke 

kwaliteit van de groene oevers. 

 

 

(Tussen Ringdijk 368 en de Ridderhaven) 

Oorspronkelijke functie:      Oever en oevermarkering 

Huidige functie:        Oeverbeplanting 

Elementen:          Met steen bestorte oevers en lijnbeplanting 

Beplanting:          Lijnbeplanting van populier en wilg  

Periode:           Bekading en ontwikkeling buitendijks gebied vanaf begin 20ste eeuw 

DO_E. OEVER MET BAKENBOMEN 

REDELIJK HOGE WAARDE 

 

Zicht vanaf De Noord op de oever met bakenbomen  
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Beschrijving: Het buitendijkse voor land was gele-

gen tussen de Oostmolendijk en de Oude Bospolder. 

Hiertussen liep een uitwaterings- en vaargeul, het Mo-

lengat, waar de polder Oud-Reijerwaard via een sluis 

en later gemaal op uitwaterde en de haven van Oosten-

dam op aansloot. Delen waren bekaad. Na WO 2 werd 

het hele gebied bedijkt ten behoeve van landbouwgrond 

en vormde het samen met de Oude Bospolder de 

Crezéepolder. Recentelijk is het gebied ontpolderd en 

omgevormd tot getijdennatuur. Van de oude water-

structuur, verkaveling, bekading en dijkenstructuur is 

nog weinig zichtbaar. 

 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis 

Van redelijk hoge waarde door de relatie met de ont-

wikkeling van buitendijks voorland naar inpoldering 

en de betekenis voor het polderwatersysteem 

(Tussen Ringdijk 368 en de Ridderhaven) 

Oorspronkelijke functie:     Buitendijks voorland met griendcultuur 

Huidige functie:       Getijdennatuur 

Elementen:         Restant verkavelingsstructuur en uitwateringsgeul het Molengat 

Beplanting:         Riet- en graslanden  

Periode:          Bekading en ontwikkeling buitendijks gebied vanaf begin 20ste eeuw 

DO_F. RESTANT VOORLAND CREZÉEPOLDER 

REDELIJK HOGE WAARDE  

Zicht vanaf de Oostmolendijk op de getijdennatuur van de Crezéepolder 
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RIJSOORD, OOSTENDAM EN DONKERSLOOT HISTORISCHE BOUWKUNST 
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Omschrijving:  Vrijstaande VILLA (terugliggend) op 

samengestelde plattegrond met vrijstaande garage. On-

derkelderd. Baksteenarchitectuur met Jugendstil accen-

ten. Eenlaags met zadeldak en nokschoorsteen, nok 

parallel aan de Rijksstraatweg. Rode kruispannen met 

aan voor- en achterzijde aangekapte originele dakka-

pellen, aan de zijkanten voorzien van rode dakleien. 

Kopse gevels met overstek, houten windveren en bak-

goten op geprofileerde gootklossen. Rood metselwerk 

in kruisverband met uitspringende, gepleisterde plint. 

Rondom siermuurankers. Houten schuifvensters met 

meerruits bovenlichten en natuurstenen, gedecoreerde 

lateien en brede stenen onderdorpels. Aan voorzijde 

trapeziumvormige erker, gedekt met rode dakleien. 

Originele houten deur met gedecoreerde latei en lang-

werpige vensters aan weerszijden. Aan de achterzijde 

links uitbouw, waarschijnlijk later gebouwd. Tuin 

rondom met groen, bomen en parkeerplaatsen van 

grind. 

Bijzonder kenmerk:  Loggia waarvan de twee ranke 

gietijzeren kolommen met basement en kapiteel de bo-

venliggende bouwlaag dragen. Vensters voorzien van 

houten luiken. 

Motivering: Zichtbaarheid, zeldzaamheid, representa-

tiviteit, conservering, gaafheid. 

Van zeer hoge cultuurhistorische waarde door de mar-

kante verschijningsvorm (hoekpositie), door de tame-

lijk unieke architectuur met originele elementen en 

gaafheid. 

ZEER HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 4 

Oorspronkelijke functie:   Villa 

Huidige functie:         Villa 

Bouwjaar:              1910-1915 (MIP) 
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ZEER HOGE WAARDE 

 

Omschrijving:  Vrijstaand GEMEENSCHAPSGE-

BOUW, onderkelderd. Baksteenarchitectuur met Ju-

gendstil accenten. Tweelaags met deels plat dak met 

omlopend schild en deels zadeldak (voorzien van wind-

wijzer), waarvan nok haaks op de weg. Rode tuile du 

nord dakpannen. Houten windveren en bakgoten. Lin-

ker beuk risalerend. Rood metselwerk in kruisverband 

met uitspringende, gepleisterde plint. Houten schuif-

vensters met meerruits bovenlichten, op de begane 

grond bovenlichten met glas-in-lood. Zijgevel met 

groot vierdelig venster. Bovenzijde gevelopeningen 

voorzien van een getoogde strek, onderzijde schuin 

gemetselde waterslagen. Linksboven aan voorzijde 

trapeziumvormige erker, met onderzijde uitkragend 

siermetselwerk. Houten voordeur met aan beide zijden 

langwerpige vensters (‘melkmeisje’) en bovenlicht. 

Entree voorzien van originele houten luifel met twee 

metalen trekstangen en onderzijde twee bakstenen tre-

den. Boven entree in de gevel het bouwjaar ‘1917’. 

Geen voortuin, direct gelegen aan de straat.   

Bijzonder kenmerk: Uitgemetselde erker in de top.  

Motivering: Samenhang en context, zichtbaarheid, 

zeldzaamheid, representativiteit en conservering.   

Van zeer hoge cultuurhistorische waarde door de direc-

te ligging aan de straat en de cultuurhistorische samen-

hang met de naastgelegen Opstandingskerk, door de 

goede conservering en originele elementen.  

 

RIJKSSTRAATWEG 97 

Oorspronkelijke functie:   Pastorie van de Opstandingskerk  

Huidige functie:         Kerkelijke werkruimte, gebouw De Fontein 

Bouwjaar:               1917 (zie gevel) 1967 volgens BAG 

 



126                             CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                         HISTORISCHE BOUWKUNST RIJSOORD, OOSTENDAM EN DONKERSLOOT 

 

ZEER HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 99,101,101A 

Omschrijving:  Voorhuis op samengestelde platte-

grond. Links eenlaags en rechts tweelaags risalerend 

volume. Interbellum baksteenarchitectuur. 

Samengesteld dak, links zadeldak evenwijdig aan de 

weg, rechts zadeldak haaks op de weg. Rode tuile du 

nord dakpannen. Linkerzijde voorzien van aangekapte 

dakkapel en dakvenster. Houten windveren en bak-

goten op geprofileerde consoles. Rood metselwerk in 

kruisverband met uitspringende, gepleisterde plint. 

Houten vensters in/of samengestelde kozijnen met 

bovenlichten en gedecoreerde natuurstenen lateien. 

Onderzijde vensters voorzien van geglazuurde dor-

pelstenen. Rechter voorzijde trapeziumvormige erker 

met balkon en balkonhek. Originele houten deur met 

luifel en langwerpige vensters aan weerszijden. Voor-

tuin met gemetselde tuinmuur met smeedwerk. 

Rechterachterhuis op langwerpige plattegrond, een-

laags met mansardedak (vernieuwd) en haaks daarop 

een tweelaags volume. Nok haaks op de weg. Meerder 

nieuwe dakramen. Rood metselwerk, met gepleisterde 

witte plint en siermetselwerk bestaande uit banden van 

gele verblendstenen. Meerdere samengestelde vensters 

onder strekken en getoogde doorgang met siermetsel-

werk. Verdiepte entree, met lambrisering van deco-

ratief en functioneel gebruik van tegels, die de hoeken 

omlopen. Geprofileerde bakgoot op consoles.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zeldzaamheid, representativiteit en conserve-

ring.  

Van zeer hoge cultuurhistorische waarde door de cul-

tuurhistorische relatie met de kerk en nr. 97, historie 

als voormalige school en originele details. Plek van 

lokale en nationale cultuurhistorische waarde als be-

langrijk historisch moment in de geschiedenis van Ne-

derland: het begin van de bezetting van Nederland 

tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

 

Opm.  

Aangewezen als gemeentelijk monument: 2021. 

(zie bijlage redengevende beschrijving.) 

 

Oorspronkelijke functie:  Onderwijzerswoning/woonhuis hoofd basisschool (voorhuis). Achterhuis voor 

        malige Chr. Basisschool, later Johannes Postschool. Op 15 mei 1940 werd hier de 

        capitulatieovereenkomst getekend van de Nederlandse strijdkrachten aan de   

        Duitsers. 

Huidige functie:    Woning en museum  

Bouwjaar:      1920  
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Omschrijving:  Vrijstaande SCHUUR op vierkante 

plattegrond. Eenlaags met zadeldak, waarvan aan 

achterzijde onderste dakschild is aangekapt. Tradi-

tioneel ambachtelijke bouwstijl. Nok parallel aan de 

weg, iets teruggelegen. Rode en gesmoorde ver-

beterde Hollandse pan. Gevels zijn voorzien van 

donker houten, horizontale planken, voorzijde met 

rabatwerk en zijgevels met potdekselwerk. Voor-

zijde bakgoot op consoles. Overstekend, houten za-

deldak met windveren en makelaar. Voor- en 

rechterzijde voorzien van een paar 4-ruits vensters 

met houten omlijsting. Zowel voor- als linkerzijde zijn 

voorzien van houten, openslaande (opgeklampte) 

schuurdeuren. De rechterzijde heeft een rolluik. Om-

ringd door parkeerplaats en stenen stoep. Onderdeel 

van bedrijfscomplex.  

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid, 

zeldzaamheid en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de een-

voudige functionele hoofdopzet, de gaafheid, door de 

markante hoekligging en gebruik van materiaal. 

HOGE WAARDE 

 

DAMWEG 32 

Oorspronkelijke functie:  Schuur 

Huidige functie:    Schuur 

Bouwjaar:       1976 (volgens BAG) 
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HOGE WAARDE 

 

GEBROKEN MEELDIJK 1 

Omschrijving:  Vrijstaand HERENHUIS op 

rechthoekige plattegrond. Gevels symmetrisch 

ingedeeld. Eenlaags onder kapverdieping met afge-

wolfd zadeldak. Nok parallel aan de weg. Blauw 

geglazuurde verbeterde Hollandse pannen (vernieuwd). 

Twee gemetselde schoorstenen op uiteinde nok en aan 

zijde Gebroken Meeldijk kleine dakkapel met 

schuifraam. Zijgevel (voorzijde) met bakgoot op 

gedecoreerde consoles. Kopgevel Noldijk in- en 

uitzwenkende lijstgevel met hoofdgestel. Metselwerk 

in kruisverband, wit geschilderd en met wit 

gepleisterde plint. Getoogde T-schuiframen onder 

getoogde strekken. Vensters kopgevel voorzien van 

schutters. Entree kopgevel met houten omlijsting, 

hoofdgestel op consoles. Entree lange zijgevel in 

ondiepe entreeportiek met omlijsting met rozetten en 

kuifje in top (hout/pleisterwerk). Grote ijzeren 

lantaarns naast entree voor- en zijgevel. Rechter kop-

gevel enkele smallere vensters en muurankers. Rondom 

tuin in barokke stijl. Achterzijde garage.  

Bijzonder kenmerk:  Bijzondere deuromlijstingen. 

Langs dijk sierlijk gietijzeren traliewerk met twee toe-

gangs- hekken met gecanneleerde pijlers. Langs weg 

ijzeren traliehekwerk.   

Motivering: Zichtbaarheid, conservering en gaafheid. 

Van hoge cultuurhistorische waarde door de ligging op 

de hoek, door de karakteristieke en rijke detaillering en 

de gaafheid (ondanks wijzigingen).  

Oorspronkelijke functie:   Herenhuis  

Huidige functie:     Herenhuis 

Bouwjaar:       1850 (ca. 1875 volgens  MIP) 
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Oorspronkelijke functie:  Woning en schuur 

Huidige functie:    Woning en schuur 

Bouwjaar:      1965 

 

Omschrijving:  Verhoogde eenlaagse SCHUUR bij 

tuinderswoning op rechthoekige plattegrond onder 

schilddak met uilenbord, nokrichting haaks op de weg. 

Ensemble van voorhuis met schuur, voorhuis van 

beperkte cultuurhistorische waarde (L-vormig volume, 

rood metselwerk in halfsteensverband, met gesmoorde 

pannen op samengesteld schilddak). Sobere Post 65 

baksteenarchitectuur. Schuur opgetrokken in geel met-

selwerk in halfsteensverband. Dak gedekt met rode 

Muldenpannen, bakgoot rondom. Dakkapel rechter-

zijde en zowel aan linker- als rechterkant twee kleine 

dakramen. Rechterzijde voorzien van twee schuur- 

deuren en linkerzijde van één stalen schuurdeur tot aan 

bakgoot. Rechterzijde twee kleinere stalen deuren. Tus-

sen deuren in, meerdere kleinere 6-ruits vensters. Bo-

venzijde gevelopeningen voorzien van halfsteens 

rollaag, onderzijde vensters voorzien van geglazuurde 

bakstenen dorpels. Rondom erf. 

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zeldzaamheid en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de histo-

rie van het tuinbouwgebied, de eenvoudige hoofdopzet 

en de gaafheid van een grote naoorlogse utilitaire 

schuur.  

HOGE WAARDE 

 

LAGENDIJK 174 
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Oorspronkelijke functie:  Bethelkerk 

Huidige functie:    Leegstaand 

Bouwjaar:      1918, uitbreiding 1951. In 

        1972 buiten gebruik gesteld 

Architect:      M. Oostlander 

 

Omschrijving:  Vml. Gereformeerd KERKGEBOUW  

op T-vormige plattegrond met zadeldak, deels onder-

kelderd aan achterzijde. Nok hoofdvolume parallel aan 

Lagendijk en achtergelegen volume haaks op het 

hoofdvolume met afgeplat zadeldak en steekkappen. 

Gesmoorde  

kruispan. Baksteenarchitectuur in eclectische stijl. 

Kopgevels voorzien van een tuitgevel en voorzijde van 

een houten lijstgoot, achtergevel als puntgevel uitge-

voerd. Symmetrische gevelindeling ingedeeld in zeven 

traveeën, gescheiden door gemetselde steunberen. Top 

steunbeer bekleed met lei-achtige stenen. Rode bak-

steen in kruisverband. Uitspringende, gepleisterde witte 

plint. Onder lijstgoot siermetselwerk. Middelste travee 

verhoogd tot topgevel met steekkap. Top opgetrokken 

in wit geschilderde natuurstenen. Vijf middelste 

traveeën voorzien van hoge rondboogvensters en 

rollaag, onderzijde dorpelstenen. Buitenste traveeën 

drie kleinere rondboogvensters met daaronder open- 

slaande deuren. Rondom deuren wit kader en getoogde 

strek met aanzetstenen. Alle vensters voorzijde zijn 

dichtgetimmerd. Bovenzijde steunberen voorzien van 

twee witte muurankers. Zijgevels voorzien van 

muurankers ter hoogte van verdieping. Linker gevel 

voorzien van twee ijzeren 6-ruits rondboogvensters en 

rollaag. Beide zijgevels bovenin klein luchtrooster met 

daaronder groot halfrond venster, dichtgetimmerd. 

Uitgemetselde schoorsteen achter dakvlak.  

Bijzonder kenmerk: Onderin middelste travee  

natuursteen met tekst: Eerste steen gelegd door  

Ds.  D.C. Overduin  27 juni 1918. Links achter vml. 

kerk een schuurtje, begroeid.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid en 

zeldzaamheid. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de mar-

kante verschijningsvorm, de prominente ligging en 

door de historie als voormalige gereformeerde kerk.  

HOGE WAARDE 

 

LAGENDIJK 281 
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Oorspronkelijke functie:  Hotel Roos/café Bellevue 

Huidige functie:    Restaurant  

Bouwjaar:      1930 

 

Omschrijving:  Vml. HOTEL/CAFÉ op rechthoekige, 

samengestelde plattegrond, deels onderkelderd. Oor-

spronkelijk eenlaags volume met mansardedak en 

uitgemetselde schoorsteen, nok parallel aan de La-

gendijk. Linkerzijde eenlaags met plat dak en gemetsel-

de schoorsteen, aan achterzijde uitbouw bedekt met 

dakleer en bekleed met houten panelen. Donkere ver-

beterde Hollandse dakpannen. Voor- en achterzijde 

later geplaatste dakkapellen. Kopgevels voorzien van 

houten windveren en voorzijde een houten dakgoot. 

Baksteenarchitectuur met neorenaissance accenten. 

Rood metselwerk in kruisverband. Uitspringende, 

donker gepleisterde plint. Gepleisterde grijze 

‘speklagen’ ter hoogte van boven- en onderdorpel. Ter 

hoogte van vensters twee grijze gepleisterde stenen aan 

weerszijden. Vensters met markiezen met daarboven 

grijs geschilderde, boogvelden met tegels en ontlast-

ingsbogen met sluitstenen, onderzijde vensters voor-

zien van geglazuurde bakstenen dorpels. Vml. teruglig-

gende overhoekse entree (dichtgezet) met deur met 

daarboven halfrond afdakje in gevelvlak. Geen treden 

meer aanwezig. Voorzijde (Lagendijk) 2 entreedeuren. 

Voorzijde terras.  

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid 

en conservering. 

Ondanks wijzigingen van hoge cultuurhistorische 

waarde vanwege de historie (ligging aan vml. tram-

baan, Rijksstraatweg en functie als café/hotel), markan-

te verschijning op hoekpositie en de redelijke gaafheid 

van gevelindeling en onderdelen.   

 

 

HOGE WAARDE 

 

LAGENDIJK 371 
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Omschrijving:  Vrijstaand vml. VERENIGINGSGE-

BOUW op samengestelde plattegrond. Eenlaags onder 

kapverdieping met afgeknot zadeldak. Nok haaks op de 

weg. Eclectische bouwstijl. Blauw gesmoorde ver-

beterde Hollandse pannen. Voorgevel met eenvoudige 

windveren en zijgevels met bakgoot op consoles. Met-

selwerk in staand verband en wit geschilderd, met 

gepleisterde plint. Voorzijde meerdere vernieuwde ven-

sters met bovenlicht en rollaag, bakstenen onderdorpel. 

Vernieuwde voordeur met aan beide zijden een ijzeren 

lantaarn. Halverwege gevel voorzijde twee kleine inge-

bouwde ruiten met links getal 19 en rechts getal 14 

(bouwjaar). Tussenin gevelsteen met tekst Volksbe-

lang. Linker en rechter hoek gevel gemetselde liseen 

met op de top een stenen piron. Zijgevels meerdere 

meerruits rondboogvensters met bakstenen onderdor-

pel. Middendeel zijgevels smalle rondboogvensters 

over twee etages. Kleine voortuin met ijzeren 

traliehekwerk. 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, zeldzaamheid en 

conservering.  

Van hoge cultuurhistorische waarde door de historie als 

voormalig verenigingsbouw, de cultuurhistorische 

relatie met de woningen aan de Mauritsweg en de bij- 

zondere architectonische elementen.  

HOGE WAARDE 

 

MAURITSWEG 12 

Oorspronkelijke functie:  Verenigingsgebouw Volksbelang  

Huidige functie:    Woonhuis (appartementen) 

Bouwjaar:      1914 
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Omschrijving:  Voormalig GEMAAL dat water van de 

Kulk (tussenboezem) uitsloeg in de Noord. Vrijstaand 

gebouw op rechthoekige plattegrond, gelegen aan de 

onderzijde van de dijk in de polder. Eenlaags flauw 

hellend zadeldak, met dakleer bedekking. Nok haaks op 

de dijk. Sobere eclectische baksteenarchitectuur. Voor- 

en achtergevel windveren op consoles. Beide zijgevels 

vernieuwde bakgoten. Metselwerk in kruisverband. 

Rechterzijde stalen 12-ruits vensters onder toog en 

schuin gemetselde onderdorpels. Linkerzijde voorzien 

van één stalen 12-ruits getoogd venster en een nieuwe 

garagedeur, voorzien van stenen latei. Voorzijde twee 

kleinere stalen getoogde vensters onder een getoogde 

strek met aanzetstenen. Tussen vensters grote gedenk- 

steen met data en namen (“Gesticht in 1904 door:” de 

rest niet goed leesbaar). Onderzijde gevel gepleisterd. 

Achterzijde twee kleine stalen getoogde 6-ruits ven-

sters onder gemetselde toog en schuin uitgemetselde 

waterslagen. Onderzijde getoogde opening (tongewelf) 

voor waterdoorgang en vijzel (verdwenen). Aan beide 

zijden gemetselde penanten met uitsparing voor schot 

of deuren.  

Bijzonder kenmerk:  Gedenksteen. Binnenzijde 

restant van vijzel te zien.  

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zichtbaarheid en zeldzaamheid.  

Van hoge cultuurhistorische waarde door de cultuurhis-

torische relatie met het landschap, de historie als voor-

malige gemaal en open ligging onderzijde dijk. 

 

 

HOGE WAARDE 

 

OOSTMOLENDIJK 58 

Oorspronkelijke functie:  Poldergemaal bij de Oude Molen 

Huidige functie:    Leegstaand 

Bouwjaar:      1904 (gevelsteen) of 1935 (BAG) 
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Oorspronkelijke functie:  Boerderij ‘De Pannestee’ 

Huidige functie:    Woning met schuur  

Bouwjaar:      1938 

 

Omschrijving:  WONING en SCHUUR op 

samengestelde plattegrond.  

Woning: Eenlaags onder kapverdieping. Zadeldak, 

nok parallel aan de straat. Blauw gesmoorde ver-

beterde Hollandse dakpannen. Dakkapel voorzijde, 

gemetselde schoorsteen achterzijde. Overstekende 

omlopende brede bakgoten op consoles. Sobere inter-

bellum baksteenarchitectuur. Metselwerk in half-

steensverband met hoog trasraam in donkerder steen 

tot rollaag onder vensters. Meerdere samengestelde 

vensters met bovenlichten in glas-in-lood. Linker 

gevel meerdere langwerpige vensters en ingekorte 

deur naar voormalig balkon. Rechter gevel vensters 

voorzien van zonneschermen. Boven gevelopeningen 

licht uitkragende donkergrijze bakstenen, onder dor-

pelstenen. Originele houten voordeur met natu-

urstenen dorpel en zijlicht. Bakstenen trede tot entree. 

Voorzijde gevel voorzien van twee meegemetselde 

lage bloembakken. Voortuin met grind en gemetselde 

erfafscheiding. 

Tussen woning en schuur, eenlaags tussenlid met plat 

dak. Voorzien van venster en deur. Metselwerk in 

halfsteensverband met trasraam in donkerder steen tot 

rollaag onder vensters. 

Schuur: Eenlaags onder kapverdieping, samengestelde 

plattegrond van rechthoekig hoofdvolume met gedeel-

telijke verlenging naar achteren toe. Zadeldak met nok 

haaks op de weg. Donkere verbeterde Hollandse pan en 

met een paar kleine dakramen. Traditionele baksteenar-

chitectuur. Rood metselwerk in kruisverband. Trasraam 

in donkerder steen. Kopgevels voorzien van luchtroos- 

ter in de nok, zijgevels met houten bakgoten. Voor-

gevel links grote, houten schuifdeur, rechts twee klei-

nere deuren met latei waartussen een venster met ge-

metselde waterslag. Midden op voorgevel naambord 

met tekst: PANNESTEE. Linker zijgevel vier lange 

muurankers vanaf midden gevel tot dakgoot. Zes klei-

nere (dichtgemetselde?) vensters en grote, houten 

schuifdeur. Achtergevel met staldeuren met meerruits 

bovenlicht en ramen met roedeverdeling. Verlenging 

achterzijde eveneens met meerruits vensters en 

staldeuren en luiken aan de achterzijde. Voorzijde erf 

stenen pleintje van asfalt.  

Motivering:  Samenhang en context, zichtbaarheid, 

zeldzaamheid en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de com-

plexmatige aanleg, markante ligging en als represen-  

tatief voorbeeld van een redelijk gave voormalige inter-

bellum boerderij met losstaande schuur. 

 

 

HOGE WAARDE 

 

PRUIMENDIJK 12 
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Omschrijving:  WONING en SCHUUR op samen- 

gestelde plattegrond, verbonden door tussenlid.  

Schuur: eenlaags rechthoekig volume onder hoge 

kapverdieping. Afgewolfd zadeldak met dakschild aan 

achterzijde, nok parallel aan de weg. Gesmoorde pan-

nen. Meerdere later geplaatste dakramen, dakkapellen. 

Overstekende omlopende bakgoten op gedecoreerde 

consoles. Traditionele baksteenarchitectuur. Rood met-

selwerk in Noors verband. Kopse kant (west) met 

meerdere samengestelde vensters met zonneschermen. 

Onderzijde voorzien van geglazuurde dorpelstenen. 

Getoogde vensteropening (voormalige staldeuren) met 

pui met openslaande deuren en bovenlichten. Kleinere 

deuren met getoogde strek. Kopse kant (oost) met 

getoogde staldeuren, stalvenster met roede verdeling en 

twee vensters in de top. 

Woning: L-vormig volume, tweelaags met zadeldak en 

steekkap, dakkapel en dakvenster, gesmoorde pannen 

en nokschoorstenen. Traditionele baksteenarchitectuur, 

metselwerk in Noors verband. Entree in noordgevel, 

meerdere samengestelde vensters, deels met blank glas-

in-lood en met luiken. Oostgevel met dakoverstek en 

zuidzijde met erker en balkon. Tussenlid met dakkapel, 

vensters en toegangen.  

Tuin in landschapsstijl met terrassen en veel bomen en 

de Waal aan oost- en zuidzijde.  

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de com-

plexmatige aanleg van woning en schuur (ensemble) en 

de bijzondere historisch landschappelijke situering op 

het voormalige schiereiland De Nes, gelegen aan de 

Waal. 

HOGE WAARDE 

 

PRUIMENDIJK 130, 130A-C, 132 

Oorspronkelijke functie:  Boerderij 

Huidige functie:    Zorgcentrum De Neshoeve en woning 

Bouwjaar:      1900 (mogelijk ouder, ca. 1945) 
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Oorspronkelijke functie:  Boerderij 

Huidige functie:    Woning met bedrijfsruimte 

Bouwjaar:      1885 

 

Omschrijving: WONING met BEDRIJFSRUIMTE, 

op rechthoekige plattegrond, schuur is links breder dan 

het voorhuis. Eenlaags volume met zolderverdieping. 

Nok evenwijdig aan de Pruimendijk. Zadeldak gedekt 

met gesmoorde holle pannen (straatzijde) en rode pan-

nen (achterzijde), nokschoorsteen en dakkappelen. Tra-

ditioneel ambachtelijke bouwstijl. Geel metselwerk in 

kruisverband, grijs gecementeerde plint en siermetsel-

werk (strekken). Muurankers in kop- en zijgevels. En-

tree in kopgevel met bovenlicht waarin levensboom. 

Aan weerzijden vensters met luiken. Op de verdieping 

twee gekoppelde schuifvensters onder rollaag, waar-

boven driehoekig veld met vermelding van het 

bouwjaar. Zijgevel eveneens met 6-ruits schuifvensters 

en luiken en entree met bovenlicht. Moderne entreepui 

achter houten schuifdeur met loopdeur, waarboven 

bovenlicht met roedeverdeling. Achtergevel met stalra-

men en entree, gevel deels gepotdekseld. Kopgevel met 

geprofileerde windveer. Lijstgoot voorhuis op houten 

geprofileerde gootklossen, t.h.v. schuurdeel aan goot-

beugels.  

Bijzonder kenmerk: Twee kleuren dakpan. 

Motivering:  Zichtbaarheid, conservering en gaaf-

heid. 

Van hoge waarde als goed bewaard gebleven en her-

kenbare voormalige boerderij, markante ligging direct 

aan de Pruimendijk.  

HOGE WAARDE 

 

PRUIMENDIJK 236-238 
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houten schuifdeur en twee getoogde stalvensters. Een-

voudige muurankers onder mastgoot. Dakoverstek met 

afgedekte windveer op klossen. Achtergevel met in-

rijdeuren, potdekselwerk en halfrond venster in de top. 

Bijzonder kenmerk:  Groot schuurvolume direct aan - 

en haaks op - de Pruimendijk 

Motivering:  Zichtbaarheid, zeldzaamheid en gaaf-

heid. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de gaaf-

heid (met ondergeschikte wijzigingen), als repre-

sentatief voorbeeld van utiliteitsbouw en vanwege de 

zeldzaamheid als groot naoorlogs schuurvolume, haaks 

gepositioneerd op de Pruimendijk.  

 

 PRUIMENDIJK 354C 

Oorspronkelijke functie:  Schuur 

Huidige functie:    Bedrijfsgebouw 

Bouwjaar:      1950 

 

Omschrijving: Voormalige SCHUUR, nu bedrijfsge-

bouw. Rechthoekig bouwvolume met zadeldak met 

wolfseinden, gedekt met gesmoorde kruispannen. 

Nokrichting haaks op de Pruimendijk. Eenlaags volume 

onder kap, met eenlaagse aanbouw aan de achterzijde. 

Functionele traditioneel ambachtelijke baksteenarchi-

tectuur. Metselwerk in kruisverband met een grauwe 

baksteen. Gesloten kopgevel met lange schietankers en 

een ijzeren getoogd venster met roedeverdeling in de 

top. Zijgevel met moderne entreepui achter gevelhoge 

HOGE WAARDE 
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Oorspronkelijke functie:  Boerderij  

Huidige functie:    Boerderij  

Bouwjaar:      1911 

 

Omschrijving:  Boerderij met WOONHUIS en aange-

bouwde SCHUUR van het type Vlaamse Schuur (nr.3), 

terugliggend vanaf de weg, ontsloten door een brug. 

Links van de schuur een vrijstaande WAGENKEET

(nr.1) en restanten van BOOMGAARDEN. Boerderij 

op samengestelde plattegrond. Woonhuis eenlaags on-

der kapverdieping, zadeldak met wolfseind en rode 

geglazuurde kruispannen, nok haaks op de weg met 

nokpiron en nokschoorsteen. Links dakraam, rechts 

dakkapel met steekkap met kruispannen. Bakgoot op 

houten klossen en windveer. Grijze plint, rood metsel-

werk in staand verband, oranje en geel siermetselwerk 

in de togen en rollagen, geglazuurde donkere stenen in 

speklagen (verblendsteen), sier- en staafankers. Ramen 

met oorspronkelijke bovenlichten met glas-in-lood. 

Voorgevel met entree (deur vervangen) en geprofileerd 

driedelig kozijn met oorspronkelijke zij- en bovenlich-

ten met glas-in-lood. Afgeronde keramische onderdor-

pelstenen. Luikje zijgevel. Schuur onder zadeldak met 

gesmoorde gegolfde pannen, opgetrokken in rood met-

selwerk in kruisverband met strekken boven gevelope-

ningen. Kopgevels met inrijdeuren, stalvensters en ron-

de vensters met roedeverdeling. Zijgevel met 12-

delinge stalvensters en staldeuren. Bakgoot op klossen.  

Wagenkeet op rechthoekige plattegrond, eenlaags on-

der zadeldak gedekt met gesmoorde gegolfde pannen, 

nokschoorsteen, dakkapel en dakraam. Aanbouw onder 

lessenaarsdak. Opgetrokken in traditioneel geel metsel-

werk in kruisverband met staafankers, bakgoot op klos-

sen en houten windveren. Entree aan erfzijde. Vensters 

vernieuwd. Houten (schuif)deur. 

In de jaren 50 is het voorste deel van de wagenkeet 

verbouwd tot woning voor een medewerker.   

Restanten van twee fruitboomgaarden aan voorzijde. 

Recente bijgebouwen zonder waarde. 

Bijzonder kenmerk: Hoofdopzet van woning met 

grote aangebouwde schuur. 

Motivering:   Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zeldzaamheid en gaafheid. 

Van hoge cultuurhistorische waarde als karakteristieke 

Vlaamse schuur boerderij, typerend voor de ontwikke-

ling van het gebied en vanwege de zeldzaamheid en 

gaafheid van het ensemble als agrarisch complex be-

staande uit boerderij, erf, zomerhuis, boomgaard en 

bijbehorend land.  

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 1 EN 3  
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Oorspronkelijke functie:  Twee-onder-een-kap 

Huidige functie:    Twee-onder-een-kap  

Bouwjaar:      1930 

 

Omschrijving: Gespiegelde twee-onder-een-kap WO-

NINGEN op samengestelde plattegrond. Tweelaags 

met schilddak, met geglazuurde Hollandse pannen. 

Oorspronkelijke dakkapellen. Zakelijk expressionisti-

sche architectuur. Symmetrische gevelindeling. Terug-

liggende entree met  voordeur, loggia op de verdieping 

onder latei. Zijgevels met uitbouw en balkon. Rode 

plint, waarboven geel metselwerk in Noors verband 

met terugliggende voeg, en siermetselwerk. Bijna gevel 

brede mee-ontworpen houten plantenbak. Overwegend 

oorspronkelijke kozijnen met roedeverdeling (m.u.v. 

grote ongedeelde vensters op de begane grond), toilet-

vensters met glas-in-lood en donkere dorpelstenen, 

zonnescherm. Zijgevels met eenvoudige staafankers. 

Buitendaks gemetselde schoorstenen.  

Bijzonder kenmerk: Loggia en schoorstenen. 

Motivering:  Samenhang en context, zichtbaarheid, 

representativiteit en gaafheid. 

Van hoge waarde vanwege de markante verschijnings-

vorm, redelijke gaafheid, unieke vormgeving en sa-

menhang tussen de woningen onderling.  

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 6-8  
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Oorspronkelijke functie:  Villa 

Huidige functie:    Villa 

Bouwjaar:      1915 

 

Omschrijving: Vrijstaande VILLA op vierkante plat-

tegrond met tuin. Eenlaags met kapverdieping en 

kelder. Nokrichting evenwijdig aan de straat. 

Samengestelde kap, bestaande uit een schilddak met 

wolfseind, aankapping eveneens afgewolfd en met nok-

pirons. Licht risalerend linker gevelgedeelte aan straat-

zijde onder steekkap. Eclectische bouwstijl, rood met-

selwerk in staand verband, met gecementeerde plint. 

Siermetselwerk in houten omkaderd fries. Gedeeltelijk 

originele kozijnen met roedeverdeling in de boven-

lichten en geel kathedraalglas, luiken, waarboven 

gedecoreerde stenen latei en met diepe stenen watersla-

gen. Originele aangekapte dakkapel met roedeverdeling 

in de bovenlichten en bewerkte kozijnenstijlen. Zijen-

tree met originele deur en bovenlicht. Dak gedekt met 

rode tuile du nord pannen, sierlijke houten windveren. 

Brede getimmerde bakgoot op geprofileerde klossen, 

overlopend in de fries. Aanbouw en aangebouwde ga-

rage.   

Bijzonder kenmerk:  Houten omkaderd fries. 

Motivering: Representativiteit, conservering en gaaf-

heid. 

Van hoge waarde vanwege de hoge mate van gaafheid 

van de architectonische details, kenmerkend voor de 

architectuur uit het interbellum.  

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 12 
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Oorspronkelijke functie:  Villa 

Huidige functie:    Villa 

Bouwjaar:      1917 

 

Omschrijving: Vrijstaande VILLA in royale groene 

tuin op samengestelde plattegrond, terugliggend van de 

weg. Samengesteld dak, met nok overwegend haaks op 

de Rijksstraatweg. Zowel zadeldaken als deels plat dak 

met zijschilden. Hoofdhuis eenlaags met kelder en ver-

dieping onder zadeldak. Eclectische bouwstijl. Rood-

geel gemêleerd metselwerk in kruisverband. Siermet-

selwerk in de boogvelden, ontlastingsbogen en rolla-

gen. Bewerkte lateien boven vensters. Houten erker op 

gemetselde borstwering aan voorzijde met glas-in-lood 

in de bovenlichten, sierlijk bewerkte houten klossen  

waarboven balkonhekwerk. Origineel entreekozijn met 

deur, glas-in-lood, natuurstenen neuten en onderdorpel 

en onder aangekapt afdak. Zijgevel met getrapte ven-

sters en zijentree. Lijstgoot op geprofileerde gootklos-

sen. Dak gedekt met rode tuile du nord pannen 

(vernieuwd) en eenvoudige windveren. Markant uitge-

metselde schoorsteen. 

Bijzonder kenmerk: Afwerking van erker. 

Motivering: Representativiteit, conservering en gaaf-

heid. 

Van hoge waarde vanwege de kenmerkende vroeg 20e-

eeuwse eclectische bouwstijl, de kwaliteit van de de-

taillering en de ligging in het groen. Mogelijk interieur-

waarde aanwezig (trap, tussenportaal, stucplafonds 

ed.). 

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 41  
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Omschrijving: KANTOOR en aangebouwde WO-

NING op rechthoekige plattegrond met knik. Gelegen 

op de hoek van de Rijksstraatweg en de Mauritsweg. 

Getrapte bouwvolumes in hoogte oplopend; een- en 

tweelaags met souterrain, onder plat dak en met mar-

kante uitgemetselde schoorsteen. Functionalistische 

bouwstijl. Begane grond vijf treden opgetild boven 

souterrain. Plint gepleisterd met grote stalen drie- en 

vierdelige glaspuien voor het kantoorgedeelte onder 

doorlopende betonnen latei. Gevels opgetrokken in geel 

metselwerk in halfsteens verband. Woning met grote 

enkelvoudige en samengestelde vensters onder beton-

nen lateien. Linker en rechter zijgevel blind uitgevoerd. 

Smalle dakrand, tweede verdieping met bredere dak-

lijst. Entrees terugliggend, gescheiden door brede pe-

nant.  

Bijzonder kenmerk: Gootuitspar ing midden in 

voorgevel, afgeschuinde hoek bij kantoor en decoratie-

ve herhaling van betonnen tussenstijlen naast entree 

kantoor.  

Motivering: Zichtbaarheid, representativiteit en 

conservering. 

Van hoge waarde als lokaal zeldzaam voorbeeld van 

een functionalistische bouwstijl, waarbij wonen en wer-

ken worden gecombineerd. Markante hoofdvorm, 

zichtbaar gelegen op de hoek van de straat en redelijk 

gaaf. 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 46A EN B 

Oorspr: functie:    Woning en Spaarbank Raiffeisenbank 

Huidige functie:    Administratiekantoor en woning 

Bouwjaar:      1969 
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Oorspronkelijke functie:  Woning 

Huidige functie:    Woning 

Bouwjaar:      18de-eeuws 

 

Omschrijving: Direct aan de straat gelegen WO-

NING. Nokrichting haaks op de straat. Zadeldak gedekt 

met rode oude holle pannen en recente dakvensters. 

Nokschoorsteen vervangen. Aanbouw aan linker zijde 

onder zadeldak met rode holle pan. Eenlaags met ver-

dieping en zolder onder dak. Traditioneel ambachtelij-

ke bouwstijl, opgetrokken in gele IJsselsteen met ge-

pleisterde plint en rode anderhalf steens strekken boven 

de gevelopeningen. Tuitgevel met vlechtwerk, afdek-

kap en uitgemetselde hoeken. Halfronde bekroning op 

tuit. Muurankers tegen voor- en zijgevels. Kozijnen en 

ramen met roedeverdeling (vervangen), waaronder 

waterslag of rollaag. Voordeur met natuurstenen neu-

ten, bovenlicht en lantaarn. Nr. 55 onder dezelfde kap 

gelegen als nr. 53. Rood metselwerk (vervangen) met 

twee ronde vensters, moderne zijentree onder latei en 

eenvoudige staafankers.   

Bijzonder kenmerk: Halfronde bekroning op tuit. 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid 

en conservering.  

Ondanks wijzigingen van hoge waarde vanwege de 

ouderdom en karakteristieke ligging aan een historisch 

lint in de hoek van de Rijksstraatweg, tegenover de 

brug.   

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 53, 55  
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Oorspronkelijke functie:  Villa  

Huidige functie:    Villa in ‘t Sunneke 

Bouwjaar:      1925 

 

Omschrijving: Vrijstaande VILLA op taps toelopend 

kavel, ontsloten via brug over de vaart, met groene 

voortuin en erf. L-vormige plattegrond, tweelaags met 

zolderverdieping onder dak. Steekkap met schuin dak-

schild, dakvlakken gedekt met rode OVH pannen. 

Overstek met eenvoudige windveer. Buitendaks gemet-

selde schoorstenen.  

Nokrichting haaks op de straat met steekkap. Ambach-

telijk traditionele bouwstijl. Rood metselwerk in Noors 

verband met siermetselwerk. Doorlopende naar voren 

springende gevelbanden ter hoogte van onder- en bo-

vendorpels van kozijnen. Gemetselde erker aan voorzij-

de met balkonhek. Oorspronkelijke kozijnen met roede-

verdeling, ruitvormig venster in voorgeveltop. Entree 

in zijgevel achter gemetselde borstwering, met stoepje 

en onder houten luifel met bovenlicht.  

Bijzonder kenmerk:  ruitvormig venster met siermet-

selwerk. 

Motivering:  Representativiteit, conservering en gaaf-

heid. 

Van hoge waarde vanwege de hoge mate van gaafheid, 

de karakteristieke vormgeving en bijzondere situering 

op de kavel. 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 68 
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Oorspronkelijke functie:  Villa Henny 

Huidige functie:    Villa 

Bouwjaar:      1920 (gevelsteen) 

 

Omschrijving: 19e-eeuwse eclectische vrijstaande 

VILLA, op hoekkavel deels omsloten door water en 

ontsloten met brug. Woning op samengestelde platte-

grond, tweelaags onder plat dak met gedeeltelijk schui-

ne dakschilden. Gepleisterde plint, waarboven rood 

metselwerk in kruisverband met doorlopende gevelban-

den ter hoogte van onder-, wissel- en bovendorpels van 

kozijnen. Strekken of togen met gedecoreerde sluit-

steen en tegelwerk in de boogvelden. Entree in risale-

rend geveldeel met verhoogde geveltop en bewerkte 

balusters, waartussen bouwjaar. Voor- en zijgevel met 

erker, aan voorzijde voorzien van houten hekwerk en 

terugliggende gevel op de verdieping onder overstek. 

Rechter zijgevel eveneens met hoger opgetrokken ge-

veldeel en dakkapellen. Deels originele (geprofileerde) 

houten kozijnen met glas-in-lood in de bovenlichten en 

afgeschuinde waterslagen. Originele voordeur met hek-

werk onder hangende luifel. Dakschilden gedekt met 

gesmoorde tuile du nord (vernieuwd).  

Bijzonder kenmerk:  Balusters en jaartal in de top. 

Motivering:  Zeldzaamheid, representativiteit, conser-

vering en gaafheid. 

Van hoge waarde als redelijk gave villa met authentie-

ke details, representatief voor de 19e eeuw en gelegen 

in een groene omgeving, deels omsloten door water. 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 76 
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Omschrijving: ZAALKERK uit de 19e eeuw met in-

vloeden uit de Neogotiek. Verder teruggelegen van de 

weg. Eenbeukige kerk met zadeldak, lagere uitbouw 

aan achterzijde en twee terugliggende langgerekte vo-

lumes aan weerszijden welke plat zijn afgedekt. Voor-

zijde rechthoekige nieuwe entree met rondboog, plat 

afgedekt. Lantaarn met klokkenstoel, waarvan de ui-

vormige spits vervangen is door een spits met tentdak. 

Oorspronkelijk schoon metselwerk gepleisterd met 

donkere plint. Rondboogvensters met glas-in-lood en 

voorzetbeglazing. Voorgevel geleed door lisenen met 

op de buitenste lisenen een vaas op afdekplaat. Tussen 

lisenen rand van gemetselde rondbogen. Boven entree 

twee galmgaten. Zijgevels met lisenen en muurankers. 

Dak gedekt met mastiek (oorspronkelijk pannen), dak-

randen voorzien van recente afdekplaten en goten zijn 

eveneens vervangen.  

Bijzonder kenmerk: Vazen op de hoekpilasters. 

Motivering:    Samenhang en context, zichtbaarheid en 

conservering. 

Ondanks wijzigingen van hoge cultuurhistorische en 

sociaalmaatschappelijke waarde als gereformeerde kerk 

in Rijsoord. Van belang als cultuurhistorisch ensemble 

met naastgelegen pastorie (De Fontijn) uit 1917. On-

danks wijzigingen blijft architectuur afleesbaar. 

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG ACHTER 97 

Oorspronkelijke functie:  Oosterkerk 

Huidige functie:    Opstandingskerk 

Bouwjaar:      1889, architect Abr. Pijl (Alblasserdam), aannemer A. den Boer.  

        Uitbreiding (zijvleugels) 1916, uitbreiding (achtergevel naar achteren verplaatst t.b.v. 

        extra ruimte) 1919, restauratie 1967, nieuwe entree 2004. 
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Omschrijving: Symmetrische twee-onder-een-kap 

WONINGEN op rechthoekige plattegrond met voor-

tuin. Twee bouwlagen onder overstekend schilddak. 

Nokrichting parallel aan de straat. Flauw hellend dak 

met twee authentieke dakkapellen, rode verbeterde 

Hollandse pannen. Sobere interbellumarchitectuur. 

Rood metselwerk in halfsteensverband met siermetsel-

werk, zoals de rollagen boven de vensters en omlopen-

de gevelband. Afgeschuinde erkers met gemetselde 

borstwering, waarboven lijstwerk met houten balkon 

hekwerk. Kozijnen met originele glas-in-lood boven-

lichten en betonnen onderdorpels. Zijgevels met uitge-

metselde waterslagen. Originele dubbele openslaande 

balkondeuren op de verdieping. Terugliggende openge-

werkte entree op de hoeken met originele deuren, glas-

in-lood bovenlichten en onder een uitkragende beton-

nen latei die rust op een gemetselde hoekkolom. Ter-

razzo stoepje. Nokschoorsteen en uitgemetselde 

schoorstenen. Omlopende brede getimmerde bakgoten.    

Bijzonder kenmerk: Erker s en hoekaccenten met 

entrees 

Motivering: Samenhang en context, representativiteit, 

conservering en gaafheid. 

Van hoge waarde vanwege het ensemble van de sym-

metrische woningen. Gaaf in hoofdvorm en details. 

Kenmerkend voor de interbellumarchitectuur.  

 

Oorspronkelijke functie:  Twee-onder-een-kap woningen 

Huidige functie:    Twee-onder-een-kap woningen 

Bouwjaar:      1930 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 124-126 
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Oorspronkelijke functie:  Vlasserij/vlasoverslag 

Huidige functie:    Bedrijfsgebouw 

Bouwjaar:      1920 

 

Omschrijving: Voormalige vlasserij en vlasoverslag 

Van Nes, nu BEDRIJFSGEBOUW op rechthoekige 

plattegrond. Gelegen direct aan de Rijksstraatweg en 

tegen de Waaldijk. Asymmetrisch en in hoogte onder-

broken zadeldak, met (dichtgezette) vensterpartij op het 

noorden gericht. Nok evenwijdig aan de straat. Voorzij-

de met schuine overkapping (bitumen) op houten spant 

met houten bakgoot. Traditioneel ambachtelijk utilitair 

gebouw. Opgetrokken in rood metselwerk in kruisver-

band met muurankers en schietankers, gecementeerde 

plint. Begane grond voorgevel (Rijksstraatweg) en 

rechter zijgevel deels wit geschilderd. Begane grond 

met vernieuwde gevelpuien. Achtergevel (Waaldijk) 

met bouwsporen van dichtgezette gevelopeningen on-

der segmentbogen. Enkele vensters voorzien van een 

schuin gemetselde waterslag. Zijgevels met overstek op 

houten klossen en met windveer. Vernieuwde bakgoot.   

Bijzonder kenmerk:  Zaagdak. 

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, zichtbaarheid 

en zeldzaamheid. 

Van hoge waarde als een van de laatste zichtbare res-

tanten van de vlasindustrie aan de Waaldijk in Rijs-

oord. Ondanks wijzigingen gaaf in hoofdvorm en mar-

kant gelegen direct aan de weg. Herinnert aan de vlas-

fabriek op deze locatie.  

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 125A 
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Oorspronkelijke functie:  Woning  

Huidige functie:    Woning  

Bouwjaar:      1920 

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING op rechthoekige 

plattegrond in royale tuin. Eenlaags onder zadeldak met 

gemetselde hoekschoorstenen. Nokrichting evenwijdig 

aan de weg. Traditioneel ambachtelijke bouw, met 

klassieke elementen. Donkere plint, waarboven wit 

geschilderd metselwerk, zijgevels met tuit en muuran-

kers, zinken deklijst en zinken goten. Zesruits schuif-

vensters (vervangen) met blauwe persiennes en blauw 

geschilderde waterslagen. Entree met klassieke omlijs-

ting met kroonlijst op sierlijke consoles, natuurstenen 

onderdorpel en neuten. Deur met bovenlicht met ge-

kleurd glas. Zijgevel met erker en tweedelige vensters. 

Zadeldak met blauw geglazuurde OVH pannen en hou-

ten bakgoot, dakkapel met eenvoudige klauwstukken. 

Voor- en achtergelegen tuin met hekwerk, twee lanta-

renpalen en een bijgebouw.  

Bijzonder kenmerk:  Entree met klassieke omlijsting. 

Motivering:  Samenhang en context, zichtbaarheid en 

conservering. 

Van hoge waarde vanwege de vrijstaande ligging met 

riante tuin en voorname uitstraling.  

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 133  
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Oorspronkelijke functie:  Woningen 

Huidige functie:    Woningen 

Bouwjaar:      1930 

 

Omschrijving: Twee identieke vrijstaande WONIN-

GEN op een vierkante plattegrond met tentdak. Gara-

ges verbonden onder plak dak. Eenlaags onder dak met 

op elke zijde oorspronkelijke dakkapellen met zijwan-

gen van bitumineuze rode geschubde shingles en ge-

knipte losanges. Interbellum architectuur met invloeden 

uit het zakelijk expressionistisme. Rood metselwerk in 

kruisverband met siermetselwerk rondom entree. Tent-

dak met rode tuile du nord pannen, fors overstek met 

bewerkte houten klossen waarop de bakgoot rust. Boei-

boord van bakgoten sierlijk bewerkt, evenals de wind-

veren van de dakkapellen. Karakteristieke nokschoor-

steen. Houten kruiskozijnen met luiken en afgeschuin-

de gemetselde waterslagen, glas met roosters vervan-

gen. Entreekozijnen uitgevoerd als ‘melkmeisje’, met 

stoepje.  

Bijzonder kenmerk:  Tentdak en siermetselwerk. 

rondom entree.  

Motivering:   Samenhang en context, zichtbaarheid, 

zeldzaamheid en representativiteit. 

Van hoge waarde vanwege de unieke kapvorm en de 

samenhang tussen beide woningen. De karakteristieke 

20e-eeuwse bouwstijl en detaillering, en vanwege de 

hoge mate van gaafheid van hoofdvorm en afwerking.  

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 134 EN 136 
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Oorspronkelijke functie:  Vlasloods 

Huidige functie:    Schuur 

Bouwjaar:      1930  

     

Omschrijving: SCHUUR op rechthoekige plattegrond 

met aanbouw aan achterzijde. Eenlaags onder zadeldak 

met flauwe hellingshoek, gedekt met rode pannen. 

Aanbouw onder plat dak. Nokrichting haaks op de 

straat. Twee gemetselde nokschoorstenen. Traditioneel 

ambachtelijke bouwstijl, opgetrokken in rood metsel-

werk in Noors verband. Kopgevels met tuit en uitge-

metselde schouders, zijgevels met eenvoudige staafan-

kers. Gevelbeëindiging met rollaag. Getoogde entree 

met duimen, deuren niet aanwezig. Getoogde vensters 

met houten kozijnen met 6-ruits roedeverdeling. Beton-

nen bakgoot op gootklossen met afdekkap. Getoogde 

houten strokendeur in zijgevel, waarnaast twee lage 

vierkante vensters. Erf afgescheiden door ijzeren hek-

werk met roldeuren.  

Bijzonder kenmerk: Getoogde vensters met 6-ruits 

roedeverdeling. 

Motivering:   Ontstaansgeschiedenis, zeldzaamheid, 

representativiteit en gaafheid. 

Van hoge cultuurhistorische waarde als een van de wei-

nige schuurvolumes aan de Rijksstraatweg. Representa-

tief en gaaf voorbeeld van utiliteitsbouw.  

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 165B  
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Oorspronkelijke functie:  Woning 

Huidige functie:    Woning 

Bouwjaar:      1920 

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING op rechthoekige 

plattegrond met aanbouw aan achterzijde. Nok even-

wijdig aan de straat, terugliggend gelegen. Eenlaags 

onder mansarde kap. Traditionele woning met eclecti-

sche invloeden. Gepleisterde plint, met daarboven rood 

metselwerk in kruisverband. Zijgevels in geel metsel-

werk met rode rollagen boven de vensters. Voorgevel 

met verhoogde entree en glas-in-lood in het bovenlicht. 

(Schuif)kozijnen eveneens met glas-in-lood in het bo-

venlicht, persiennes en schuin gemetselde waterslagen. 

Boven vensters gemetselde anderhalfsteens strekken. 

Eenvoudige muurankers zichtbaar. Oorspronkelijke 

aangekapte dakkapel met driedelige bovenlichten. Dak 

gedekt met gesmoorde tuile du nord met platte wel, 

uitkragend op de koppen met eenvoudige windveren, 

bakgoot en twee nokschoorstenen.  

Bijzonder kenmerk:  Zeldzame toepassing van tuile 

du nord met platte wel. 

Motivering:   Samenhang en context, representativi-

teit, conservering en gaafheid. 

Van hoge waarde vanwege de gaafheid en eenvoud van 

de woning, de vrijstaande terugliggende positie t.o.v. 

de weg en de ligging in een groene tuin. 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 200 
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Omschrijving: Vml. Chr. lagere SCHOOL De Zwaan 

in traditionele bouwstijl met invloeden van de Delftse 

school. Eenlaags samengesteld volume met samenge-

stelde kap van schilddaken en uitwaaierende dakschil-

den, rechts geknikte dakvoet, gedekt met rode Verbe-

terde Hollands pannen. Nok overwegend haaks op de 

dijk. Twee vleugels ter weerszijden van de entree. Op-

getrokken in rood metselwerk in kruisverband. Entree 

via natuurstenen traptreden, dubbele deur en twee glas-

in-lood vensters aan weerszijden en integraal gemetsel-

de bloembakken. Kozijnen en vensterindeling ver-

nieuwd, kenmerkende knik in voorgevelkozijnen be-

houden. Rollagen boven gevelopeningen en vensters 

voorzien van gemetselde waterslagen. Recente dakka-

pel. Dakoverstekken met in hoogte verspringende ge-

profileerde bakgoot. Niet originele schoorsteen.   

Bijzonder kenmerk: Hoekige vleugels. 

Motivering:    Ontstaansgeschiedenis, zeldzaamheid 

en representativiteit. 

Van hoge waarde vanwege de karakteristieke en vrij 

gave hoofdvorm met steile dakvlakken en vanwege de 

cultuurhistorische betekenis als school. Representatief 

voor de bouwperiode en herkenbaar als school, verwij-

zend in naam naar het gehucht ‘Zwaantje’.  

 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 287  

Oorspronkelijke functie:  Lagere school (Bijzondere School) De Zwaan 

Huidige functie:    Muziekschool 

Bouwjaar:      1933 
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Oorspronkelijke functie:  Boerderij Veelust 

Huidige functie:    Woonhuis met bedrijf 

Bouwjaar:      1924 (volgens gevelsteen) 

 

Omschrijving: WOONHUIS met achtergelegen 

SCHUUR. Eenlaags volumes met zadeldak. Nokrich-

ting haaks op de weg. Rood metselwerk met grauwe 

plint, woonhuis opgetrokken in kruisverband en de 

schuur in halfsteensverband waarvan de zijgevels in 

Noors verband. Siermetselwerk boven de gevelopenin-

gen en als beëindiging van de topgevel van de schuur. 

Traditioneel ambachtelijke stijl uit het Interbellum. 

Verdiepte entree onder toog, waarboven latei. Histori-

serende vensters met luiken en geglazuurde raamdor-

pelstenen. Sierankers. Op verdieping getrapt venster. 

Geprofileerde windveer. Zijgevel met muurankers, re-

cente dakkapel. Rode pannen. Voorgevel schuur met 

gevelsteen in de top, waaronder rond venster met roe-

deverdeling. Recente overheaddeur. Zijgevels met ge-

toogde stalvensters met roedeverdeling, recente over-

headdeur en vensters met ventilatiestrook. Dakbedek-

king niet oorspronkelijk.  

Bijzonder kenmerk: Getrapt venster op de verdie-

ping en windveer woonhuis. 

Motivering:   Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde vanwege de histo-

rische ligging aan een dijklichaam, verwijzend naar de 

oude verkaveling en kenmerkende redelijk gave bouw-

stijl. 

HOGE WAARDE 

 

RIJKSSTRAATWEG 289 EN 289A 
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Oorspronkelijke functie:  Woonhuis met vlasschuur 

Huidige functie:    Woonhuis 

Bouwjaar:      1934 

 

Omschrijving: Vml. boerderij bestaande uit WOON-

HUIS met gemetselde TUINMUUR en dwars op het 

woonhuis geplaatste SCHUUR en treurwilg. Eenlaags 

woonhuis onder zadeldak en tweelaags schuur onder 

mansardekap. Woonhuis gedekt met rode tuile du nord 

pannen en schuur gedekt met sneldekpannen. Woon-

huis in roodgeel gemêleerde steen, gemetseld in kruis-

verband. Siermetselwerk boven vensters en getoogde 

entree, toog met sluitstenen. Terugliggende entree. Ver-

nieuwde vensters met geglazuurde raamdorpelstenen. 

Zijgevels met gepleisterde strekken/lateien boven de 

vensters. Geprofileerde bakgoot op gootklossen. Re-

cente dakkapel. Schuur in kalkzandsteen in kruisver-

band. Voorgevel met staafankers, rond venster in de 

top en recente en oorspronkelijke gevelopeningen on-

der togen. Achtergevel bekleed met plaatmateriaal.  

Bijzonder kenmerk: Twee haaks op elkaar gelegen 

volumes.  

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zeldzaamheid en conservering. 

Van hoge cultuurhistorische waarde als een van de laat-

ste vlasschuren, die ondanks wijzigingen in vrij gave 

staat verkeert. Van belang voor de geschiedenis van 

Rijsoord als gebied waar vlas werd verbouwd en ver-

werkt.  

HOGE WAARDE 

 

WAALWEG 37, 37A, 37B 
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HOGE WAARDE 

 

Oorspronkelijke functie:  Boerderij 

Huidige functie:    Woonhuis en winkel/bedrijf 

Bouwjaar:      1924 

 

Omschrijving: Complex bestaande uit een WOON-

HUIS en aangebouwde SCHUUR, van het type Vlaam-

se schuur. Omgeving gewijzigd met recente aan- en 

bijgebouwen. Eenlaags met zadeldak, gedekt met rode 

tuile du nord pannen. Nokrichting haaks op de weg. 

Bouwstijl met invloeden uit het Interbellum en de 19e 

eeuw. Woonhuis in rood metselwerk in kruisverband 

met siermetselwerk in de strekken boven vensters en 

deur. Vensterbanken onder (vernieuwde) vensters met 

luiken. Gevelverhoging voorzijde met topgevel, sier-

spant en eenvoudige windveren. Markante gemetselde 

schoorsteen. Zijgevel met staafankers. Recente dakka-

pel, bakgoot op klossen. Schuur eveneens rood metsel-

werk in kruisverband. Vernieuwde entree, met 8-delig 

bovenlicht. Gevelsteen met jaar van herbouw (1924) 

boven entree. Originele vensters, ventilatie en houten 

delen in geveltop. Windveren.  

Bijzonder kenmerk: Sierspant woonhuis en topgevel 

schuur. 

Motivering:  Ontstaansgeschiedenis, samenhang en 

context, zeldzaamheid en conservering. 

Van hoge waarde vanwege het ensemble van woonhuis 

en schuur in kenmerkende bouwstijl van het Interbel-

lum.  

ZEVENBERGSEDIJKJE 64 EN 64A 
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REDELIJK HOGE WAARDE 

GEBROKEN MEELDIJK 3 NOLDIJK 3 PRUIMENDIJK 36 

Bouwjaar:     1880  

 

Omschrijving: Vml. WOONHUIS van boerderij 

(bedrijfsgedeelte gesloopt) op rechthoekige platte-

grond met TUIN, eenlaags met zadeldak (gesmoorde 

kruispan), dakkapellen en nokschoorsteen. Rood met-

selwerk in kruisverband, lijstgevel, symmetrische 

gevelindeling, gevelopeningen met sierlijke omlijs-

ting rond bovenlichten, deur met ijzeren roosterwerk, 

‘serliana’ vensteropzet zijgevel bestaande uit drie 

enkele schuifvensters. Van belang vanwege de gave 

details van de 19e-eeuwse architectuur, als restant van 

een boerderij en ligging aan een oud dijklint.  

Bouwjaar:     1939  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING op rechthoeki-

ge plattegrond, eenlaags onder zadeldak met steekkap 

(gesmoorde pan), gevelverhoging met uitgemetselde 

schoorsteen, brede getimmerde goten, aanbouw. Geel 

metselwerk in Noors verband met rode plint en sier-

metselwerk, erker, vensters met roedeverdeling, drie-

hoekig topvenster, getoogde entree. Van belang van-

wege de karakteristieke interbellum architectuur met 

gave details en de markante ligging aan een kruising.  

Bouwjaar:     1935  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING met SCHUUR 

op rechthoekige plattegrond, eenlaags onder zadeldak 

(gesmoorde tuile du nord), overstek, rood metselwerk 

in Vlaams verband met siermetselwerk, schuine wa-

terslagen in het gevelvlak, hoek- en stolpvensters, 

glas-in-lood, originele houten deur onder luifel. 

Schuur eveneens met zadeldak en opgetrokken in 

rood metselwerk, halfrond venster in de top. Van be-

lang vanwege de gave architectonische details  
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PRUIMENDIJK 93 PRUIMENDIJK NAAST 119 (HISTORISCHE 115-117) 

REDELIJK HOGE WAARDE 

PRUIMENDIJK 157, 159 

Bouwjaar:     1930  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING, op rechthoe-

kige plattegrond, eenlaags onder zadeldak 

(gesmoorde tuile du nord), dakkapel, brede getimmer-

de bakgoten, windveer en aanbouw. Rood metselwerk 

in halfsteens verband, vensters met luiken, glas-in-

lood, entree met vensters aan weerszijden en boven-

licht (melkmeisje). Van belang als dijkwoning en 

vanwege de sobere baksteenarchitectuur.  

Bouwjaar:     ca. 1900  

 

Omschrijving: Historische binnendijkse SCHUUR 

op rechthoekige plattegrond, eenlaags onder zadeldak 

(rode oude holle en gesmoorde pan), aankapping aan 

achterzijde onder lessenaarsdak, dakkapel, eenvoudi-

ge windveren, restant goot op houten klossen en goot-

beugels. Deels geel metselwerk in kruisverband, deels 

rabatwerk, gevelopeningen onder rollagen, staafan-

kers, luiken aan gehengen, rechthoekige vensters. 

Van belang vanwege de markante ligging op de hoek, 

deels verdiepte dijkligging, historische materialen en 

ouderdom.  

Bouwjaar:     1884 

 

Omschrijving: ARBEIDERSWONINGEN op recht-

hoekige plattegrond, eenlaags onder zadeldak 

(geglazuurde OVH pan), aanbouwtjes onder lesse-

naarsdak, nokschoorsteen, windveren. Geel metsel-

werk in kruisverband, siermetselwerk met rode steen, 

strekken, staafankers, gevelsteen en vensters met lui-

ken. Van belang vanwege de markante ligging op de 

hoek en als karakteristieke eenvoudige arbeiderswo-

ningen.  
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PRUIMENDIJK 318, 324 RIJKSSTRAATWEG 9 

REDELIJK HOGE WAARDE 

RIJKSSTRAATWEG 45 

Bouwjaar:     1914  

 

Omschrijving: Voormalige SCHOOL met ONDER-

WIJZERSWONING, nu woningen, op rechthoekige 

plattegrond, eenlaags onder zadeldak met aankapping 

(rode OVH pan), dakkapellen, lijstgoot, geel metsel-

werk in kruisverband, geleed door lisenen, togen, an-

kers, gevelsteen: “Laat de kinderen tot mij komen” en 

getoogde gevelopeningen. Van cultuurhistorische 

waarde als voormalige school en onderwijzerswoning 

en vanwege de kenmerkende architectonische ele-

menten  

Bouwjaar:     1920  

 

Omschrijving:  TUINDERSWONING met haaks 

daarop gesitueerde SCHUUR, beide op rechthoekige 

plattegrond, eenlaags en onderkelderd, onder zadel-

dak (rode tuile du nord), dakkapellen, uitgemetselde 

schoorstenen, geprofileerde bakgoot en windveer. 

Rood metselwerk in kruisverband, driehoekige erker, 

sierankers, schuifvensters, entree als melkmeisje uit-

gevoerd. Stal met stalramen met zon-vorm in roede, 

hooiluik en overheaddeur. Van belang als vrij gaaf 

complex van woning en schuur, zowel woonhuis als 

schuur vrij rijk in details uitgevoerd.   

Bouwjaar:     1932  

 

Omschrijving: Vml. vrijstaande PASTORIE op 

rechthoekige plattegrond, tweelaags onder schilddak 

met steekkap (gesmoorde VH pan), dakkapel, brede 

overstekken, donkerrood metselwerk in Vlaams ver-

band, balkon, glas-in-lood bovenlichten, langwerpige 

vensters bij trappenhuis, originele houten voordeur. 

Van cultuurhistorische waarde als pastorie, behorende 

bij de kerk en vanwege de karakteristieke interbellum 

architectuur met zakelijk expressionistische invloeden 

en prominente kap.  
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RIJKSSTRAATWEG 52, 54 RIJKSSTRAATWEG 54A 

REDELIJK HOGE WAARDE 

RIJKSSTRAATWEG 128 

Bouwjaar:     1925 

 

Omschrijving: WONINGEN met aangebouwde 

SCHUUR, mogelijk vml. Marechausseekazerne, op 

rechthoekige plattegronden. Woningen eenlaags met 

gevelverhoging, onder mansardekap (rode tuile du 

nord), dakkapel, nokschoorstenen, bakgoot op gepro-

fileerde klossen, rood metselwerk in kruisverband, 

erkers, siermetselwerk, geglazuurde dorpelstenen en 

terugliggende entree. Schuur onder zadeldak, wind-

veer, rood metselwerk in kruisverband, siermetsel-

werk, geglazuurde dorpelstenen, vensters met sierlij-

ke stalen roedeverdeling, stalvenster en garagedeur. 

Van belang vanwege de functionele samenhang tus-

sen wonen en werken en de architectonische samen-

hang, met karakteristieke interbellum details.  

Bouwjaar:     1925  

 

Omschrijving: Vrijstaande SCHUUR op rechthoeki-

ge plattegrond, eenlaags onder zadeldak (rode pan), 

rood metselwerk in halfsteensverband, rollagen, rond 

vensters in de top, voormalig hijsdeuren, ladderven-

sters met ijzeren roedeverdeling, vernieuwde schuif-

deuren. Van belang vanwege de functionele en archi-

tectonische samenhang met nr. 52-54 en vanwege de 

utilitaire bouwstijl.  

Bouwjaar:     1928  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING op rechthoeki-

ge plattegrond, eenlaags onder zadeldak (gesmoorde 

pan), dakkapellen, rood metselwerk in kruisverband 

met plint, erker, siermetselwerk, glas-in-lood boven-

lichten, natuurstenen waterslagen, terugliggende en-

tree, originele houten voordeur (melkmeisje). Van 

belang vanwege de gave architectonische details.  
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RIJKSSTRAATWEG 131 RIJKSSTRAATWEG 135 

REDELIJK HOGE WAARDE 

RIJKSSTRAATWEG 142 

Bouwjaar:     1937  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING op samenge-

stelde plattegrond, tweelaags onder samengesteld 

schilddak, (donker gekleurde VH pan), rood metsel-

werk in Noors verband, terugliggende voeg, rollagen, 

ronde vensters, entree onder diepe luifel met smal 

laddervenster en gemetseld muurtje en mee-

ontworpen plantenbakken. Van belang vanwege de 

robuuste karakteristieke interbellum architectuur met 

zakelijk expressionistische invloeden.  

Bouwjaar:     1928  

 

Omschrijving: VILLA met HEKWERK op samen-

gestelde plattegrond, tweelaags onder samengesteld 

dak (rode tuile du nord), overstekken, bakgoot, dak-

kapel, uitgemetselde schoorsteen, buitenkamers onder 

steekkap, balkon, rood metselwerk in Vlaams ver-

band, rollagen, glas-in-lood bovenlichten, stolpramen, 

oorspronkelijke houten voordeur onder diepe luifel en 

houten hekwerk. Van belang vanwege de interbellum 

architectuur met zakelijk expressionistische invloe-

den, bijzondere hoofdvorm en gave details.    

Bouwjaar:     1930  

 

Omschrijving: LANDHUIS op L-vormige platte-

grond, eenlaags onder steil licht gebogen zadeldak 

met steekkap (gesmoorde en donkerroodbruine VH 

pan), uitgemetselde schoorsteen, dakkapel, balkon, 

brede getimmerde bakgoot, rood metselwerkwerk in 

Noors verband, donkere plint, rollagen, rond venster, 

vensters met ruitverdeling, gemetseld muurtje bij en-

tree. Van belang vanwege de karakteristieke hoofd-

vorm, de ligging in het groen en de bijzonder interbel-

lum architectuur met gave details.  
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RIJKSSTRAATWEG 143 RIJKSSTRAATWEG 144 

REDELIJK HOGE WAARDE 

RIJKSSTRAATWEG 173 

Bouwjaar:     1920  

 

Omschrijving: WONING op L-vormige plattegrond, 

deels een- en tweelaags, samengesteld zadeldak 

(roodbruin geglazuurde tuile du nord), overstek en 

bakgoot op sierlijke ijzeren consoles, windveren en 

sierspant met makelaar. Geel metselwerk in kruisver-

band, gedecoreerd bandwerk en bijzondere kozijnde-

tails. Toegang via brug. Van belang vanwege de ken-

merkende eclectische architectuur met chalet invloe-

den en bijzondere details.  

Bouwjaar:     1920  

 

Omschrijving: Vrijstaande TUINDERSWONING 

op rechthoekige plattegrond, eenlaags onder mansar-

dekap (gesmoorde tuile du nord), nokschoorstenen, 

lijstgoot, originele dakkapel, dakvensters, oranje en 

rood metselwerk in kruisverband, siermetselwerk, 

muurankers, T-schuifvensters, glas-in-lood boven-

lichten en terugliggende entree. Toegang via brug. 

Van belang vanwege de bijzondere situering op het 

perceel en de hoge mate van gaafheid van volume en 

architectonische details.  

Bouwjaar:     1800 

 

Omschrijving: WONING en SCHUUR, beide op 

rechthoekige plattegrond. Woning eenlaags onder 

zadeldak met aankapping (rode tuile du nord), dakka-

pel, oranje metselwerk in kruisverband, vlechtwerk, 

rollagen, vernieuwde vensters. Schuur onder zadeldak 

met wolfseind (golfplaten), gemetselde plint in kruis-

verband, potdekselwerk met luiken aan gehengen en 

schuurdeuren. Van belang als ensemble van woning 

en schuur, schuur redelijk uniek in materiaalgebruik, 

volgens opgave het oudste pand langs de Rijksstraat-

weg  
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WAALDIJK 129 

REDELIJK HOGE WAARDE 

WAALDIJK 175 WAALDIJK 135 

Bouwjaar:     1953  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING en GARAGE 

op rechthoekige plattegrond. Woning eenlaags onder 

zadeldak (grijze OVH) met karakteristieke nok-

schoorstenen, dakkapellen, bakgoot op beugels, rood-

geel metselwerk in Vlaams verband, ongedeelde ven-

sters met persiennes, terugliggende entree en origine-

le houten deur. Garage met asymmetrisch zadeldak, 

dakrand, garagedeuren in een punt, driehoekig ven-

ster. Van belang vanwege de sobere, karakteristieke 

traditionele Wederopbouw architectuur met gave de-

tails.   

Bouwjaar:     1930 

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING met ERFAF-

SCHEIDING op rechthoekige plattegrond, tweelaags 

onder zadeldak (grijze pan), nokschoorsteen met 

windveer (zeemeermin), loggia met sierlijk houten 

balkonhek, donkerrood metselwerk in kruisverband, 

plint van natuursteen, betimmering, samengestelde 

kozijnen, betonnen kader bloemvensters, betonnen 

luifel boven entree. Gemetselde penanten waartussen 

ijzerenbuis hekwerk en draaiende delen. Van belang 

vanwege de karakteristieke traditionele baksteenar-

chitectuur, met gave details.  

Bouwjaar:     1930  

 

Omschrijving: Vrijstaande WONING op samenge-

stelde plattegrond, tweelaags onder samengesteld dak 

(plat met omlopend schild, gesmoorde tuile du nord), 

gevelverhoging, overstek met brede getimmerde bak-

goten, dakkapellen, balkons, rood metselwerk in kle-

zoorverband met donkere plint, enkele originele ven-

sters met roedeverdeling, bijzonder getoogd entree-

portiek. Van belang vanwege de kenmerkende inter-

bellum architectuur met zakelijk expressionistische 

invloeden met bijzondere details en als vml. woning 

van de gemeentesecretaris.  
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REDELIJK HOGE WAARDE 

 

WAALWEG 27 

Bouwjaar:     1930  

 

Omschrijving: Vrijstaande TUINDERSWONING 

met SCHUUR en HEKWERK op L-vormige platte-

grond, eenlaags onder samengesteld zadeldak 

(gesmoorde VH pan), nokschoorstenen, dakvenster, 

brede getimmerde goot, rood metselwerk in half-

steensverband, donkere plint, rollagen, erker, stolp-

vensters, glas-in-lood, entree onder doorlopende 

hoekluifel, schuur met meerruits vensters met stalen 

roeden, schuurdeuren. Toegang via dam over berm-

sloot. Hekwerk met betonnen penanten waartussen 

stalenbuis hekwerk. Van belang vanwege herinnering 

aan bedrijvigheid op deze locatie en vanwege de so-

bere interbellum architectuur met enkele gave details.  
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De cultuurhistorie van het buitengebied van Ridderkerk concentreert zich grotendeels langs 

de lange historische lijnen in het landschap van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard. 

De aanleg van de Rijkswegen en knooppunten hebben grote impact gehad op het buiten-

gebied. Toch bevatten de gebieden nog genoeg sporen van het verleden die het behouden 

waard zijn. De afgedamde rivier de Waal speelde een belangrijke rol in de ontwikkelingen 

van het gebied tot aan een internationale pleisterplaats voor kunstenaars. De dijken langs 

de Waal zijn redelijk gaaf gebleven. Sporen van de bloeiende vlasindustrie in Rijsoord en 

de scheeps- en machinebouw van Bolnes zijn veelal uitgewist. De sporen van dat verleden 

verdienen de nodige aandacht.  

 

 

De oogst van deze inventarisatie, met objecten en struc-

turen van agrarische en industriële aard is divers. Langs 

de grenzen van het onderzoeksgebied bevinden zich de 

grotere structuren, zoals de dijklinten langs de Waal en 

restanten binnendijkse en buitendijkse cultuurland-

schappen. Bijzondere vermelding verdienen enkele laat 

negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse uitbreidingen 

van de woongebieden en de samenhangende complex-

matige (sociale) arbeiderswoningen in Bolnes. Deze 

getuigen van de verwevenheid tussen de bloeiperiode 

van industrie en scheepsbouw en de stedenbouwkundi-

ge ontwikkeling van Ridderkerk. De Ringdijk heeft aan 

de Maas een ‘werkrivier’ front en was en is een dyna-

misch gebied. Hierdoor is wel grotendeels het industri-

ële karakter en erfgoed verloren gegaan.  

 De naoorlogse stedenbouw en architectuur blijken 

sneller te worden aangetast bij ruimtelijke transforma-

ties. Het oorspronkelijke open, luchtige en groene ka-

rakter, een waardevol kenmerk van de naoorlogse nieu-

we tuinstadgedachte, en de samenhang tussen de groen-

blauwe structuren en de bebouwing gaat dan vaak ver-

loren. In Bolnes zijn de groen-blauwe randen van de 

gebieden, die de overgangen naar het open buitenge-

bied markeren, beeldbepalend. Ook de parksingelstruc-

tuur van de boezemsingel en de groen-blauwe wiggen 

dragen bij aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit. 

 Tijdens het onderzoek zijn we gestuit op enkele 

bijzondere naoorlogse objecten en complexen die, zoals 

bij het bungalowparkje ‘Thomsensoord’, ook regelma-

tig met ondersteuning van de scheeps- en machine-

industrie tot stand kwamen. Het wooncomplex Slinge-

hof, van architect Maarten Struijs, getuigt van de typo-

logische vernieuwing in de Post 65 woningbouwopga-

ve en is zowel stedenbouwkundig als architectonisch 

waardevol. 

 In het gebied Ridderkerk Donkersloot en Oosten-

dam valt het verlies van de havenstructuren op. Ridder-

kerk heeft maar liefst drie keer haar havens vernieuwd 

en verplaatst. De relatie met het water en de haven-

structuren is helaas verloren gegaan. 

 Als jong groen erfgoed is het beplantingsplan met 

de karakteristieke populierenlanen en -plantages van de 

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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Rijkswegen A16/A15 en de knooppunten beeldbepa-

lend. Bij de verjonging van het bomenbestand langs 

wegen (maar ook langs waterwegen en recreatiegebie-

den) wordt de populier tegenwoordig vervangen door 

andere loofsoorten. Hierdoor dreigt deze karakteristie-

ke boom en dit type Nederlandse landschapsarchitec-

tuur bestaande uit een spel van grote vlakken en lange 

lijnen te verdwijnen. In het algemeen zijn bomen, juist 

in de naoorlogse wijken en met name die zich op privé 

tuinen en erven bevinden, kwetsbaar voor verwijdering. 

Herijken van het gemeentelijke bomenbeleid, de bo-

menlijst en bewustwordingscampagnes kan helpen het 

waardevolle boombestand te beschermen. De ontwik-

keling van recreatiebossen in de jaren 60 en 70 zoals 

het Griendbos zijn karakteristiek voor de toenmalige 

visie op groen rondom steden. De Gorzen en het 

Griendbos dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en 

maken verbinding met het buitenwater. 

 

In het onderzoeksgebied hebben 50 landschappelijke en 

stedenbouwkundige structuren een cultuurhistorische 

waardering gekregen. Twee structuren zijn van zeer 

hoge waarde, 24 structuren zijn van hoge waarde en 24 

structuren zijn van redelijk hoge waarde. 

 

In het onderzoeksgebied hebben 76 cultuurhistorisch 

waardevolle objecten en ensembles een cultuurhistori-

sche waardering gekregen. Hiervan zijn 5 objecten/

ensembles van zeer hoge waarde, 37 van hoge waarde 

en 34 objecten/ensembles van redelijk hoge waarde. 

Naast de nieuw gewaardeerde panden kent het onder-

zoeksgebied 15 rijksmonumenten en 15 gemeentelijke 

monumenten en ensembles. Aangezien deze middels de 

Erfgoedwet en de Monumentenverordening zijn be-

schermd, zijn deze niet nader beschreven en van een 

waardering voorzien. 

Bovenstaande cultuurhistorische waarden zijn verbeeld 

op een cultuurhistorische waardenkaart. 

 

Dorp, Stad en Land heeft voor de gemeente met dit 

onderzoek de cultuurhistorisch waardevolle structuren 

en objecten geïnventariseerd, geselecteerd en van een 

waardering voorzien. Het is aan de gemeente om de 

vervolgstappen te bepalen. Dorp, Stad en Land doet 

hierna enkele aanbevelingen voor de wijze waarop de 

in dit rapport beschreven cultuurhistorische waarden 

door de gemeente geborgd kunnen worden.  

  

AANBEVELINGEN 

 

Regeling opnemen in het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan biedt de gemeente, tot de over-

gang naar en opname in het (tijdelijke) omgevingsplan, 

goede mogelijkheden voor behoud van de belangrijkste 

beschreven cultuurhistorische waarden van structuren 

en objecten in dit rapport. 

 Bij het opstellen van de cultuurhistorische waarden-

kaart is Dorp, Stad en Land uitgegaan van drie waarde-

ringscategorieën: zeer hoog (rood), hoog (oranje) en 

redelijk hoog (geel). Het is aan te bevelen om per cate-

gorie een eigen cultuurhistorische regeling in het be-

stemmingsplan op te nemen. Wat betreft de ‘zeer hoog’ 

en ‘hoog’ gewaardeerde landschappelijke en steden-

bouwkundige structuren stelt Dorp, Stad en Land voor 

om aan te sluiten bij de beleidslijnen ‘behoud van ka-

rakter’ en ‘continuïteit van karakter’ uit het ‘Erfgoed-

 



168                               CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK                         DORP, STAD & LAND 

 

 

 

beleid Ridderkerk’ (2013) van de gemeente. Concreet 

betekent dit dat de betreffende structuren een dusdanig 

hoge cultuurhistorische waarde hebben dat het wense-

lijk is dat zij worden behouden. In het bestemmings-

plan kan daarvoor de dubbelbestemming ‘Waarde - 

Cultuurhistorie’ worden toegekend. In de beschrijvin-

gen van deze structuren (zie hoofdstuk 3) is aangege-

ven wat de karakteristieken en behoudenswaardige on-

derdelen zijn. De gemeente kan aan deze dubbelbe-

stemming regels verbinden, zoals een vergunningplicht 

en advisering door de Monumentencommissie over 

bouwplannen. 

 Dorp, Stad en Land  beveelt aan bij eventuele sloop 

en nieuwbouw zoveel mogelijk aan te sluiten op de 

cultuurhistorische waarde in de omgeving en de be-

schreven waarden in het rapport ter inspiratie mee te 

geven aan de stedenbouwkundigen dan wel de architec-

ten van het nieuwbouwplan. 

  
De ‘redelijk hoog’ gewaardeerde structuren zijn welis-

waar ondersteunend voor het totaal van cultuurhistori-

sche waarden, maar zijn op zichzelf aangetast of van 

beperkte cultuurhistorische waarde.  

De beschermde regeling in het bestemmingsplan kan 

zich richten op het vastleggen van de contouren van de 

structuren in de enkelbestemming. Hier geldt de Rid-

derkerkse beleidslijn ‘inspiratie en respect’. Dorp, Stad 

en Land adviseert de gemeente bij nieuwe ontwikkelin-

gen zoveel mogelijk rekening te houden met de be-

staande cultuurhistorische structuren.  

 

Aanwijzing tot gemeentelijk monument 

De gemeente heeft op basis van de ‘Monumentenver-

ordening Ridderkerk 2013’ (en bij de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet, via het omgevingsplan) de mo-

gelijkheid tot het toekennen van de status als gemeente-

lijk monument of beeldbepalend pand, waarmee be-

houd van cultuurhistorisch waardevolle objecten veilig 

gesteld kan worden voor toekomstige generaties. De in 

dit rapport als  ‘zeer hoog’ en ‘hoog’ gewaardeerde 

objecten hebben een dusdanige hoge cultuurhistorische 

waarde dat het wenselijk is dat zij behouden blijven. 

Het gaat daarbij om de positionering op de kavel, ge-

velindeling, materialisering en kleurstelling zoals be-

schreven in hoofdstuk 3.   

 Dorp, Stad en Land adviseert de gemeente onder-

zoek te (laten) verrichten naar de mogelijkheid om de 

‘zeer hoog’ gewaardeerde panden aan te wijzen als 

gemeentelijk monument. Een toetsing van de waarde-

ring met die van de reeds aangewezen gemeentelijke 

monumenten kan onderdeel van dat onderzoek uitma-

ken, evenals een locatiebezoek waarmee de beschrij-

vingen en waarderingen verder kunnen worden gespe-

cificeerd. De hoog gewaardeerde panden komen in aan-

merking voor een aanwijzing tot beeldbepalend pand. 

Dorp, Stad en Land kan de gemeente hierbij eventueel 

ondersteunen door het opstellen van redengevende be-

schrijvingen of adviseren bij het aanwijzingstraject. 

 Ook voor de ‘redelijk hoog’ gewaardeerde panden 

geldt dat zij ondersteunend zijn voor het totaal van cul-

tuurhistorische waarden, maar op zichzelf zijn aange-

tast of van beperkte cultuurhistorische waarde zijn. 

Dorp, Stad en Land stelt voor de bestaande bouwkundi-

ge structuur te behouden en sloop en nieuwbouw niet te 

stimuleren. Ook hier kan een aanwijzing als beeldbepa-

lend pand overwogen worden of een dubbelbestem-
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het verruimen of juist verzwaren van de vergunning-

plicht voor bijvoorbeeld wijzigingen aan het interieur, 

specifieke (onderdelen van) gevels en/of bijgebouwen. 

 

 Voor de toekenning van de functie gemeentelijk mo-

nument of monumenten met een ander beschermingsre-

gime, zoals ‘cultuurhistorisch waardevol object’ of 

‘beeldbepalend pand’, geldt dat ook regels moeten wor-

den opgenomen ter voorkoming van aantastingen in de 

omgeving die ‘monumenten’ ontsieren of beschadi-

gen1. Op deze wijze kan ook door bescherming van de 

omgeving van monumenten een bijdrage worden gele-

verd aan de kwaliteit en betekenis van het monument 

zelf.  

 Het omgevingsplan biedt ook mogelijkheden om 

stads- en dorpsgezichten aan te wijzen, evenals (delen 

van) cultuurlandschappen. Hiermee kunnen grotere 

ruimtelijke structuren (historische linten, stedenbouw-

kundige ensembles) beschermd worden. Regels kunnen 

worden verbonden aan een vergunningstelsel voor 

bouw-, sloop- of aanlegactiviteiten, waarmee aantasting 

van - bijvoorbeeld - groenaanleg, zichtlijnen en hoofd-

massa van bebouwing voorkomen kan worden. 

 

 

 

 

ming Waarde - Cultuurhistorie in het bestemmingsplan.  

 

Kansen voor borging cultureel erfgoed in het omge-

vingsplan  

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, 

moeten gemeenten in hun omgevingsplan rekening 

houden met (het belang en het behoud van) cultureel 

erfgoed. Deze inventarisatie kan hiervoor als basis die-

nen. Het omgevingsplan biedt de gemeente, in tegen-

stelling tot de huidige bestemmingsplannen, meer mo-

gelijkheden voor maatwerk voor de bescherming van 

cultureel erfgoed, door het toekennen van verschillende 

beschermingsregimes, bestaande uit functies met re-

gels, gekoppeld aan een bepaald werkingsgebied 

(gebied, plek of object). Per waarderingscategorie (zeer 

hoog, hoog, redelijk hoog) zoals gebruikt in dit onder-

zoek en zelfs per object of locatie, kunnen specifieke 

regels vastgesteld worden.  

 In het omgevingsplan kunnen verboden worden op-

genomen (bv. voor sloop), een vergunningplicht voor 

bepaalde zaken (bv. bij wijzigen van structuren of pan-

den) en kan opgenomen worden wanneer advies ge-

vraagd wordt aan de gemeentelijke adviescommissie. 

Ook bij toekenning van de functie gemeentelijk monu-

ment geldt dat verschillende niveaus van bescherming 

(zwaarder of lichter) kunnen worden toegekend aan 

specifieke objecten. Daarbij kan gedacht worden aan 

1 De Omgevingswet hanteert een vast begrippenkader. Onder monument wordt verstaan: een onroerende zaak die deel uit-
maakt van cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed bestaat uit monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezich-
ten en cultuurlandschappen. Aan deze begrippen is geen beschermingsregime gekoppeld, bescherming geschiedt door het 
opnemen van functies en daaraan gekoppelde regels in het omgevingsplan. 
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Samenvattend wordt cultureel erfgoed in het omge-

vingsplan beschermd door: 

1. Het toekennen van functies met een werkingsge-

bied, zonder of met een extra aanduiding (bv. ge-

meentelijk monument – boerderij, cultuurhisto-

risch waardevol object – zeer hoog of cultuurhis-

torisch landschap - hoog)2. Meerdere functies 

voor één gebouw, plek of gebied zijn mogelijk, 

zoals de functie gemeentelijk monument, functie 

wonen en/of functie cultuurhistorisch landschap. 

2. Het koppelen van regels aan een functie (m.b.t. 

vergunningstelsel, adviesplicht gemeentelijke ad-

viescommissie, zorgplicht, omgeving van monu-

menten ed.). Voorkom daarbij stapeling van re-

gels doordat verschillende functies elkaar overlap-

pen. 

3. Aanwijzing als gemeentelijk monument. In tegen-

stelling tot andere functies geldt hiervoor een ver-

plichting vanuit de rijksregels, zoals het bijhouden 

van een register en een inperking van het vergun-

ningvrij bouwen.  

In het Digitaal Stelsel Omgevingsweg (DSO) wordt het 

omgevingsplan voor iedereen toegankelijk gemaakt. De 

verschillende gebieden en objecten van de cultuurhisto-

rische waardenkaart kunnen daarbij als ‘werkings-

gebied’ (met functies) worden opgenomen.  

Zie voor meer informatie: Rijksdienst voor het Cultu-

reel Erfgoed, Handreiking begrippenkader cultureel 

erfgoed onder de Omgevingswet, april 2020. 

 

 

Inspireren en documenteren van de cultuurhistorische 

waarden bij sloop  

Ruimtelijke ontwikkelingen als transformatie, sloop en 

sloopvergunningverlening staan tijdens de uitvoering 

van een cultuurhistorische inventarisatie niet stil. Dorp, 

Stad en Land is hiervan niet altijd op de hoogte en ad-

viseert ook altijd vanuit haar onafhankelijke positie. 

Tijdens het onderzoek stuitten wij op de volgende situ-

aties: 

 Verleende sloopvergunning van Laantje 2, kerk 

van de Oud Gereformeerde gemeente; 

 Het vervangen van een karakteristieke eind negen-

tiende-eeuwse woning aan de Pruimendijk 194; 

 Ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reij-

erwaard. In de ruimtelijke opzet komt de histori-

sche polderweg de Voorweg grotendeels te verval-

len; 

 Sloop van de beeldbepalende historische Ida-

Hoeve aan de Pruimendijk in Oostendam; 

 Sloop van de woningwet duplexwoningen aan de 

Gerard Alewijnszstraat/Dominee Sleeswijk Vis-

serstraat; 

 Herontwikkeling van het land achter de boerderij 

aan de Rijksstraatweg 9 en het verloren gaan van 

de agrarische context.  

 

Wij adviseren de gemeente bij sloop en aantasting van 

cultuurhistorisch gewaardeerde structuren en objecten 

in het algemeen het volgende: 

 

 

2 De verschillende extra aanduidingen moeten wel worden uitgelegd in de toelichting of er moet verwezen worden naar een 
beleidsdocument.  
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pedia.org/wiki/Lijst_van_beelden _in_ Ridderkerk.  

Het documenteren van de kunstwerken stelt de ge-

meente verder in staat de kunstobjecten te onderhouden 

en te bewaren voor volgende generaties. Het verdwij-

nen van de twee hieronder genoemde kunstwerken, 

duidt het belang aan van een dergelijk onderzoek:  

 Het lot van de wandkunst aan de gevel van de 

gesloopte gymzaal aan de Pretoriusstraat 33, een 

kleurrijk mozaïek, is onbekend. 

 De wandkunst aan de gevel van sportcentrum de 

Beverbol, een door Scheepswerf Boele geschon-

ken en hoogstwaarschijnlijk ook door Boele ver-

vaardigd werk, is van sloop gered door inzet van 

vrijwilligers van Buurtpreventie Bolnes. 

 

Cultuurhistorie ter inspiratie bij ruimtelijke ontwikke-

lingen  

Verschillende in dit rapport beschreven landschappelij-

ke en stedenbouwkundige structuren zijn, ondanks hun 

cultuurhistorische waarden, sterk aangetast dan wel niet 

meer herkenbaar. Dit betreft onder andere (delen van) 

de Ringdijk, Zevenbergscheweg, de Voorweg, de Blaak 

en de Blaakwetering. In de polder Donkersloot zijn de 

sporen van de havenkom, de haven en later het haven-

kanaal volledig verdwenen, ook de haven bij Oosten-

dam is gedempt. Naoorlogse ontwikkelingen vallen 

snel ten prooi aan transformatie en aantasting. Dit geldt 

zeker ook voor de typerende naoorlogse architectuur en 

stedenbouw. De kenmerkende opbouw en groen-

blauwe structuren als wiggen, parksingels en parkways 

van naoorlogse wijken in Bolnes zijn regelmatig aange-

tast waardoor de ruimtelijke samenhang en kwaliteit af 

is genomen.  

a. de ontwikkelende partij informeren over de aanwe-

zige cultuurhistorische waarden en inspireren tot 

hergebruik van onderdelen of zichtbaar maken van 

cultuurhistorie op de plek.  

b. structuren en objecten (laten) documenteren voor de 

transformatie of sloop. 

c. cultuurhistorisch waardevolle elementen  bewaren 

en eventueel  herplaatsen of anderszins zichtbaar te 

maken, bijvoorbeeld in of door middel van een 

kunstwerk, of opnemen in een fiets- of wandelroute.   

Dorp, Stad en Land kan hierin eventueel adviseren.  

 

Nader onderzoek kunst in de openbare ruimte  

In het onderzoeksgebied is tijdens de inventarisatie een 

aantal kunstwerken aangetroffen. Het gaat om gebouw-

gebonden (wand)kunst en vrijstaande beeldhouwwer-

ken. De kunstwerken zijn van invloed op de kwaliteit 

van de ruimtelijke omgeving en hebben een relatie met 

het gebouw waarvoor zij oorspronkelijk zijn ontwor-

pen. Hoewel niet tot de opdracht behorend, wordt gead-

viseerd de wandkunst en kunst in de openbare ruimte 

verder in kaart te (laten) brengen omdat ook kunst 

kwetsbaar is voor sloop, vernieling, heling en verplaat-

sing. Eerder werd daarom al voor de gemeente de kunst 

in de buitenruimte van het centrumgebied en de woon-

gebieden geïnventariseerd en gewaardeerd. (Dorp, Stad 

en Land, Aanvullend onderzoek cultuurhistorie. Kunst 

in de buitenruimte, Rotterdam 2020). 

De gesignaleerde kunstwerken (tevens de gesloopte) 

zijn opgenomen in de beschrijvingen, welke niet na-

streven volledig te zijn wat betreft kunstwerken. Nade-

re objectgegevens werden verkregen van: https://wiki-
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 Bijzonder kwetsbaar voor aantasting en verwijde-

ring zijn individuele bomen en boomgroepen die zich 

in privé-tuinen en op erven bevinden. Bomen in de 

naoorlogse gebieden zijn extra kwetsbaar omdat ze 

vaak nog niet oud genoeg ogen en/of niet meer aan-

sluiten op de smaak van de huidige bewoners. Door 

kap van karakteristieke ‘jaren 60 - 80’ bomen als co-

niferen, atlas 

ceders, slangedennen en lariksen vallen groenstruc-

turen die in grote mate gedragen worden door privaat 

groen, zoals aan de Leklaan, uit elkaar.  

 Hoewel dit rapport zich richt op het in kaart bren-

gen van bestaande waarden, adviseert Dorp, Stad en 

Land de gemeente te (laten) onderzoeken hoe de aan-

getaste structuren kunnen worden hersteld. Op deze 

manier worden de bestaande cultuurhistorische waar-

den in het gebied duidelijker leesbaar en wordt de 

ruimtelijke kwaliteit versterkt. Verder wordt geadvi-

seerd  om bij nieuwe ontwikkelingen en transforma-

ties de historische elementen, structuren en patronen 

als inspiratiekader in te zetten. Zo worden de identi-

teit, ruimtelijke samenhang en cultuurhistorische 

waarde van Ridderkerk geborgd.  

 

Bewoners informeren over en betrekken bij uitkom-

sten onderzoek en vervolgstappen  
Dorp, Stad en Land biedt de gemeente met dit rapport 

informatie aan over de nog aanwezige cultuurhisto-

risch waardevolle structuren en objecten in de ge-

meente. Wanneer de gemeente overgaat tot het borgen 

van deze waarde, bijvoorbeeld via het toekennen van 

een gemeentelijke monumentenstatus of het opnemen 

van regels in het bestemmingsplan/omgevingsplan, 

kan dit gevolgen hebben voor eigenaren of andere 

belanghebbende partijen. Geadviseerd wordt in dat 

geval eigenaren en andere belanghebbenden vroegtij-

dig te informeren en te betrekken bij het proces, mede 

in het kader van het Omgevingswet-‘denken’. Dit 

biedt de gemeente ook de kans eventueel aanvullende 

informatie over objecten en/of structuren op te halen. 

Dorp, stad en Land kan desgewenst ondersteunen bij 

dit proces. 

 De beschreven waarden kunnen ook op andere 

wijze door de gemeente worden ingezet om de cul-

tuurhistorie binnen de gemeente herkenbaar en beleef-

baar te maken. Het spreekwoord ‘onbekend maakt 

onbemind’ is in hoge mate van toepassing op erfgoed. 

Kennis van de omgeving en de aanwezige waarden, 

draagt bij aan waardering en daarmee aan (draagvlak 

voor) behoud. Gedacht kan worden aan het (laten) 

opnemen van deze informatie op de gemeentelijke 

website, informatieborden of in wandel- en fietsrou-

tes.  

 
Opstellen intergemeentelijke visie 

Tot slot, het onderzoeksgebied betreft het buitenge-

bied van de gemeente Ridderkerk. De cultuurhistori-

sche waarden houden echter niet op bij de grenzen 

van de gemeente of het bestemmingsplan. De Waal 

vormt de grens tussen de Riederwaard en Zwijnd-

rechtse waard. Geadviseerd wordt de samenwerking 

op te zoeken met de buurgemeenten om te komen tot 

de ontwikkeling van een intergemeentelijke visie, die  

van groot belang is om de ruimtelijke kwaliteit en 

cultuurhistorische waarden te borgen. Uiteraard geldt 

dit ook voor de gemeentegrenzen bij Barendrecht en 

IJsselmonde. 
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ook nadrukkelijk de cultuurhistorie van de rivieroevers 

meegenomen.  

 

De aandacht en waardering van industrieel, nau-

tisch,  waterstaatkundig en utilitair erfgoed (inclusief 

roerende goederen) is de laatste tijd enorm toegeno-

men. Wij adviseren de gemeente daarom een aanvul-

lend onderzoek te doen naar deze sporen uit het verle-

den. De kennis over dit soort erfgoederen is nog volop 

in ontwikkeling. Wij adviseren om in een vroeg stadi-

um de bewoners en (oud-) medewerkers van deze tak-

ken van industrie te betrekken bij het onderzoek. 

Aanvullend onderzoek naar industrieel erfgoed  
Tijdens de presentatie van dit onderzoek aan de ge-

meenteraad (eind 2021) en aan inwoners (januari 

2022) kwam uit diverse reacties naar voren dat aanvul-

lend onderzoek nodig is naar industrieel erfgoed in 

Ridderkerk. 

 Ridderkerk heeft een rijk industrieel verleden met 

haar vlasindustrie, de scheeps- en machinebouw. Veel 

van deze sporen bevinden zich langs de rivieroevers 

van de Nieuwe Maas, de Noord en de Waal. In deze 

gebieden bevinden zich ook sporen van nautisch erf-

goed zoals historische (veer-)haventjes en vaarweg-

markeringen, waterstaatkundig erfgoed als gemalen 

en utilitair erfgoed zoals elektriciteits-, water- en riool-

zuiveringsinstallaties. 

 

We kunnen op basis van dit onderzoek constateren dat 

juist sporen van het industriële en waterstaatkundi-

ge verleden kwetsbaar zijn voor aantasting en sloop. 

Zo zijn er tijdens dit onderzoek objecten gesloopt van 

de werf Smit Slikkerveer en werden wij door bewo-

ners geattendeerd op de recente verwijdering van elek-

triciteitsmasten uit 1940. Ook werd onze aandacht 

gevraagd voor het lot van mobiele en roerende erfgoe-

deren zoals historische torenkranen. Hieruit blijkt 

maar weer hoe onmisbaar en waardevol de kennis en 

betrokkenheid van bewoners is.  

 

In de periode dat wij aan de inventarisaties werkten 

groeiden aandacht, betrokkenheid en waardering voor 

het erfgoed in het algemeen en voor industrieel erf-

goed in het bijzonder.  Bij de ontwikkeling van de Ge-

biedsvisie Rivieroevers heeft gemeente Ridderkerk  
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BIJLAGEN 

 

WAARDERINGSTABEL 



Adres/locatie Redengevend Waardering
Ontstaans-

geschiedenis

Samenhang en 

context

Zichtbaarheid Zeldzaamheid Represen- 

tativiteit

Conservering Gaafheid Totaal

Historische geografie

Deelgebied Bolnes

BN_A1 Dijklint Ringdijk, Buitenbos & 

Benedenrijweg (Donckselaan-

Randweg)

Dijk, rivieroevers, hist. bebouwing, teensloten en 

groenstructuur, Doncksehaven, Gusto haventje, 

hevel en inlaat- en uitwateringsgeul, 

+ + + 3 Hoge waarde

BN_A2 Dijklint Ringdijk & Benedenrijweg Dijk, rivieroevers, pieren en aanlegsteigers, hist 

bebouwing, restant Blaakwetering en 

groenstructuur

+ + 2 Redelijk hoge waarde

BN_B1 Bolnesserkade / Dijkje deel 

Ringdijk -S105

Historische lange lijn, zijwende, poldergrens en 

waterstaat en samenhang hist. lint en 

stedenbouw

+ + + 3 Hoge waarde

BN_B2 Bolnesserkade / Dijkje deel S105-

A16)

Historische lange lijn, zijwende, poldergrens en 

waterstaat en samenhang hist. lint en 

stedenbouw

+ + 2 Redelijk hoge waarde

-
BN_C Kleine Vliet, Boezemstraat / 

Majubastraat

Parksingel in samenhang met hist. stedenbouw, 

waterstaat van voormalig polderboezensysteem 

met molenviergang en gemalen

+ + + 3 Hoge waarde

BN_D Blaakwetering Watergang, waterstaat en historisch kreekrestant 
+ + +

+ + 5 Zeer hoge waarde

BN_E Donckselaan Polderweg, zijwende, historische bebouwing, 

groenstructuren
+ + +

3 Hoge waarde

BN_F1 Kievitsweg (Gouwestraat - 

Randweg)

Polderweg, achterkade, bermsloten
+

1 Redelijk hoge waarde

BN_F2 Kievitsweg (Dijkje - Gouwestraat) Polderweg, achterkade, bermsloten, historische 

bebouwing
+ + +

+ 4 Hoge waarde

BN_G. Paul Krugerstraat Stratenpatronen, samenhang verkaveling, 

groenstructuur

+ 1 Redelijk hoge waarde

BN_H. Boezemkade Stratenpatronen, samenhang verkaveling en 

waterstaat

+ + 2 Redelijk hoge waarde

BN_I. Ensemble blok Alexanderstraat, 

Julianastraat   en 

Wilhelminastraat 

Architectonische en stedenbouwkundige 

samenhang

+ + 2 Redelijk hoge waarde

BN_J De Wetstraat (gedeelte 

Benedenrijweg – Majubastraat) 

Stratenpatronen, samenhang verkaveling + + 2 Redelijk hoge waarde

BN_K De Boezemkerk met kerktuin bj. 

1957 (Pretoriusstraat nr. 2) 
samenhang stedenbouw en groenstructuur + + + + 4 Hoge waarde

WAARDERINGSTABEL BEHOREND BIJ DE CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART Buitengebied RIDDERKERK / Historische Geografie

Waarderingscategorieën



BN_L. Ensemble Protestantse Kerk met 

kerktuin (Pretoriusstraat nr. 56 - 

58) 

 Wederopbouw ensemble + + + + 4 Hoge waarde

BN_M1 Ensemble deel Retiefstraat/De la 

Reijstraat/ De Wetstraat 
 Wederopbouw ensemble + + + + 4 Hoge waarde

BN_M2 Ensemble deel Maaslaan/De la 

Reijstraat/ Vechtstraat
 Wederopbouw ensemble + + + + 4 Hoge waarde

BN_N1 Groen- Blauwe Wig  Wederopbouw groen-blauwe structuren + + 2 Redelijk hoge waarde

BN_N2 Groen- Blauwe Wig  Wederopbouw groen-blauwe structuren + + 2 Redelijk hoge waarde

BN_O Rijnsingel & het Spui Parkway & Groene rand in moderne 

landschapsstijl

+ + 2 Redelijk hoge waarde

BN_P Ensemble Slingehof Post 65 wooncomplex invloed Rijksexperiment 

Experimentele Woningbouw, water- en 

groenstructuur

+ + + + 4 Hoge waarde

BN_Q Leklaan Groene rand  met karakteristieke bungalows + + 2 Redelijk hoge waarde

BN_R Eemhof Woonerf met carports + 1 Redelijk hoge waarde

BN_S1 Donckse Velden West Buffer landgoedbiotoop, restant 

polderverkaveling

+ + + 3 Hoge waarde

BN_S2 Donckse Velden Oost Buffer landgoedbiotoop, restant 

polderverkaveling

+ + + 3 Hoge waarde

BN_T Scheepshelling Boele Industrieel erfgoed werkrivier, bijbehorende 

opstallen en artefacten

+ + + + 4 Hoge waarde

Deelgebied Rijsoord en 

Oostendam

RO_A. Wevershoek, Noldijk en 

Gebroken Meeldijk

Historische dijklinten, hist. bebouwing, 

buurtschap, rivieroevers, RTM tracé

+ + + 3 Hoge waarde

RO_B. 
Dijklint Waaldijk Historisch dijklint, hist. bebouwing, rivieroevers + + + 3 Hoge waarde

 RO_C.1 Rijksstraatweg Historische lint, hist. bebouwing en RTM + + + 3 Hoge waarde

Van de Zwet tot De Zwaan

 RO_C2. Rijksstraatweg Historische lint, hist. bebouwing en RTM + + + 3 Hoge waarde

Van De Zwaan tot de 

Rijksstraatweg nr. 27

 RO_C3. Rijksstraatweg Historische lint, hist. bebouwing en RTM + 1 Redelijk hoge waarde

RO_D. Waalweg Historisch lint, rivieroevers, buurtschap + + + 3 Hoge waarde

RO_E. Langeweg en polder Strevelshoek Polderweg, achterkade en polderrestant + + 2 Redelijk hoge waarde

RO_F. Lagendijk Poldergrens, dijk en lintbebouwing + + + 3 Hoge waarde



RO_G. Mauritsweg Vooroorlogs woongebied, historische bebouwing, 

kavelsloot 

+ + 2 Redelijk hoge waarde

RO_H. Volkstuinvereniging Rijsoord Landarbeiderswet volks- en nutstuinen, 

kavelsloten, tuinhuisjes, opstallen en tuinen 

+ + 2 Redelijk hoge waarde

RO_I. Witbloem-, Blauwbloem- en 

Linnenstraat

Naoorlogse woningbouw voor personeel Verolme + + 2 Redelijk hoge waarde

RO_J. Schalksedijkje en Sandelingeweg Dijklint en zelfbouw bungalowpark Thomsen's 

Havenbedrijf

+ + + + + 5 Zeer hoge waarde

RO_K. Dijklint Pruimendijk Historisch dijklint + + + 3 Hoge waarde

RO_L. Damstraat, Damweg en 

Havenhoofd

Afdamming van de Waal en gedempte haven + + 2 Redelijk hoge waarde

RO_M Oostmolendijk, buurtschap Oude 

Molen 

Rivierdijk en historische buurtschap + + + 3 Hoge waarde

RO_N Oudelandseweg en polderrestant Polderweg, achterkade en polderrestant + + 2 Redelijk hoge waarde

RO_O. Wegbeplanting Rijkswegen Wegbeplantingsstructuren + + 2 Redelijk hoge waarde

Deelgebied Donkersloot, Woude 

en de Gorzen
DO_A Havenstraat Restant eerste of oude Ridderkerkse haven, 

historische bebouwing aan gedempte havenkom

+ + + 3 Hoge waarde

DO_B Havenkanaal Tweede oude haven, afgedamde haven + + 2 Redelijk hoge waarde

DO_C De Gorzen en het Griendbos Gorzen, Griendbos, Het Nieuwe Veer, 

recreatiegebied, rioolwaterzuivering

+ + + 3 Hoge waarde

DO_D Haven en Industriecomplex Industrieel erfgoed werkrivier. Voormalige 

Scheepswerf De Groote en Van Vliet, voormalig 

waterbedrijf en elektriciteitscentrale, restanten 

aanlegsteigers en groene oever met stortbasalt

+ + + + 4 Hoge waarde

Omgeving BAG Ringdijk 396
DO_E Oever met bakenbomen Oever ensemble + + 2 Redelijk hoge waarde

DO_F Restant buitendijkse Gorzen 

Crezéepolder

Restanten verkavelingsstructuur en 

uitwateringsgeul Molengat

+ 1 Redelijk hoge waarde

Totaal Historische Geografie & 

Historische Stedebouw
2 Zeer hoog

24 Hoog

24 Redelijk hoog



Adres/locatie Opmerkingen Waarderingscategorieën Waardering
Ontstaans-

geschiedenis

Samenhang en 

context

Zichtbaarheid Zeldzaamheid Represen- 

tativiteit

Conservering Gaafheid Totaal

Alexanderstraat 2-4, Julianastraat 10-24 / 15-

31 en Wilhelminastraat 14-30 / 23-37

1920, reeks woningen + + + + 4 Hoge waarde

Boezemkade 42 1935, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Bothastraat 11, 15 1955, vml. dienstwoningen + + 2 Redelijk hoge waarde
Damweg 32 1976 (?), schuur (adres onduidelijk, nr. 30 en 32 

komen beide voor in BAG viewer)
+ + + + 4 Hoge waarde

De Wetstraat 14-16 1933, woning + + + + 4 Hoge waarde
De Wetstraat 25 1935, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Dijkje 67 1940, woning + + + + 4 Hoge waarde
Dijkje 69 1940, woning + + + + 4 Hoge waarde
Donckselaan 4 1930, vml. dokterswoning, 'T Honk + + 2 Redelijk hoge waarde
Donckselaan 6 1927, woning + + + 3 Hoge waarde
Donckselaan 8 1930, villa + + 2 Redelijk hoge waarde
Donckselaan 10 1930, villa + + 2 Redelijk hoge waarde
Donckselaan 40, 42 1922 en 1935, twee-onder-een-kap woningen + + 2 Redelijk hoge waarde
Gebroken Meeldijk 1 1850, herenhuis, MIP + + + 3 Hoge waarde
Gebroken Meeldijk 3 1880, woning, MIP + + 2 Redelijk hoge waarde
Lagendijk 174 1965, woning en schuur + + + + 4 Hoge waarde
Lagendijk 281 1918, vml. Bethelkerk + + + 3 Hoge waarde
Lagendijk 371 1930 (?), vml. hotel Roos/cafe Bellevue + + + 3 Hoge waarde
Leklaan 30 1975, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Leklaan 32 1975, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Leklaan 34-36 1975, twee-onder-een-kap woningen + + 2 Redelijk hoge waarde
Leklaan 54, 56, 58, 60 1975, twee-onder-een-kap woningen + + + 3 Hoge waarde
Mauritsweg 12 1914, vml. verenigingsgebouw Volksbelang + + + 3 Hoge waarde
Noldijk 3 1939, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Oostmolendijk 58 1904/1935, vml. gemaal + + + + 4 Hoge waarde
Paul Krugerstraat 74 A-D 1930, twee-onder-een-kap woningen + + 2 Redelijk hoge waarde
Pretoriusstraat 2 1957, Boezemkerk + + + + + 5 Zeer hoge waarde
Pretoriusstraat 56 1960, kerk en pastorie + + + 3 Hoge waarde
Pruimendijk 12 1938, vml. boerderij 'De Pannestee' + + + + 4 Hoge waarde
Pruimendijk 36 1935, woning met schuur + + 2 Redelijk hoge waarde
Pruimendijk 93 1930, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Pruimendijk 119, naast ca. 1900, schuur + + 2 Redelijk hoge waarde
Pruimendijk 130, 130A-C, 132 ca. 1945, vml. boerderij + + + 3 Hoge waarde
Pruimendijk 157-159 1884, vml. arbeiderswoningen + + 2 Redelijk hoge waarde
Pruimendijk 236, 238 1885, vml. boerderij + + + 3 Hoge waarde
Pruimendijk 318 en 324 1914, vml. school en onderwijzerswoning, MIP + + 2 Redelijk hoge waarde

Pruimendijk 354C 1950, schuur + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 1 en 3 1911, boerderij, MIP + + + + 4 Hoge waarde
Rijksstraatweg 4 1910-1915, villa, MIP + + + + + 5 Zeer hoge waarde
Rijksstraatweg 6 en 8 1930, twee-onder-een-kap woningen + + + + 4 Hoge waarde
Rijksstraatsweg 9 1920, vml. tuinderswoning met schuur + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 12 1915, villa + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 41 1917, villa + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 45 1932, vml. pastorie + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 46 A enB 1969, woning en vml. bank + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 52, 54 1925, woningen met schuur + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 53, 55 1925, woning + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 54A 1925, schuur, MIP + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 68 1925, villa + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 76 1920, villa, MIP + + + + 4 Hoge waarde

WAARDERINGSTABEL BEHOREND BIJ DE CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART Buitengebied RIDDERKERK / Historische Bouwkunst



Adres/locatie Opmerkingen Waarderingscategorieën Waardering
Ontstaans-

geschiedenis

Samenhang en 

context

Zichtbaarheid Zeldzaamheid Represen- 

tativiteit

Conservering Gaafheid Totaal

WAARDERINGSTABEL BEHOREND BIJ DE CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART Buitengebied RIDDERKERK / Historische Bouwkunst

Rijksstraatweg 97 1917, pastorie + + + + + 5 Zeer hoge waarde
Rijksstraatweg 97, achter 1889, Oosterkerk + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 99,101,101a 1920, vml. Onderwijzerswoning en Chr. Basisschool, 

later Johannes Postschool, aanw. GM 2021
+ + + + + 5 Zeer hoge waarde

Rijksstraatweg 124, 126 1930, twee-onder-een-kap woningen + + + + 4 Hoge waarde

Rijksstraatweg 125A 1920, vml. vlasserij/vlasoverslag + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 128 1928, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 131 1937, woning + + 2 Redelijk hoge waarde

Rijksstraatweg 133 1920, woning + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 134 en 136 1930, woningen + + + + 4 Hoge waarde
Rijksstraatweg 135 1928, villa + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 142 1930, landhuis + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 143 1920, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
rijksstraatweg 144 1920, tuinderswoning + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 165B 1930, vml. vlasloods + + + + 4 Hoge waarde
Rijksstraatweg 173 1800, woning met schuur + + 2 Redelijk hoge waarde
Rijksstraatweg 200 1920, woning + + + + 4 Hoge waarde
Rijksstraatweg 287 1930, vml. lagere school De Zwaan + + + 3 Hoge waarde
Rijksstraatweg 289 en 289A 1924, boerderij Veelust + + + 3 Hoge waarde
Ringdijk 390, achter 1949 en 1950, vml. loodsen Y1/Y2/Y3 Smit 

Slikkerveer, achter Ringdijk 390, gesloopt 2021
+ + + + + 5 Zeer hoge waarde

Slingehof 1-76 1976, eengezinswoningen en beneden- en 

bovenwoningen
+ + 2 Redelijk hoge waarde

Waaldijk 129 1953, woning met garage + + 2 Redelijk hoge waarde
Waaldijk 135 1930, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Waaldijk 175 1930, woning + + 2 Redelijk hoge waarde
Waalweg 27 1930, tuinderswoning met schuur + + 2 Redelijk hoge waarde
Waalweg 37, 37A, 37B 1934, woonhuis met vml. vlasschuur + + + + 4 Hoge waarde
Zevenbergsedijkje 64 en 64A 1924, vml. boerderij + + + + 4 Hoge waarde

Totaal Historische Bouwkunst
5 Zeer hoog

37 Hoog

34 Redelijk hoog
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BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST 

In dit rapport worden verschillende begrippen gebruikt. 

 

• Historische bouwkunst          

Een synoniem voor historische bouwkunst is architec-

tuur. Hieronder wordt verstaan het scheppen van ruim-

tevormen en het omvatten en overdekken hiervan. Het 

betreft de gehele ontwikkeling en de vormgeving van 

de inwendige ruimte en de omhulling hiervan. De ver-

siering is na de constructie een belangrijk onderdeel 

van de architectuur. Dit onderzoek beperkt zich tot de 

uitwendige vorm van gebouwen en objecten alsmede 

de bijbehorende tuinen.  

 

• Historische stedenbouwkunst  

Hieronder vallen gebieden met een bijzonder historisch 

karakter. Dit kan bepaald zijn door de stedenbouwkun-

dige opzet in relatie tot de geomorfologische onder-

grond, de bijzondere nederzettingsstructuur, de opbouw 

in relatie met een bijzondere historische gebeurtenis of 

als voorbeeld van een bijzonder ontwerp of resultaat 

van een bekende ontwerper of stedenbouwkundige. 

 

• Historische geografie  

Richt zich op de invloed van de mens op de huidige 

verschijningsvorm van het landschap; het gaat om de 

wisselwerking tussen de mens en de fysieke omgeving 

welke tot uiting komt in landschappelijke elementen en 

ruimtelijke patronen.    

 

 

 

 

Basiseenheden in cultuurhistorische waarderingen en 

beschrijvingen 

In de beschrijving en waardering gebruiken wij termen 

die in de historische geografie worden gehanteerd als 

basiseenheden. 

 Elementen of objecten worden over het algemeen 

gebruikt om zelfstandige ‘objecten’ in het land-

schap mee aan te duiden. Dit kan gaan om een 

sloot of een bouwwerk als kerk of brug. 

 Elementen kunnen op zichzelf staan maar zijn 

weer opgebouwd uit verschillende onderdelen. 

Een kreek bestaat bijvoorbeeld uit de watergang 

zelf, de oevers en eeuwkanten.  

 Elementen kunnen samen patronen en/of ensem-

bles vormen. 

 Patronen worden gevormd door min of meer ge-

lijksoortige elementen zoals bijvoorbeeld een ver-

kavelingspatroon, bebouwingspatroon of kreken-

patroon. 

 Ensembles zijn opgebouwd uit ongelijksoortige 

elementen die ruimtelijk en functioneel met elkaar 

samenhangen. Zo bestaat een dijklint uit de dijk, 

de teensloten, de dijkbebouwing en beplanting. 

Een ensemble van een boerderijplaats kan zijn 

opgebouwd uit de bebouwing, kavelsloot, heul, 

boomsingel en boerentuin. 

 Structuren bestaan uit grotere samenhangende 

structuurdragers. Zo is een polderstructuur opge-

bouwd uit elementen, ensembles en patronen als 

dijklinten, boerderijplaatsen, dijkbebouwing en 

slotenpatronen.  

 

 

Als verzamelnaam spreken we in de regel bij histori-

sche bouwkunst en bouwwerken van ‘objecten’ en bij 

historische stedenbouw en historische geografie 

(landschap) spreken we over het algemeen van 

‘elementen’.  

 

In relatie tot de historische geografie worden de begrip-

pen natuur, landschap en cultuurlandschap gebruikt. 

Deze begrippen zijn binnen en tussen de vakgebieden 

van historische geografie, ecologie en landschapsarchi-

tectuur, landschaps- en natuurbeschermende organisa-

ties en bij beleidsmakers geen vastomlijnde begrippen. 

In dit rapport maken wij gebruik van de begripsom-

schrijvingen die gehanteerd wordt door Landschapsbe-

heer Nederland (Landschapsbeheer Nederland, 2010) 

en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

 

 Cultuurhistorie  

De term cultuurhistorie wordt gebruikt voor het 

totaal aan sporen van menselijke activiteiten boven 

en onder de grond. Daarbij rekenen we iets tot ‘de 

cultuurhistorie’ vanaf het moment dat het verou-

derd raakt en er geen nieuwe exemplaren meer van 

worden gemaakt. De cultuurhistorische waarde van 

structuren, elementen, ensembles en objecten 

wordt bepaald door weging van verschillende cri-

teria. Deze hebben betrekking op onder andere 

zeldzaamheid, de gaafheid, de situering en kunst-

historische waarde. Bij een cultuurhistorische 

waardebepaling kunnen afzonderlijk en/of in sa-

menhang structuren, elementen, patronen, ensem-

bles en objecten worden gewaardeerd. 
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 Landschap 

Het begrip ‘landschap’ heeft een groot aantal 

betekenissen. Landschap kan refereren aan een 

bepaald gebied, aan een ruimtelijk relatiestelsel 

of ‘landschapsbeeld’. Hier wordt landschap ge-

definieerd als het beeld, de betekenis en de bele-

ving opgeroepen door de onderlinge relatie en 

samenhang van elementen, structuren en patro-

nen in een bepaald gebied. Landschappelijke 

kwaliteiten worden bepaald door ruimtelijk waar-

neembare en beleefbare aspecten. Ze worden 

omschreven aan de hand van termen als open- en 

beslotenheid, organisch en geometrisch, horizon-

taal en verticaal, vloeiend en strak. Een land-

schap kan overwegend onder invloed van natuur-

lijke dynamiek ontstaan zoals de duinen. Dan 

spreken we van een natuurlijk landschap. Als een 

gebied overwegend onder dominante invloed van 

menselijk handelen is ontstaan, zoals polders, 

dan spreken we van cultuurlandschappen. Daar-

naast kennen we als tegenhanger van ‘open groe-

ne ’ landschappen ook het begrip stadslandschap. 

Hierin is de bebouwing dominant. 

 

 Cultuurlandschap 

Een cultuurlandschap is een landschap dat onder 

invloed van activiteiten van de mens is gevormd. 

We mogen ervan uitgaan dat heel Nederland een 

cultuurlandschap is. In cultuurlandschappen 

vormt en exploiteert de mens het landschap vaak 

voor en door agrarische activiteiten als veeteelt 

en akkerbouw. Maar ook door energiewinning 

zoals windmolenparken, de turfwinning en mijn-

  

bouw ontstaan cultuurlandschappen. Waar de 

oorspronkelijke exploitatie eindigt en de activitei-

ten en verstoring door de mens afneemt kan de 

‘natuur’ soms terugkeren. Dit soort gebieden, 

zoals bijvoorbeeld gorzen en grienden, worden 

soms mensgebonden natuur genoemd. Alhoewel 

geroemd om hun natuurwaarden worden ze toch 

tot het cultuurhistorisch erfgoed gerekend omdat 

ze mede zijn gevormd door menselijk handelen. 

Binnen het cultuurlandschap onderscheiden we 

verschillende ‘vloeiende’ categorieën waarvan de 

scheidslijnen uiteraard niet zeer scherp zijn: 

 Cultuurhistorische landschapscomplexen en    

elementen zoals polderontginningen, dijkli-

chamen en kanalen. 

 Cultuurhistorisch groen erfgoed zoals dijkbe-

planting, boomgaarden, eeuwkanten en ge-

riefbosjes.  

 Cultuurtechnische elementen zoals forten, 

molengangen en sluiscomplexen. 

 Tuinhistorisch groen erfgoed zoals de tuin-

aanleg van buitenplaatsen, parken en begraaf-

plaatsen maar ook groenstructuren van tuin-

steden. Deze kenmerken zich door een be-

wuste architectonische aanleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Natuur 

Omdat we Nederland als een cultuurlandschap 

beschouwen, in belangrijke mate gevormd door 

handelen van de mens, kennen we nauwelijks 

natuurlijke landschappen. ‘Nieuwe natuur’, met 

de bekende grote grazers, wordt zelfs ook vaak 

gezien als een cultuurlandschap gevormd en ge-

stuurd door de mens. Dat betekent niet dat er 

geen natuur is in Nederland. Hier verstaan we 

onder natuur dat deel van de omgeving dat nau-

welijks verstoord wordt door de mens en een bij-

zondere onderlinge samenhang kent tussen bioti-

sche (flora en fauna) en a-biotische (water en 

bodem) aspecten. 
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INLEIDING             
In 2019-2021 heeft Dorp, Stad en Land de cultuurhistorische waarden 

onderzocht van landschap, stedenbouw en bouwkunst in het buitengebied 

van Ridderkerk. Het buitengebied vormde het derde en laatste deel van een 

reeks onderzoeken waarmee het gehele grondgebied van de Gemeente Rid-

derkerk is onderzocht. Elk onderzoek resulteerde in een cultuurhistorische 

waardenkaart die een uitwerking is van het Erfgoedbeleid Ridderkerk 2013 

en de basis vormt voor de vertaling van het beleid naar het bestemmings-
plan/omgevingsplan. Dorp, Stad en Land adviseerde voor de zeer hoog 

gewaardeerde panden een mogelijke aanwijzing als gemeentelijk monument 

te onderzoeken. Hierop volgend heeft de gemeente Ridderkerk aan Stichting 

Dorp, Stad en Land opdracht gegeven om voor Rijksstraatweg 99 en 101: de 

onderwijzerswoning en school, en het gedenkteken, een redengevende 

beschrijving op te stellen ten behoeve van een mogelijke aanwijzing tot ge-

meentelijk monument. Dorp, Stad en Land hoopt met deze beschrijving te 

kunnen bijdragen aan behoud van een cultuurhistorisch waardevol pand, dat 

een belangrijke gebeurtenis markeert in de geschiedenis van Nederland.  
 

 

WERKWIJZE 
De betreffende locatie is in 2019 vanaf de openbare weg gefotografeerd. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van openbare bronnen zoals Google 

Streetview, Bing Maps, BAGviewer, Topotijdreis, Funda, gemeentelijke 

bouwdossiers en de fotodatabank van Stichting Oud Ridderkerk en Re-

zoord.nl. Op basis van bovengenoemd beeldmateriaal is het pand van een 

cultuurhistorische waardering voorzien. 
De waardering van cultuurhistorie is gebaseerd op criteria die genoemd zijn 

in het document ‘Rekening houden met cultuurhistorische waarden’ (Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2012).  

Deze criteria zijn: zichtbaarheid, relatie met historische gebeurtenissen, gaaf-

heid, conservering, zeldzaamheid, samenhang en context, betekenis voor de 

kennis over het verleden, representativiteit. De criteria zijn door Dorp, Stad en 

Land gerangschikt op volgorde van belangrijkheid en voorzien van een 

toelichting ten behoeve van de toepassing en transparantie van de waarde-

ring van de elementen: 
 

1. Ontstaansgeschiedenis: herkomst, relatie met historische gebeurte-

nissen, betekenis voor de kennis over het verleden. 

2. Samenhang en context: ensemblewaarde, relatie met omgeving 

zowel fysiek als functioneel. 

3. Zichtbaarheid: beleefbaarheid en invloed op de ruimtelijke kwaliteit 

van de omgeving. 

4. Zeldzaamheid: hoe uniek is het: lokaal, regionaal, nationaal. 

5. Representativiteit: is het een voorbeeldig exemplaar van een type? 
6. Conservering: technische kwaliteit, staat van onderhoud. 

 

De waardering en korte beschrijving uit het rapport Ridderkerk Buitengebied 

vormt de basis voor het opstellen van een nieuwe en nader uitgewerkte re-

dengevende beschrijving. De zichtbare situatie vanaf de openbare weg is 

beschreven aan de hand van Google Streetview en beschikbaar fotomateriaal 

van eerder veldwerk. Het object is beschreven aan de hand van de termen 

voor, achter, links en rechts, gerelateerd aan de voorgevel van de woning en 

de school. Niet-waardevolle elementen zijn cursief in de tekst aangegeven. 
Het expliciet beschreven groen is meebeschermd; het draagt bij aan het mo-

numentale karakter en is kenmerkend voor het object. Een nader locatiebe-

zoek en archiefonderzoek maakten geen deel uit van de opdracht.  
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Oorspronkelijke functie:   

 
 

 

Huidige functie:   

 

Bouwstijl:   

 

 

Bouwjaar: 

 

 
 

Omschrijving 

WOONHUIS met voortuin gelegen aan de Rijksstraatweg, op samengestel-

de plattegrond met risalerend linker bouwdeel. Samengesteld dak, links 

eenlaags met zadeldak en nok evenwijdig aan de weg, rechts tweelaags met 

zadeldak en nok haaks op de weg. Rechter voorzijde trapeziumvormige er-

ker met balkon en balkonhek. Recente eenlaagse aanbouwen (1982) tegen 
linker zijgevel vallen niet onder de bescherming. 
SCHOOL gelegen achter de onderwijzerswoning. In oorsprong vermoedelijk 
een drieklassige school met aan één zijde een centrale gang. Nu twee pa-

rallel aan elkaar gelegen volumes op een rechthoekige plattegrond, nok 

haaks op de Rijksstraatweg. Eén bouwlaag met een mansardekap 

(vernieuwd) en zadeldak. Aanbouw uit 1939 bestaande uit een drielaags 

rechthoekig bouwvolume met plat dak haaks op de school, die inkapt in het 

doorlopende zadeldak, een bredere aanbouw onder doorgezet zadeldak 

met dakschild, met links daarvan een eenlaagse aanbouw met plat dak.  

Planetarium uit 2007 valt niet onder de bescherming.  
De achter de school gelegen tuin grenst aan de Waal.  
GEDENKTEKEN: herdenkingsmonument voor de capitulatie. Getrapt plateau 

met opschrift: “een volk dat zijn verdediging verwaarloost zet zijn vrijheid op 

het spel”. Daarop staande steen met bronzen plaquette met opschrift: 

“buigend voor de Duitse overmacht ondertekende Generaal H.G. Winkel-

man opperbevelhebber van land- en zeemacht in dit gebouw op 15 mei 

1940 de capitulatie-overeenkomst”. 

 

Gevels 

WOONHUIS: De gevels zijn gemetseld in een rode baksteen in kruisver-
band met uitspringende, gepleisterde witte plint. 

Voorgevel linker bouwdeel beëindigd door een bakgoot op gootklossen en 

rechter bouwdeel puntgevel met windveren. Gevelopeningen aan de boven-

zijde onder een getrapte gedecoreerde stenen latei. Onderzijde vensters 

voorzien van geglazuurde dorpelstenen. Zijgevels zijn vergelijkbaar met de 

voorgevel. Achterzijde gaat grotendeels schuil achter voormalig schoolge-

bouw. 

SCHOOL: De gevels zijn gemetseld in een rode baksteen in kruisverband 

met gepleisterde plint. De voorgevel heeft een horizontaal karakter, dit 
wordt benadrukt door de horizontale banden van lichtgele verblendsteen, 

ter hoogte van de tussendorpel en bovendorpel van de vensters. In de gevel 

zes vensteropeningen die per twee geclusterd zijn.  

RIJKSSTRAATWEG 99, 101 EN GEDENKTEKEN 

Onderwijzerswoning met 1e 

Christelijke lagere school met den 
Bijbel (sinds 1964 Johannes Post-

school) en speelplaats 

Woning en museum met buitenruimte 

en gedenkteken  

Traditionele baksteenarchitectuur met 

eclectische invloeden en invloeden uit 

de Jugendstil 

School 1889, woning ca. 1920, ver-

bouw en aanbouw school 1939, 
2007 Planetarium  
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 Kadastrale situatie. Bron: Kadaster.nl (BAG viewer) 

Woonhuis met achtergelegen school. Bron: gemeente Ridderkerk 

Woonhuis gezien vanaf de Rijksstraatweg. Rechts herdenkingsmonument voor de capitulatie  
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Aan de bovenzijde van de vensters anderhalfsteens strekken. Aan de onder-

zijde schuin gemetselde waterslagen. Verdiepte entreepartij onder getoogde 

doorgang met getrapt siermetselwerk. Entreeportaal met (naar de situatie 

van 1939 gereconstrueerde) lambrisering van oranje (rand) en gele 

(opvulling) tegels, die de hoek is omgezet. Anderhalfsteens strek boven bo-

venlicht. Bakgoot op geprofileerde gootklossen. Rechter zijgevel aan het 
zicht onttrokken door aanbouw uit 1939. Linker zijgevel met bouwsporen 

van zadeldak, deels gepleisterde  gevel met sierankers en in de top een 

vensteropening. Dakrand voorzien van windveren. Achtergevel met gevel-

sprong ter hoogte van de aanbouw uit 1939. Eén smalle en drie grote ven-

sterpartijen onder hoge latei.   

Aanbouw uit 1939 opgetrokken in een rode baksteen met hoge plint van 

donkere rode steen, in kruisverband. Voorgevel drielaagse aanbouw blind 

uitgevoerd op de begane grond (voormalige entree dichtgezet) en daarbo-

ven vensteropeningen. Gevelopeningen rechter zijgevel onder (doorlopen-
de) latei. Markante uitgemetselde schoorsteen. Gevelbeëindiging van één- 

en drielaags volume met eenvoudige daktrim. Aanbouw onder schilddak 

met overstek en bakgoot. Achtergevel aanbouw eveneens met groot venster 

onder latei.  

 

Vensters/deuren 

WOONHUIS: In de voorgevel vensters met houten kozijnen, vaste tussenstijl 

en bovenlicht. Linker deel met één driedelig venster met bovenlichten. En-

tree met originele houten deur onder luifel en vensters aan weerszijden met 
geelkleurig glas. Verdieping met balkondeuren met ongedeeld bovenlicht 

en zijlichten met voorhangend bovenlicht. Linker en rechter zijgevel gelijke 

vensters als voorgevel, beide één driedelig venster op de begane grond en 

één recent klepvenster in de rechter zijgevel op de verdieping. Glas van 

vensters vervangen. 

SCHOOL: Voorgevel met meerdere grote samengestelde vensters in houten 

kozijnen, driedelige vensterindeling, 24-ruits (vensterindeling gereconstru-

eerd), zorgen voor veel lichtinval in de lokalen. Centrale ingang via twee 

houten paneeldeuren met hoog bovenlicht met roedeverdeling. In linker 
zijgevel een keperboogvenster met persiennes en driedeling in bovenlicht. 

Achtergevel vensters met zes- en negenruits verdeling (raamindeling gewij-

zigd). 

Aanbouw uit 1939 met zesruits vensters in het hoge volume en twee recente 
vensters boven elkaar in de voorgevel. Aanbouw met schilddak met negen-

ruits vensters (indeling gewijzigd). Eenlaagse aanbouw met tweedelige ven-

sters (indeling gewijzigd) en recente entree.  

 

Dak  
WOONHUIS: Dak gedekt met rode tuile du nord dakpannen. Linker deel 

aan zowel voor- als achterzijde voorzien van aangekapte dakkapel en 

dakvensters. Houten windveren en bakgoten op geprofileerde consoles. 

Recente dakdoorvoeren. 

SCHOOL: Mansardekap met grijs gesmoorde kruispan, meerdere nieuwe 

dakramen. Kapvorm gewijzigd (oorspronkelijk zadeldak). 

Gang onder plat dak. Evenwijdig volume met zadeldak met een gesmoorde 

gegolfde friese pan. Aanbouw uit 1939 met platte daken en deels voort-

zetting zadeldak eindigend in een dakschild, gedekt met grijs gesmoorde 
oude holle pannen. Breder volume onder schilddak met overstek en lagere 

bakgoot dan hoofdvolume.  

RIJKSSTRAATWEG 99, 101 EN GEDENKTEKEN (VERVOLG) 
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Voorgevel school. Bron: Stichting Oud Ridderkerk, nr. 1911.003.048 

Achtergevel school, met links aanbouw uit 1939 

Voorgevel en linker zijgevel woonhuis 
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Interieur 

WOONHUIS: Op de begane grond is de deur naar de school van belang, 

stucplafond in hal, geprofileerde raam- en deurkozijnen en paneeldeuren. 

SCHOOL: Op de begane grond zijn verschillende architectonische en his-

torische elementen aanwezig die herinneren aan het gebruik als basis-

school, zoals hoge plafonds (voor voldoende lichtinval) met kenmerkende 
vakverdeling van latten, lijstwerk in de klaslokalen, geprofileerde omlijsting 

van de kozijnen en haakjes met nummertjes (kapstokken) in de gang. De 

oorspronkelijke hoofdstructuur van een gang aan één zijde met de drie 

klaslokalen is behouden gebleven. Tevens twee glas-in-lood bovenlichten 

boven doorgangen met de wapens van Ridderkerk en Rijsoord. 

 

Architect 

Woonhuis en school onbekend. Verbouw en aanbouw school 1939 door 

M.C. Stans.  
 

Bijgebouwen/hek 

Planetarium en overige bijgebouwen zonder waarde. Recente erfaf-
scheiding (hekwerken en tuinmuur).  
 
Bijzonderheden 

Op 15 mei 1940 werd in de Christelijke school de capitulatieovereenkomst 

getekend, door generaal Winkelman van het Nederlandse leger. Het leger 

capituleerde nadat Rotterdam door de Duitsers gebombardeerd was. Deze 
historische gebeurtenis vormde de aanleiding om de school in 1964 te 

hernoemen naar de verzetsheld Johannes Post (1906-1944), die gewapend 

verzetsleider was en een belangrijke rol had in de Landelijke Knokploegen. 

Op het adres staat een replica (ca. 2006) van het borstbeeld van generaal 

H.G. Winkelman uit 1953 van Marian Gobius.  
 

Groenaanleg 

Groen karakter voortuin woonhuis en waterzijde. Boom speelplaats.  

Buitenruimte van belang als voormalige speelplaats behorende bij de 
school.  

 

Cultuurhistorische waarden 

Het woonhuis, de school en het gedenkteken zijn van zeer hoge nationale 

historische betekenis met zeer hoge herinneringswaarde als plek van een 

belangrijke historische gebeurtenis in de geschiedenis van Nederland. Op 

deze locatie gaf het Nederlandse leger zich over aan Duitsland. In de 

school werd op 15 mei 1940 de capitulatieovereenkomst getekend. Deze 

gebeurtenis markeert het startpunt van de bezetting van Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog.  

Van hoge ensemblewaarde zowel vanwege de functionele (religieuze) en 

sociaalmaatschappelijke samenhang van de woning en de school onder-

ling als met de naastgelegen Gereformeerde kerk en pastorie op nummer 

97. Ondanks wijzigingen van lokale architectonische waarde met enkele 

gave details in zowel exterieur als interieur. Tevens van belang vanwege de 

gebruikshistorie als basisschool, de grotendeels behouden interne school-

structuur en karakteristieke hoge klaslokalen.  

 
 

RIJKSSTRAATWEG 99, 101 EN GEDENKTEKEN (VERVOLG) 
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Generaal Winkelman verlaat het schoolgebouw na het teke-

nen van de capitulatie op 15 mei 1940. Bron: Wikipedia 

Interieur schoolgebouw. Bron: Gemeente Ridderkerk 

Plattegrond bestaand en nieuw verbouwing 1939. Bron: Archief Bouw- en Woningtoezicht gemeente Ridderkerk.  

De museale collectie en opstelling van klaslokaal en de capitulatie zijn 

inhoudelijk en contextueel van belang. Vanwege het roerende karakter 

maken beide echter geen onderdeel uit van deze beschrijving.  
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INLEIDING 
 

Dorp, Stad en Land heeft in opdracht van de gemeente Ridderkerk een sloopopname verricht 

en een inspiratiedocument opgesteld voor hergebruik van (onderdelen van) de loodsen van 

Smit Slikkerveer aan de Ringdijk 390B. Doel van het onderzoek is het documenteren van de 

loodsen en het bieden van inspiratie voor hergebruik van onderdelen van de loodsen, om 

daarmee de cultuurhistorie blijvend beleefbaar te houden.  

 

Aanleiding 

De loodsen Y maken onderdeel uit van het voormalige fabriekscomplex Smit Slikkerveer aan 

de Ringdijk. Smit Slikkerveer, ook wel Smit Electro, is een elektrotechnisch bedrijf dat begon op 
een terrein aan de Nieuwe Maas (nabij Ringdijk 404 / Drierivierenlaan) en later is uitgebreid 

met het terrein aan de Noord (Ringdijk 390B). Het fabrieksterrein langs de Nieuwe Maas is 

enkele jaren geleden heringericht. Slechts gebouw U resteert van dit complex. Het is aangewe-

zen als rijksmonument en herbestemd tot appartementengebouw. Met het vertrek van het voor-

malige bedrijf Smit Slikkerveer van het terrein aan de Noord, kwam ook dit gebied vrij voor 

herontwikkeling. Op dit moment liggen er plannen voor een groot distributiecentrum op deze 

plek.  

 

Bij de inventarisatie van cultuurhistorie in het buitengebied, Bolnes en het industrieterrein van 
de gemeente Ridderkerk (Dorp, Stad en Land, april 2021), werden de loodsen Y (m.n. Y1, Y2, 

Y3 en Y5) aangemerkt als gebouwen van zeer hoge cultuurhistorische waarde. De loodsen 

herinneren immers aan een fabriek die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling en 

groei van de kern Slikkerveer. Met het verdwijnen van deze karakteristieke industriële loodsen, 

gaat het laatste stukje herkenbare begin 20ste-eeuwse bedrijvigheid langs de Noord verloren. 

De overige loodsen zijn door aanpassingen niet meer herkenbaar als onderdeel van een fa-

briek die zijn oorsprong heeft in de 19de eeuw. De oude historische bedrijvigheid langs de 

Nieuwe Maas en de Noord is daardoor steeds minder goed herkenbaar en beleefbaar.  

 
Gelet op het vergevorderde proces voor sloop-nieuwbouw op deze locatie, en de beperkte mo-

gelijkheden voor algeheel behoud van de gebouwen, heeft de gemeente aan Dorp, Stad en 

Land gevraagd de gebouwen te documenteren en de mogelijkheden in kaart te brengen voor 

hergebruik van onderdelen, waarmee de cultuurhistorie in beeld kan worden gebracht.  

 

Het onderzoek 

Om de geschiedenis en de context waarbinnen deze loodsen gefunctioneerd hebben, in kaart 

te brengen, is beknopt onderzoek verricht naar de cultuurhistorie van deze gebouwen en het 

bedrijf Smit Slikkerveer. Uitgebreid archiefonderzoek maakte hier geen onderdeel van uit. Ver-
schillende publicaties over het bedrijf zijn geraadpleegd. Tevens is een bezoek gebracht aan 

het bedrijfsarchief van Brush, opvolger van Smit Slikkerveer, een grote bron van informatie en 

beeldmateriaal, aangevuld met informatie van Teun van Driel. Voor de documentatie van de 

gebouwen Y1, Y2, Y3 en Y5 is vervolgens een locatiebezoek gebracht op 4 mei 2021. De ge-

bouwen zijn daarbij fotografisch in beeld gebracht. De nadruk van het locatiebezoek lag op de 

kenmerkende en waardevolle onderdelen die in aanmerking komen voor hergebruik. Op basis 

van deze gegevens is onderzocht welke onderdelen vanuit het oogpunt van cultuurhistorie in 

aanmerking komen voor hergebruik of het verdienen om op een andere wijze zichtbaar ge-

maakt te worden. Het ‘Stappenplan voor het behoud van de monumentale kunst’ (Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, 2013) diende hierbij ter inspiratie voor de opzet van het document. 

Dorp, Stad en Land draagt hierbij mogelijkheden aan die uiteen lopen van integraal behoud 

van de gebouwen tot slechts het behoud van het verhaal. Afhankelijk van de mogelijkheden 

van de ontwikkelaar en/of de gemeente, kan een keuze worden gemaakt uit behoud van een 

of meerdere onderdelen of alternatieven daarvan. 

 

Dorp, Stad en Land hoopt op deze wijze aan gemeente en de nieuwe eigenaar een inspireren-

de bijdrage te kunnen leveren aan behoud van cultuurhistorie op deze plek.  
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1. HISTORISCHE CONTEXT SMIT SLIKKERVEER,  
  OOK WEL ‘SMIT ELECTRO’ 
  

1.1 Het ontstaan van een baanbrekend bedrijf op het gebied van  

  elektrotechniek in Nederland 

 

De loodsen aan de Ringdijk 390B, voorheen Veerweg, staan er verlaten bij. 

In 2020 werden de activiteiten gestaakt en inmiddels zijn er plannen voor 

de bouw van een distributiecentrum. De loodsen zijn echter onderdeel van 

het succes verhaal van Smit Slikkerveer. Het bedrijf droeg bij aan de groei 

en ontwikkeling van de kern Slikkerveer en de producten gingen de hele 
wereld over.   

 

In november 1882 richten Willem Benjamin Smit en Adriaan Pot de 

‘Electrisch-Licht-Machinen Fabriek Willem Smit & Co’ op. Willem Smit was 

de zoon van Johannes Smit (1839-1921). Johannes Smit was eigenaar van 

de breeuwwerkfabriek, later klinknagel- en schroefbouten fabriek aan de 

Ringdijk. Willem werkte vanaf zijn 18de in de fabriek van zijn vader. Machi-

nist van de bedrijfsstroommachine in de fabriek, Piet Kooiman, verrichte 

allerlei proeven op het gebied van elektriciteit. Willem was al geïnteresseerd 
in het opwekken van energie en raakte hierdoor verder geïnspireerd. Sa-

men verrichten zij proeven die in maandbladen werden beschreven, want 

een opleiding in elektrotechniek bestond nog niet. Om meer kennis te ver-

krijgen, verdiepte Willem zich door middel van boeken en tijdschriften ver-

der in de materie. Van zijn vader kreeg hij in 1880 een eigen werkplaats in 

de Klinknagelfabriek, nadat hij kort daarvoor zijn eerste dynamo ontwikkel-

de die een booglamp deed branden. 1  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekende een doorbraak in Nederland op het gebied van verlichting, 

waar nog altijd met kaarsen en olielampen werd verlicht. De eerste op-

drachten voor het leveren van dynamo’s met bijbehorende booglampen 
kwamen van fabrieken van familieleden, waaronder de Klinknagelfabriek 

van zijn vader, maar ook een ketelmakerij van zijn oom Diepeveen en later 

scheepswerven van J .& K. Smit en L. Smit & Zoon in Kinderdijk.  

Samen met zijn vriend en later zwager Adriaan Pot wilde Willem Smit een 

eigen fabriek beginnen.  
 

1 Een booglamp is een lamp waarin een elektrische stroom een zeer hete boog van licht veroor-

zaakt, ook wel vlamboog genoemd. Paul Jablochkoff (Rus) wordt gezien als de uitvinder van de 

booglamp.  

De werkplaats van Willem Smit bij de Klinknagelfabriek. Bron: Stichting Oud Ridderkerk 2001  
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Nadat Pot zijn studie tot ingenieur in Engeland had afgerond, startten zij in 

1882 hun eigen fabriek. Het benodigde bedrijfskapitaal kregen de jonge 

firmanten bijeen via leningen van familieleden en een grote bijdrage van 

oudoom Fop Smit, die zijn bijdrage gedekt zag door de waarde van het 

aanwezige koper. Piet Kooiman werd de eerste werknemer van het bedrijf.  

1.2 De ontwikkeling van A tot Z 

 

Terrein aan de Nieuwe Maas (Ringdijk) 
Het fabrieksterrein was gelegen aan de Ringdijk, voor het terrein van de 

Klinknagelfabriek van zijn vader. In 1883 kwam het eerste fabrieks- en kan-

toorgebouw gereed, gebouw A, aan een haven die later is gedempt. Op de 

verdieping was de modelmakerij en beneden vond de productie plaats. Elk 

volgend fabrieksgebouw kreeg een nieuwe letter van het alfabet. In 1893 
volgde gebouw B en in 1895 gebouw C. Van niet alle gebouwen is het 

bouwjaar bekend. In gebouw D werd de montage-afdeling ondergebracht. 

In 1903 kwam gebouw E gereed en in 1907 werd gebouw F gerealiseerd. 

In 1920 volgde de bouw van een schaftlokaal. Voorheen ging iedereen tus-

sen de middag lopend naar huis om warm te eten, maar dat was nu niet 

meer noodzakelijk. Twee jaar later in 1922 volgde gebouw M. Hiervoor was 

eerder grond gekocht en de elf arbeiderswoningen die er stonden werden 

gesloopt. In datzelfde jaar werd ook het ouderlijk huis van Willem gekocht 

en omgebouwd tot kopergieterij, gebouw P. Willem Smit had zich in 1914 al 
teruggetrokken uit het bedrijf, en in 1920 gaf Adriaan Pot de directie over 

aan zoon Cornelis (Cor) Pot. In 1931 werd het eerste gedeelte van gebouw 

U toegevoegd voor de bouw van draaistroomturbogeneratoren.  

Affiche van de eerste bebouwing aan de Ringdijk, rechts achter gebouw A, rechts voor gebouw B 

en links gebouw C. Bron: Stichting Oud Ridderkerk, 2001.  
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Gebouw U1, 1932 (nu rijksmonument) Bron: foto album Cor Smit. 

Nog in 1937 werd gebouw D uitgebreid en later volgde gebouw R, een mo-

delmakerij. Na 1945 werd gebouw U uitgebreid met U2. Het terrein raakte 

langzaamaan volledig bebouwd. Opvallend is dat de toegangsweg tot de 

Klinknagelfabriek tot het einde van zijn bestaan in 2004, over het terrein van 

Smit Slikkerveer liep, tussen de gebouwen door.  
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Luchtfoto ca. 1950 van het fabrieksterrein aan de Nieuwe Maas (Ringdijk). Bron: 

Stichting Oud Ridderkerk, nr. 1014.100.026.  

Van het terrein aan de Ringdijk zijn de volgende functies per gebouw  
bekend (bouwjaar tussen haakjes): 

 

A wikkelarij / reparatie (1883) 

B apparaten montage (1893) 

C kantoor (1895) 

D beproeving, montage machines, D4 wikkelingmakerij (uitbr. 1937) 

E reparatie (1903) 

F  beproeving, montage machines (1907) 

G reparatie onderdelen service 

H elektronica, montage / magazijn / Hb apparaten montage 
J magazijn 

M expeditie, schilders, M3 magazijn (1922) 

P gieterij (verbouw 1922) 

R modelmakerij 

U montage, beproeving, grote machines en reparatie (1931) 

V galvanische afdeling  
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Gebouw Y1 op de voorgrond, daarachter Y3. Aan de voormalige Veerweg links de portierswoning, later directeurswoning van 

Frank Smit, en rechts het schaftlokaal (beiden gesloopt). Bron: Stichting Oud Ridderkerk, nr. 1014.100.027.  

Terrein aan de Noord (Veerweg, later Ringdijk 390B) 
In 1939 werd besloten op het nieuwe industrieterrein langs de Noord een 

nieuwe hal te bouwen, om belangrijke uitbreidingen weer mogelijk te ma-

ken. De ligging aan de Noord was gunstig voor het transport. Met name 

grote machines werden over water vervoerd. Kleinere machines werden 
over weg getransporteerd. Een stuk grond werd aangekocht en tevens werd 

een strook van 50 m breed langs de rivier in erfpacht verkregen. Het nieu-

we terrein was gelegen aan de Veerweg, vlak naast het veer en de waterto-

ren, en direct grenzend aan de sportvelden. Het beschikbare fabrieksopper-

vlak steeg daardoor van 1700 m2 in 1945 tot 3100 m2 in 1955. Rond 

1940 werd gestart met de bouw van de ijzerwerkerij en lasserij, gebouw 

Y1, dat in 1941 gereed kwam. Aangezien hiermee ook het eind van het 

alfabet in zicht was, en de portiersloge volgens opgave met gebouw Z werd 

aangeduid, is men op dit terrein overgegaan tot het nummeren van de ge-
bouwen Y. Toen Y1 in 1949 te klein werd, ging men over tot de bouw van 

Y3. In 1951 werd Y1 verlengd met Y2. In 1952 werd vervolgens Y5 aange-

bouwd; een ponserij. De ruwe materialen werden geleverd aan de fabriek, 

waarvoor zowel het gereedschap als de onderdelen werden gemaakt die 

nodig waren voor de productie van de machines. Voor nieuwe producten 

was het soms nodig een nieuwe hal te bouwen, zoals voor de transformato-

ren en elektronica. Zo waren er gebouwen en afdelingen waar materiaal 

werd opgeslagen, waar onderdelen werden gemaakt, waar assemblage 

van de producten plaatsvond, en er waren diverse kantoren.  
 

In de jaren 70 is besloten om het oude terrein aan de Nieuwe Maas te ver-

laten en het bedrijf bijna geheel te verplaatsen naar het terrein aan de 

Noord. In 1976 werd daar een nieuw kantoor geopend, daarna volgende 

nog een magazijn in 1979, een nieuwe kantine in 1980 en het ROS-

kantoor in 1982. Daarentegen werden de fabrieksgebouwen op het terrein 

aan de Ringdijk, de oude kantine, de Electrozaal en woonhuizen verkocht. 

Zodoende breidde het terrein aan de Veerweg verder uit en is men met 

nummeren uitgekomen bij Y36.  
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Y1  ijzerwerkerij – lasserij – branderij (1941) 

Y2  grote draaierij / plaatwerkerij en machinale bewerking/    

  afkortafdeling en grote banken (1951) 

Y3  apparatenbouw / draaierij / magazijn (1949) 

Y4  gereedschapsmakerij / oliemagazijn / galvano afdeling   

Y5  ponserij / kommutator- frezen- boorderij (1952) 
Y6  schilderswerkplaats / onderhoud / modelmakerij / bedrijfsschool 

Y7  assemblage van grote machines (overwegend generatoren (1954)2 

Y8  beneden wikkelarij, boven wikkelingmakerij (1961) 

Y9  stapelarij en draaierij, 1e verdieping bedrijfsschool Bemetel,  

  2e verdieping bedrijfsschool V.E.V. (1984, aangepast in 2008) 

Y10 schaftlokaal en wasplaats, met daarnaast portiersloge (gesloopt) 

Y11 kantoor (1975-1976) 

Y12 centraal magazijn 

Y14 kantine 
Y17 garage – brandweer 

Y22 kantoor 

Y23  apparatenbouw afdeling 

 
2  In Y7 kon tot circa 500 ton gehesen worden. Er werden generatoren gebouwd met een vermogen 

van ca 300 tot 700 Mva. Er stonden grote draai- en freesbanken voor het bewerken van de behui-

zing van die generatoren en er was een proefdraaierij om de generatoren te testen voor aflevering. 

De blikpaketten voor de generatoren werden in Y7 gestapeld en gewikkeld. Bron: Teun van Driel.  

Verschillende bekende functies van de gebouwen, datering tussen haakjes.  

Bron tekening: Gemeente Ridderkerk, dossier Bouw- en Woningtoezicht, bouwaanvraag Y9, tekening 2008  
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Y1 IJzerwerkerij. Loods voor constructiewerk, ijzerwerk en lassen. 

 

Y2 Draaierij. Hier werd het ijzer op maat gezaagd en geknipt en stonden zware 

bewerkingsmachines, draai– en freesbanken. 

Y3 Machinepark. Heeft tevens gediend als onderkomen voor bewerkingsmachines, 

onderhoudsafdeling, tekeningen uitgifte, magazijn en apparatengebouw. 
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Y5 Ponserij, later reparatie- en service afdeling, gereedschapsmakerij en de meetkamer. 

Y9 Draaierij, afdeling voor grotere bewerkingsmachines, later ook bedrijfsschool.  

Bron: Stichting Oud Ridderkerk, 1014.100.234.  
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Y1 in aanbouw, 1940 Bron: Beeldbank regionaal archief Dordrecht,  

Collectie Firma Kloos: 1204_1003.  

  

1.3 Utilitaire architectuur 

 

De eerste gebouwen aan de Ringdijk zijn gebouwd in een kenmerkende eind 

19de-eeuwse utilitaire bouw, opgetrokken in baksteen en met getoogde ven-

sters. Lampen waren nodig voor voldoende licht. Gebouw U kenmerkt een 

overgang van de gesloten gebouwen, naar gebouwen met voldoende dag-

lichttoetreding door grote glasvlakken, dat de werkomgeving ten goede 

kwam. De gebouwen werden opgetrokken in een staalconstructie bestaande 
uit stalen spanten met vakwerkliggers die het dak dragen en uitgevoerd met 

een extra zwaar uitgevoerde vloer om het gewicht van de machines te kun-

nen dragen. Het skelet werd voorzien van gemetselde gevels. Hierdoor kon-

den grote ruimtes overspannen worden, zonder dragende tussenmuren. 

Daglicht was nodig voor het werken in de hallen. Er werden daarom grote 

ijzeren strookvensters toegepast, maar op zo’n hoogte, dat werknemers niet 

naar buiten konden kijken. Ook in het dak werden lichtstraten toegepast. 

Verder waren grote deuren nodig om de machines naar binnen en buiten te 

transporteren.  
 

Voor de nieuwe fabriekshallen aan de Veerweg, werd een zelfde soort utili-

taire bouw toegepast.  

Y2 werd in dezelfde vorm en materialen doorgetrokken als Y1. De functie 

bepaalde de hoofdvorm, waarbij bijvoorbeeld de benodigde hijsinstallaties 

van belang waren. Voor Y3 kon volstaan worden met lagere gebouwen. De 

gevels werden opgetrokken in metselwerk met een stalen kapconstructie. 

Y1 aan de Veerweg, 27-05-1943. Rechts de tuin van de portierswoning. 

Bron: Stichting Oud Ridderkerk, nr. 1014.100.047.  
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Y3 in aanbouw. Bron: fotoalbum Cor Pot.  

De Veerweg met de gebouwen Y1 tot en met Y7 van Smit Slikkerveer.  

Bron: Stichting Oud Ridderkerk, nr. 1219.052.025  
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1.4 Producten van Smit Electro 

 

De booglamp gaf dankzij de dynamo van Willem Smit die aangedreven werd 

door een generator, een enorme hoeveelheid licht, waardoor deze uitermate 
geschikt was voor grote ruimtes. Hij was daardoor echter minder geschikt voor 

huishoudelijk gebruik. De opdrachten kwamen daarom vooral van fabrieken, 

scheepswerven, gevangenissen, mijnen en voor straatverlichting. Zowel voor 

bedrijven in Slikkerveer, de directe omgeving als ook internationaal. Zo werd 

in 1882 tijdens een feestavond in de sociëteit Sint Joris voor het eerst elek-

trisch licht in Ridderkerk getoond en in 1886 werd voor het schip de SS Rotter-

dam de scheepsverlichtingsinstallatie geleverd, dat de aandacht trok in zowel 

Nederland als Amerika. Willem Smit was in datzelfde jaar medeoprichter van 

de eerste particuliere elektriciteitscentrale in Nederland, namelijk de N.V. 
Elektrische Verlichting Kinderdijk. Het bedrijf leverde de dynamo’s voor de 

centrale, maar ook alle kabels en accessoires die benodigd waren voor de 

aansluitingen. In die tijd werden stroommachines, gelijkstroom-, draaistroom- 

en wisselstroommachines geleverd. Na de uitvinding van de gloeilampen, 

werd ook wel de combinatie van booglamp en gloeilampen op een dynamo 

toegepast. In 1889 volgde de opdracht voor de elektrische verlichting van het 

Centraal Station in Amsterdam. Smit Slikkerveer was ook op de wereldten-

toonstelling in 1900 aanwezig en in 1910 in Brussel, waar zij haar producten 

presenteerde, van grote generatoren, tot elektromotoren en omvormers.  
 

Als fabriek richtte zij zich op de stukfabricage van grote, gespecialiseerde ma-

chines. De seriematige productie kon vanaf 1911 worden ondergebracht in 

de N.W. Willem Smit & Co Elektromotorenfabriek in Dordrecht. Rond die tijd 

werden ook de eerste ingenieurs in dienst genomen, waarmee de technische 

kennis van het bedrijf toenam. In 1913 werd de fabricage van transformato-

ren overgebracht naar Smit Nijmegen, waardoor de locatie in Slikkerveer zich 

uitsluitend op groot gespecialiseerd werk kon richten.  

 
De Eerste Wereldoorlog deed de vraag naar elektrische installaties toenemen, 

doordat kolen schaars werden. Voor de Centrale Noord van de G.E.B. Am-

sterdam werden draaistroomturbogeneratoren geleverd en in 1924 en 1927 

werden draaistroomgeneratoren geleverd voor waterkrachtcentrales in Neder-

lands Indië. De door Smit ontwikkelde elektrische lieruitrusting en bijbehoren-

de bedieningsapparatuur vond veel aftrek in de scheepvaart en vanaf de ja-

ren 20 werkte Smit Slikkerveer mee aan de elektrificatie van het spoorwegnet-

werk. In 1939 werd daarvoor zelfs een tractiespecialist aangenomen. 

 In de jaren 20 produceerde Smit Slikkerveer kort ook radio-ontvangst-
toestellen en in de periode voor de Tweede Wereldoorlog werden luchtalarm-

sirenes en zoeklicht- en vuurleidingsomvormers geproduceerd. Tijdens de be-

zetting door de Duitsers werd de fabriek ingezet om voor de Duitse oorlogsin-

dustrie te werken. De nieuw gebouwde grote fabriekshal Y1 werd door de 

Duitsers gebruikt voor de fabricage van watervliegtuigen door Aviolanda uit 

Papendrecht, nu Fokker, voor de Duitse luchtmacht. Volgens opgave werden 

de vliegtuigen op de rivier uitgeprobeerd. 

 Na de oorlog was de vraag naar elektrische machines groot. Er werden na 

de oorlog een groot aantal draaistroomturbinegeneratoren geproduceerd en 
de vraag op het gebied van tractie groeide. Zo ging Smit Slikkerveer zich toe-

leggen op het ontwikkelen van elektrische installaties voor trolleybussen, trams 

en treinen. In 1949 bijvoorbeeld voor het gemeentevervoerbedrijf Groningen 

en in 1953 voor de Nederlandse Spoorwegen (dieselelektrische tractie), maar 

ook voor locomotieven en treinen in Argentinië en Portugal. Daarnaast wer-

den elektrische uitrustingen voor boorplatforms en voor kranen en carriers 

geleverd aan havenbedrijven, werven en industrieën in binnen- en buitenland.  
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1.5 Maatschappelijk belang 
 

Met de groei en uitbreidingen van de fabriek, vonden ook steeds meer men-

sen werk in de fabriek. Het dorp Slikkerveer, dat was ontstaan rondom het 

veer naar Krimpen aan de Lek en tot die tijd een lintdorpje was, met buiten-

dijks enkele scheepswerven, groeide mee. In een tijd waarin iedereen nog 

overwegend dicht bij huis werkte, omdat men lopend of op de fiets naar zijn 

werk moest, zocht men ook woonruimte in de buurt. Werknemers kwamen 

naast Slikkerveer ook uit Bolnes, Oostendam en Ridderkerk en het waren 

veelal mannen. 
In 1885 werkte er 21 knechten in het bedrijf, in 1910 ca. 200 man en rond 

1920 was dat aantal gegroeid tot 400 werknemers. In 1942 werkte er ca. 

800 man personeel en in 1955 was dat aantal opgelopen tot 1100. Men 

werkte zes dagen per week. Een groot deel van het leven speelde zich dus af 

in de fabriek. De bedrijfsuitjes – al in 1894 ging men met het bedrijf naar 

Antwerpen – zullen in die tijd daarom grote indruk hebben gemaakt op de 

werknemers. Naast de wettelijk verplichte ziekte- en ongevallenwet, beschikte 

Smit Slikkerveer ook over een steunfonds Eigen Hulp vanaf 1930 en een 

pensioenstichting voor bazen en beambten vanaf 1939. 
 

Woonruimte  
De directeuren woonden dicht bij de oorspronkelijke fabriek aan de Ringdijk. 

De villa’s aan Ringdijk 408, 410 en 412 werden voor de directeuren ge-

bouwd. Nr. 412 was het woonhuis van oprichter Willem Smit. De van oor-

sprong eenlaagse woning is later verhoogd. Naast de woning staat zijn ate-

lier: Plan 1913. Nadat Willem Smit zich in 1914 terug trok uit het bedrijf, 

was hij regelmatig in zijn atelier te vinden, waar hij schilderde en piano 

speelde.3 

 

 

Ook voor het personeel werden verschillende woningen gebouwd. In 1918 

werden van Reederij Arie Smit 13 woningen gekocht ‘dertien huizen’ aan de 

Ringdijk. Onduidelijk is echter of deze voor personeel bestemd waren. Arbei-
derswoningen in de Electrostraat werden voor het bedrijf gebouwd met vrij-

komende materialen van arbeiderswoningen die moesten wijken voor ge-

bouw M in 1919-1922. In 1920 werden ook voor de ingenieurs woningen 

gebouwd (precieze locatie onbekend).  
 

 

 

3 In het rapport ‘Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden Ridderkerk’ (Dorp, Stad en Land 

2018), zijn deze directeurswoningen aangemerkt als zeer waardevol. Electrostraat 1-3-5-7 zijn van 

redelijk hoge waarde. Zie ook de beschrijvingen in de bijlage.  

 

Directeurswoningen Ringdijk 408 en 410  
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Bekend is dat tussen 1920 en 1953, onder bewind van directeur Cor Pot 25 

woonhuizen voor werknemers werden gebouwd. De Poolse ex-soldaten die 

vanaf 1947 werden aangetrokken, werden ondergebracht in gebouw Q. De 
modellenloods was daarvoor omgebouwd tot een tijdelijke barak (ter plaatse 

van Benedenrijweg 275). In 1979 werden 120 woningen van het bedrijf ver-

kocht. Volgens opgave behoorden ook de flats aan de Troelstrastraat, 

Schaepmanstraat en een deel van het Colijnplein tot het eigendom van Smit 

Slikkerveer.4 

 
Onderwijs 
Onderwijs was voor veel kinderen financieel niet haalbaar. De meeste gin-

gen direct na de lagere school in de fabriek werken. In 1915 werden daar-

om voor het eerst cursussen gegeven in natuurkunde en elektrotechniek voor 

het personeel. In 1919 werd daartoe ook een fabrieksbibliotheek opgericht 

voor het lenen van studieboeken. Smit Slikkerveer stimuleerde het avondon-

derwijs voor haar werknemers. Anderzijds leverde Smit Slikkerveer ook ma-

chines tegen een gereduceerd tarief aan middelbare technische scholen en 
de TU Delft. In 1927 schonk Smit Slikkerveer een radio aan de Nutsschool in 

Slikkerveer voor onderwijsdoeleinden. Zij was daarmee de eerste school in 

Nederland die een eigen radio had. In 1950 werd een eigen bedrijfsschool 

opgericht.  

 

Werknemers werden ook gestimuleerd mee te denken bij het ontwikkelen 

van de apparaten. Er was al sinds 1918 een ideeënbus waar de werknemers 

een voorstel voor verbetering in konden brengen en daarmee kans maakten 

op een beloning.  
 

Ontspanning 
Naast het verschaffen van werkgelegenheid, ontwikkelde zich begin 20ste 

eeuw de opvatting dat de werkgever ook verantwoordelijk was voor het wel-

zijn van zijn werknemers. Zo werd aandacht besteed aan ontspanning voor 

werknemers en werd in 1934 hiervoor de Electrozaal, gebouw W, geopend. 

Bij het 50-jarig bestaan twee jaar eerder, schonk Smit Slikkerveer dit ont-

spanningsgebouw (schouwburg, vergader- en concertzaal) aan haar perso-

neel en de bevolking van Slikkerveer.5I In 1952 werd bij de Electrozaal ook 
de nieuwe kantine met keuken en eetzalen en het Electropark met betonnen 

muziekkoepel in gebruik genomen, ter ere van het 70-jarig bestaan van de 

fabriek. Het Electropark is nog steeds toegankelijk. 

 
4 Bron: Teun van Driel. Ook in het oude deel van de Nassaustraat woonde personeel van Smit Slik-

kerveer en aan de Mecklenburgstraat had Smit Slikkerveer een appartementencomplex in beheer.  
5 https://mh-s.nl/opening-electrozaal-17-04-1934/. In 1981 afgebrand.  

Woonhuis Willem Benjamin Smit (nr. 412) en atelier Plan 1913 (nr. 414) 
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De Electrozaal werd na het onderlopen van de polder Voor-Donkersloot en 

Woude door de Watersnoodramp in 1953 gebruikt om mensen op te van-

gen. Vanuit het personeel werden verschillende verenigingen opgericht, zoals 

de muziekvereniging Harmonie en gymnastiekvereniging OKK. 
 

1.6 Periode van fusies  

 
De periode vanaf de jaren 60 wordt gekenmerkt door samenwerkingsver-

banden en fusies. In 1962 fuseert Smit Slikkerveer met Heemaf. Daarop 

volgde een samenwerking met Hazemeijer in de vorm van een houdster-

maatschappij die in 1963 werd opgericht onder de naam Samenwerkende 

elektrotechnische fabrieken ‘Holec’. Deze houdstermaatschappij bestond uit 

drie werkmaatschappijen: N.V. Hazemeijer, de N.V. Heemaf en de N.V. 

Electrotechnische Industrie, voorheen Willem Smit & Co. In 1969 werd aan 

deze houdstermaatschappij ook de Smit-Nijmegen Electrotechnische Fabrie-

ken N.V. toegevoegd. In 1978 werden Smit Slikkerveer en Heemaf B.V. ver-

enigd in Holec Machines en Systemengroep. Vervolgens werd in 1989 het 
geheel overgenomen door Royal Begemann Group, die het de naam Holec 

Machines & Apparaten (HMA) gaf. 

In 1998 werden uit de werkmaatschappijen van Holec Machines & Appara-

ten B.V. twee aparte bedrijven opgericht: Traxis (elektrische aandrijfsystemen 

voor treinen, trams, bussen) en H.M.A. Power Systems (elektrische appara-

tuur, generatoren en motoren).  

H.M.A. Power Systems ging in 2000 op in het Engelse bedrijf F.K.I. Industrial 

Drives, later Brush HMA en Traxis in het Franse bedrijf Alstom, nu Alstom 

Transport B.V.  
 

F.K.I. werd op zijn beurt weer overgenomen door Melrose Pic. in 2008. In 

2020 werden de activiteiten in Slikkerveer definitief beëindigd.  

 

Gebouw U is in 2000 aangewezen als rijksmonument en herbestemd tot ap-

partementen. De gebouwen Y zullen worden gesloopt om plaats te maken 

voor een modern distributiecentrum.  
 

 

Links de Electrozaal, met erboven het Electropark met betonnen muziekkoepel  

Bron: Stichting Oud Ridderkerk. Nr. 1014.100.176 
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Bronnen: 
 - Stichting Oud Ridderkerk, De geschiedenis van Smit Slikkerveer in een  
 not endop, Ridderkerk 2001. 
 - J. Hoek, Honderd energieke jaren. Smit Slikkerveer 1882-1982, Ridder-

 kerk z.j.  

 - Adrie Maliepaard, Een historische wandeling door de oude kernen van 
 Ridderkerk. Slikkerveer. 1400-2017. Deel 2, Ridderkerk 2017, p. 9-10, 

 172. 

 - H. Diepeveen, De Klinknagelfabriek, Ridderkerk z.j., p. 7-13, 75-85. 

 
Overige bronnen: 

Herinneringsboek/fotoalbum: Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit   
   & Co te Slikkerveer. 1907-1953. Als herinnering aangeboden aan de  

   heer C. Pot.  

www.wikipedia.org/wike/Smit_Slikkerveer 

http://www.loftaandemaas.nl/historie  

Beeldbank Stichting Oud Ridderkerk 
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2. KORTE BESCHRIJVING VAN DE LOODSEN AAN    
 RINGDIJK 390B TE RIDDERKERK  
 

Korte beschrijving van de gebouwen: 2 kleine en 3 grote loodsen, op basis 

van locatiebezoek op 4 mei 2021. 

Vanaf de landzijde gezien: het voorterrein met links de kleine en rechts de grote loodsen.  

Luchtfoto onderzoeksgebied. Bron: Google Earth 
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Interieur Interieur 

Voorgevel Y3 Achtergevel 

2.1 Kleine loodsen Y3 

 

Haaks op de rivier gesitueerd, langgerekt volume met rechthoekige platte-
grond. Eén bouwlaag met twee identieke zadeldaken en in beide nokken een 

verhoogde lichtstraat. Gevels van rode baksteen in kruisverband. Grote en-

treedeuren in kopgevels aan landzijde en aan rivierzijde met steeds een rond 

raam in de top. Aan de rivierzijde originele stalen schuifdeuren met loopdeu-

ren. Aan de landzijde vernieuwde roldeuren. In de langsgevels eenvoudige 

stalen ramen hoog geplaatst in regelmatig patroon, bestaande uit T-pro-

fielen met 9 vaksverdeling waarin ondoorzichtig glas. Dakconstructie van 

ragfijne stalen Engelse spanten. Stalen kolommen van H-profielen in de mid-

denzone ter ondersteuning van de stalen spanten. Kolommen in baksteen 

verwerkt aan de binnenzijde van de langsgevels, na elke 2 vensters. Op de 
dakspanten cassette dakplaten van beton. In de lichtstraat lichtplaten van 

polycarbonaat kanaalplaten. Vloeren van beton. 
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2.2 Grote loodsen Y1, Y2, Y5 en Y9 

 

Haaks op de rivier gesitueerd, 3 aan elkaar gebouwde langgerekte volumes 

met rechthoekige plattegrond. Eén zeer hoge bouwlaag met flauwe zadelda-

ken met geknikte dakrand. Gevels van rode baksteen in halfsteens verband. 

Diverse entreedeuren. Stalen ramen als horizontale bandvensters over vrijwel 
de gehele zijgevels en achtergevels geplaatst, bestaande uit T-profielen met 

klepramen in bovenlichten. Lage baksteen aanbouw aan voorzijde onder 

flauw lessenaarsdak, voor de oudste twee hallen Y1 en Y2.  

Dakconstructie van ragfijne stalen Engelse spanten, gedragen door stalen 

vakwerkliggers, ondersteund door stalen kolommen van H-profielen. Op de 

dakspanten stalen gordingen en daarop houten planken (vermoedelijk afge-

werkt met bitumen). Nog zichtbaar door kleurverschil in houten beschot zijn 

de posities waar vroeger daklichten aanwezig waren (zie archieffoto’s interi-

eur en exterieur). Plaatselijk tussen en langs de rails zeer bijzondere houten 
vloerafwerking van dikke blokjes hout in diverse patronen gelegd, om een 

zachtere afwerking voor vallende onderdelen te bieden. Twee baksteen  

reliëfs met logo SMIT Slikkerveer en DYNAMOS MOTOREN aan de binnen-

zijde van de kopgevels. Diverse lampen, katrollen, loopkat, klokken. 

 

Aanvankelijk zijn 2 loodsen gebouwd, Y1 en Y2. Later is een derde loods 

toegevoegd met baksteen voorgevel en gewijzigde achtergevel. Weer later is 

een vierde hal toegevoegd in zelfde hoofdvorm met afwijkende gevel.  

Interieur van 3e hal (Y5) Interieur van 1e en 2e hal (Y1 en Y2) 

Voorgevel (Y1, Y2, Y5, Y9) Achtergevel 
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Stalen constructie, houten dak, lampen Rails en bijzondere houten vloer 

Baksteen reliëf Baksteen reliëf 

Katrol aan de loopkat 
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3. MOGELIJKHEDEN VOOR HERGEBRUIK 

 

De loodsen aan Ringdijk 390B van Smit Slikkerveer vertegenwoordigen be-

langrijke cultuurhistorische waarden voor de ontwikkeling van de kern Slik-

kerveer en de industriële bedrijvigheid langs de Nieuwe Maas en de Noord 

in het bijzonder.  

 
Er zijn verschillende manieren waarop cultuurhistorie levend gehouden kan 

worden, waarbij in meer of mindere mate delen van het complex behouden 

kunnen blijven. Hieronder worden de mogelijkheden één voor één afgepeld.  

 1. Herbestemming, behoud gebouwen op de locatie zelf 

 2. Onderdelen integreren in nieuw ontwerp, behoud op locatie  

 3. Herplaatsing onderdelen in de omgeving  

 4. Afstoten, herinnering levend houden 

 

3.1 Herbestemming, integraal behoud loodsen  
 

Industrieel erfgoed is in trek. Op verschillende locaties in Nederland worden 

oude industriële terreinen omgetoverd tot bijvoorbeeld culturele hotspots. 

Soms in combinatie met nieuwbouw, maar in ieder geval met behoud van 

zoveel mogelijk oorspronkelijke onderdelen van het complex, die een unieke 

en robuuste uitstraling aan het gebied geven. Voormalige gesloten terreinen 

worden publiek toegankelijk gemaakt, maar met respect voor het erfgoed. 

Ook de lange en hoge, ongedeelde ruimtes van de loodsen aan de Ringdijk 

bieden in theorie veel potentieel voor een nieuw gebruik.  
 

Enkele kenmerkende voorbeelden van hergebruik en herinrichting van  

industriële terreinen en gebouwen zijn: 

 - de transformatie van het fabrieksterrein van Philips, Strijp S in Eindho- 

  ven, tot creatieve werkplaatsen, woningen en horeca- en sport- 

  gelegenheden.  

 - de herontwikkeling van de Nederlandse Kabelfabriek uit 1914 in Delft 

  tot woon- en werkomgeving.  

 - de herontwikkeling van de RDM werf. De voormalige Rotterdamsche  
  Droogdok Maatschappij (RDM), vroeger een plek waar schepen wer- 

  den gebouwd, vormt nu een plek waar technische bedrijven en onder- 

  wijs elkaar kunnen vinden, maar ook een plek waar veel culturele  

  evenementen plaatsvinden. Zo worden in de Onderzeebootloods voor-

  stellingen gegeven, beurzen gehouden en bijvoorbeeld exposities  

  georganiseerd. Het terrein heeft daarmee een geheel eigen dynamiek 

  gekregen en de gebouwen zijn multi-inzetbaar.  
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Gebouw Y5 Smit Slikkerveer 

Onderzeebootloods, met zicht op de Rotterdamse haven. Bron: https://www.rdmrotterdam.nl/rdm-

onderzeebootloods-futureproof/  
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3.2 Onderdelen loodsen integreren in nieuw ontwerp, behoud op locatie  

 

Wanneer integraal behoud van de gebouwen niet mogelijk blijkt of geen 

geschikte herbestemming gevonden kan worden, is behoud van kenmerken-

de onderdelen een tweede optie. In de huidige situatie van Ringdijk 390B ligt 

er reeds een plan voor sloop en nieuwbouw van een distributiecentrum op 
deze plek. Onderzocht kan worden of in het nieuwbouwplan of op deze lo-

catie, kenmerkende onderdelen van de gebouwen geïntegreerd kunnen wor-

den in het ontwerp, waardoor de herinnering aan industriële bedrijvigheid 

op de oorspronkelijke plek levend blijft.  

 

 
Gevels 
De gevels van de loodsen van Y3 vallen op door hun kenmerkende hoofd-

vorm. Te denken valt aan het integreren van een deel van de gevels in het 

ontwerp. Ook het uitzagen en integreren van de muurreclames en baksteen-

reliëfs in het nieuwe ontwerp geeft de nieuwbouw een uniek uiterlijk.  

 

Voor het Museum Vlaardingen integreerde de architect de bestaande visserij 

pakhuizen in een nieuw modern museumontwerp. De gevels bleven behou-

den en daarachter werden de pakhuizen ‘opengebroken’, zodat zij onder-

deel zijn geworden van het museum. Oud en nieuw smelten als het ware 
samen. 

 

 

 

 

Museum Vlaardingen 

Bron: Google Streetview. Ontwerp Houdijk Architecten 

Waterzijde loodsen Y3 
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Werden in Vlaardingen slechts delen van de gevels behouden, in Rotterdam 

heeft men het historische polderhuis uit 1932 geheel geïntegreerd in het win-

kelcentrum Alexandrium. Het huis is onderdeel geworden van het winkelop-

pervlak en zorgt voor een unieke winkelbeleving en een trekpleister voor pu-

bliek.  

Voor de loodsen van Smit Slikkerveer kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

het overbouwen van een van de loodsen, bijvoorbeeld als los verhuurbaar 

volume of gebruik als ontmoetingsplek, kantine, opslag, toiletten e.d. Dit 

geeft de gebruikers van de nieuwbouw een unieke historische beleving.    

 

Staalconstructie 

De bestaande staalconstructie is kenmerkend voor de utilitaire bouw uit de 

jaren 40 en 50. Deze leent zich goed voor het demonteren en integreren in 

een nieuw ontwerp.  

Staalconstructie loodsen Ringdijk 

 

Polderhuis winkelcentrum Alexandrium 

Bron: https://www.vvkh.nl/nl/architectuur/woonmall-alexandrium-rotterdam/ 
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In Oudewater heeft de voormalige touwfabriek een nieuwe bestemming tot 

woningen gekregen. De staalconstructie is daarbij opgenomen in het nieuw-

bouwontwerp en geeft de woningen een unieke verschijningsvorm en herin-

nert daarmee aan de geschiedenis van deze fabriek.  

 

 
 
 

Deuren 

 

Kleinere onderdelen die wellicht hergebruikt kunnen worden als imposante 

entreedeuren, tussenportaal, kastdeuren of decoratief object in de ruimte zijn 

de prachtig verweerde schuifdeuren met loopdeur van loods Y3. Denk daar-

bij ook aan hergebruik van oude handgrepen.  
 

 

Hergebruik oude schuivende deuren 

Bron: www.pinterest.com 

Voormalige touwfabriek Oudewater 

Bron: https://www.bouwwereld.nl/project/oud-staal-in-starterswoningen/  

 

Deuren loods Y3 
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Vloeren 

 
 

De zeer bijzondere vloeren met rails en hout, herinneren aan het productie-

proces en gebruik van de loodsen. Onderzocht kan worden of het mogelijk 
is één of meerdere vierkante meters te behouden, bijvoorbeeld op de oor-

spronkelijke locatie, met een glazen loopplaat erover, of herplaatst in de 

entreehal of wellicht in een personeelstuin. 

 

De High Line in Manhattan, New York, is een voorbeeld van een oude goe-

derenspoorlijn die een nieuwe functie heeft gekregen als hoog liggend stads-

park. De rails is onderdeel geworden van het parkontwerp. Zo kan de bij-

zondere vloer van de loodsen ook onderdeel worden van bijvoorbeeld een 

groene inrichting van een buitenruimte voor personeel of bezoek.  

 

 

 
The High Line in New York. Bron: https://www.theguardian.com/travel/2014/sep/22/final-stretch

-new-york-high-line-complete (Iwan Baan/The High Line)  

Bijzondere vloer hoge loodsen Y 
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Daken 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De houten planken van de daken kunnen op verschillende manier herge-

bruikt worden in de nieuwbouw. Denk aan gevelafwerking, tafels of als 

kunstwerk.  

 
In Amersfoort wordt/is de OMbouwvilla opgetrokken uit sloopmateriaal van 

o.a. het oude ziekenhuis De Lichtenberg uit Amersfoort. Naast de herinne-

ringswaarde, is dit ook nog gunstig voor het milieu.  

 

 
 
Roerende onderdelen  
Kenmerkende elementen van het gebruik zoals katrollen, haken, lampen en 

een klok kunnen gebruikt worden in de nieuwbouw, zowel functioneel als 

decoratief.  
 

Industriële lampen zijn niet meer weg te denken uit de bouwmarkten en 

ook worden onderdelen van oude lampen hergebruikt in een modern lam-

pontwerp. Zij geven sfeer aan de ruimte, bijvoorbeeld in een kantine of 

vergaderruimte.  

 
 

Voorbeeld industriële lampen 

Bron: www.dennisdeal.com 

Katrol hoge loodsen Y 

Houten planken daken van loodsen 
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3.3 Herplaatsing onderdelen in de omgeving   

Een derde mogelijkheid, wanneer behoud op de oorspronkelijke locatie niet 

mogelijk is of geïntegreerd kan worden in de nieuwbouw, is om onderdelen 

op een buitenlocatie of andere locatie in Ridderkerk te plaatsen als herinne-

ring aan het bedrijf, of als kunstobject. 

 

Enkele denkbare plekken: 

 - Parkeerterrein distributiecentrum 

 - Toekomstige parkoever 

 - Aankomst waterbus 
 - Gebouw U, locatie Smit Slikkerveer aan de Ringdijk 

 - Dijk voor nieuw distributiecentrum 

 - Kruispunt wegen (Ringdijk/vm. Veerweg) 

Staalconstructies loodsen Y 
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Door het demonteren en opnieuw opbouwen van een deel van de staalcon-

structie over het parkeerterrein of bij de parkoever, wordt een beeldbepalend 

object gerealiseerd. Een blikvanger voor het nieuwe distributiecentrum en 

tegelijkertijd een herinnering aan het industriële verleden langs het water.   

 

Het uitzagen van (één van) de baksteenreliëfs of reclame-uitingen en her-

plaatsing op de dijk of bij Gebouw U wijst passerende inwoners, vrachtver-
keer en bezoekers op de voormalige fabriekslocatie. Wanneer het object 

wordt opgenomen in een fiets- of wandelroute kan ook de achtergrond van 

het object en de fabrieksgeschiedenis nader worden toegelicht.  

 

Op het terrein voor het gemaal van de Noordpolder in Berkel en Rodenrijs 

pronkt de oude pomp van het gemaal dat 100 jaar dienst heeft gedaan. Nu 

in een nieuwe vorm als beeldbepalend object dat herinnert aan de werking 

van het gemaal. Eventuele oude motoren, apparaten of kranen en katrollen 

van Smit Slikkerveer kunnen op deze wijze een nieuwe signalerende functie 
vervullen. 

100 jaar oude pomp van het 

gemaal Noordpolder nu beeld-

bepalend object.  

Bron: Google Streetview  

X aankomst waterbus  

X parkoever 

X kruispunt 

X parkeren 

X  
op de dijk 

Mogelijke locaties plaatsen herinneringsobject. Bron: Google Earth. 

X plein voor gebouw U 
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3.4 Afstoten, herinnering levend houden 

 

Er zijn meerdere mogelijkheden, om ook zonder behoud van de originele 

onderdelen de geschiedenis van de fabriek Smit Slikkerveer levend te hou-

den. Historisch fotomateriaal kan op fotobehang afgedrukt worden, om de 

werkplek te verfraaien, maar daarmee tevens informatie geven over een his-

torische situatie. Ook een fotowand in de hal, kantine, pantry of in het kan-
toor kan bezoekers informeren over de geschiedenis van de plek en geeft 

tevens een inspirerend gespreksonderwerp. Het bedrijfsarchief van Brush 

heeft nog veel archief- en beeldmateriaal van Smit Slikkerveer en zijn opvol-

gers. 

Fotobehang is een manier om de geschiedenis van de plek zichtbaar te maken.  

Bron: https://studiotnw.nl/b2b-historie-van-uw-bedrijf-in-beeld/ 
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Naast behang kan ook gedacht worden aan het reconstrueren van bijvoor-

beeld de reclames van Smit Slikkerveer als poster of wandtapijt. Zo was het 

bij vertrek van de Don Boscoschool in Amsterdam naar een nieuwe locatie, 

niet mogelijk een wandkunstwerk uit 1964 van schilder Anton Rooskens 

(1906-1976) mee te nemen. Het wandkunstwerk is daarna op ware grote 

nagemaakt als wandtapijt en heeft een plek gekregen in de aula van de 

nieuwe school. 

 

 

 

 
 

 

 

Wandtapijt Anton Rooskens in de Don Boscoschool in Amsterdam 

Bron: L. van den Bulk 

Fietsen verwerkt in een balustrade.  

Bron: https://www.interieurjournaal.com/hergebruik-inspiratie/ 
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Bij voorkeur worden deze kunstuitingen zo dicht mogelijk bij de oorspronke-

lijke locatie geplaatst, maar zij kunnen ook een plek krijgen elders in Slikker-

veer, bijvoorbeeld als rotondekunst, of op een belangrijk kruispunt. Wanneer 

de kunstwerken opgenomen worden in fiets- of wandelroutes kan het verhaal 

van Smit Slikkerveer aan de vml. Veerweg en aan de Ringdijk, op deze ma-

nier toch blijvend verteld worden en gaat de geschiedenis en het belang van 
Smit Slikkerveer - als een bedrijf waarmee Slikkerveer groot is geworden - 

niet verloren.  

 

Met bovenstaande voorbeelden hoopt Dorp, Stad en Land de gemeente en 

nieuwe eigenaar verschillende mogelijkheden te bieden voor hergebruik van 

onderdelen van de loodsen aan de Ringdijk 390B van Smit Slikkerveer. Zij 

hoopt daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het proces om de ge-

schiedenis van het bedrijf op deze plek zichtbaar en levend te houden.  

 
Dorp, Stad en Land juni 2021 
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Bijlage 

Beschrijvingen cultuurhistorisch waardevolle panden volgens het rapport Cul-
tuurhistorische Waardenkaart Woongebieden Ridderkerk, Dorp, Stad en 

Land 2018. 

 

ZEER HOGE WAARDE 

 

RINGDIJK 408 

Oorspronkelijke functie:  Woning  

Huidige functie:    Wonen/werken   

Bouwjaar:      1908  

 

Omschrijving: 

Vrijstaande VILLA (iets terugliggend) op samengestelde plattegrond. Op 

hoofdlijnen spiegelbeeld van Ringdijk 410. Diverse volumes, voornamelijk 

tweelaags onder pannendaken, links lage aanbouw, rechts aangebouwde terug-

liggende entreepartij met balkon. Nokrichting haaks op de dijk. Eclecticisme 

met invloeden chaletstijl. Rood metselwerk in kruisverband met gekleurd sier-

werk (bogen, speklagen). Uitspringende plint met natuursteen band. Hoge deels 

authentieke (samengestelde) kozijnen en natuurstenen onderdorpels. Origineel 

entreekozijn. Hoog volume voorzien van overstekende steekkap met hangwerk 

(sierspant), overig volume met afgeplat dak en omlopende dakschilden met 

blauw gesmoorde kuispannen. Brede uitgetimmerde goten op sierconsoles. 

Smeedijzeren HEKWERK op gemetselde rollaag. ‘Slangen’den (conifeer) bij 

entree. 

Bijzonder kenmerk: achtergevel met voorgevelallure.  

Motivering: Samenhang en context, zichtbaarheid, zeldzaamheid, representativi-

teit, conservering, gaafheid.        

Van zeer hoge waarde vanwege de bijzondere eclectische bouwstijl, vanwege de 

samenhang met Ringdijk 410, vanwege de relatie van directeurswoningen te mid-

den van de scheepsnijverheid aan de Nieuwe Maas. Prominente ligging.  

 

RINGDIJK 410 

Oorspronkelijke functie:  Woning  

Huidige functie:    Woning en hekwerk 

Bouwjaar:     1912  

    

Omschrijving: 

Vrijstaande VILLA (iets terugliggend) op samengestelde plattegrond. Op 

hoofdlijnen spiegelbeeld van Ringdijk 408. Diverse volumes, voornamelijk 

tweelaags onder pannendaken, rechts aangebouwd eenlaags volume. Nokrich-

ting haaks op de dijk. Eclecticisme met invloeden chaletstijl. Rood metselwerk 

in kruisverband met gekleurd sierwerk (bogen, speklagen). Uitspringende grijze 

plint. Hoge deels authentieke (samengestelde) kozijnen en natuurstenen onder-

dorpels. Origineel entreekozijn aan straatgevel.  

Hoog volume voorzien van overstekende afgewolfde steekkap en aangekapte 

originele dakkapellen. Geprofileerde lijstgoot en windveren. Blauw gesmoorde 

pannen. Overig volume met plat dak. Brede uitgetimmerde goten /

dakoverstekken op sierconsoles. Smeedijzeren HEKWERK op gemetselde rol-

laag. Daarachter leilinden. Diepe achtertuin 

Bijzonder kenmerk: lijs tgoot.  

Motivering: Sam enhang en contex t, zichtbaarheid, zeldzaamheid, repre-

sentativiteit, conservering.  

Van zeer hoge waarde vanwege de bijzondere bouwstijl, vanwege de samen-

hang met Ringdijk 408, vanwege de relatie van directeurswoningen te midden 

van de scheepsnijverheid aan de Nieuwe Maas. Prominente ligging.  
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RINGDIJK 412 

Oorspronkelijke functie:  Woning  

Huidige functie:    Woning  

Bouwjaar:      1890 

 

Omschrijving: 

Vrijstaande DIJKWONING op rechthoekige plattegrond. Tweelaags met onderhuis 

onder zadeldak met blauw gesmoorde kruispannen. Sobere baksteenarchitectuur 

met neorenaissance elementen (sluitstenen, deuromlijsting). Rood metselwerk in 

kruisverband. Entree met bovenlicht en (voormalige?) schuifkozijnen onder strek-

ken, oculus. Brede bakgoot op geprofileerde consoles, windveer en makelaar op de 

koppen. Buitendaks gemetselde schoorstenen.  

Zijgevel met uitgemetseld rookkanaal.  

Voortuin met monumentale rode BEUK.  

Bijzonder kenmerk: sluitstenen in de strekken. 

Motivering: Samenhang en context, conservering. 

Van redelijk hoge cultuurhistorische waarde vanwege de samenhang met de buur-

panden en de ligging aan de oude dijkstructuur. Tevens van waarde vanwege de 

sobere architectuur met bijzondere accenten 

 

 

ELECTROSTRAAT 1-3 

Oorspronkelijke functie:  Woning  

Huidige functie:    Woning   

Bouwjaar:      1915  

    

Omschrijving: 

Twee herhalende vrijstaande voormalige ingenieurs-WONINGEN op samengestel-

de plattegrond. Deels eenlaags en deels tweelaags met erker waarboven balkon aan 

achterzijde. Nokrichting haaks op de straat. Eclectische architectuur. Rood metsel-

werk in kruisverband. Grijs gepleisterde iets vooruitstekende plint. Afgewolfd 

schilddak en deels plat dak met omlopend dakschild met rode tuile du Nordpannen. 

Oorspronkelijke dakkapellen. Windveren en (geprofileerde) bakgoot.  

Samengestelde kozijnen met daarboven kunststenen lateien, aanzetstenen en onder-

dorpels.  

Nr. 1 heeft een rechthoekig BIJGEBOUW met zadeldak, gedekt met tuile du Nord-

pannen en siermetselwerk in geveltoppen.  

Monumentale bomen in de tuinen, zoals een acacia en een hoge notenboom. 

Bijzonder kenmerk: kunststenen delen. 

Motivering: Ontstaansgeschiedenis, samenhang en context                         

Van redelijk hoge cultuurhistorische waarde vanwege de onderlinge samenhang, de 

relatie met de sociaal-economische geschiedenis van Ridderkerk en de kenmerken-

de sobere twintigste-eeuwse vormgeving.  

 

 

 

 

 

 

REDELIJK HOGE WAARDE 
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ELECTROSTRAAT 5-7  

Oorspronkelijke functie:  Twee-onder-een-kap-woningen  

Huidige functie:    Twee-onder-een-kap-woningen   

Bouwjaar:      1920  

    

Omschrijving: 

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN op rechthoekige plattegrond. Eenlaags 

onder pannendak. Nokrichting parallel aan de straat. Baksteenarchitectuur met 

eclectische invloeden. Rood metselwerk in kruisverband met siermetselwerk en 

kunststeen elementen. Iets vooruitspringende gepleisterde plint. Een aan beide 

zijden afgewolfd zadeldak met blauw gesmoorde kruispannen. Dakkapellen, 

windveren en zinken mastgoot op beugels, waaronder fries met gemetselde over-

hoekse ‘muizentand’. Schuifkozijnen, bovenlicht met roedeverdeling.  

Bijzonder kenmerk: muizentand. 

Motivering: Gaafheid, conservering.. 

Van redelijk hoge cultuurhistorische waarde vanwege de onderlinge samenhang 

en de gaafheid van de architectonische vormgeving, kenmerkend voor de periode.   
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In opdracht van: 

Gemeente Ridderkerk 

 

Uitgevoerd door: 
Dorp, Stad en Land is een onafhankelijke kennispartner op het gebied van landschap, steden-

bouw, architectuur en cultureel erfgoed. Met een integrale benadering vanuit deze expertises 

adviseert de vereniging sinds 1929 haar leden over optimale omgevingskwaliteit. 59 gemeen-

ten uit 5 provincies zijn lid. 

 

U kunt Dorp, Stad en Land bereiken via 010-280 94 45 en info@dorpstadenland.nl 

 
 

Kantoor: 

Stationsplein 45 | hoofdingang A 

3e etage | unit A3.207 

Postbus 29129 | 3001 GC Rotterdam 

www.dorpstadenland.nl  

 

Bron: Cyclomedia 2021 

 

Foto voorblad: Familie Huizer poseert trots voor de noodwoning. Bron: Stadsarchief Rotterdam, G190a  

 

 

 

 

 

Tekst, foto’s en tekeningen: Dorp, Stad en Land, tenzij anders vermeld. 
® Dorp, Stad en Land 2022 
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Adres       :  Rijksstraatweg 335 te Ridderkerk 
Oorspronkelijke functie :  woning (noodwoning) 

Huidige functie    :  geen 

Bouwjaar      :  ca. 1922 

Bouwstijl      :  overig 

 
 
CULTUURHISTORISCHE EN STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT 

Het object betreft een voormalige noodwoning gebouwd aan de Rijksstraatweg in het voorma-

lige dorp Rijsoord (tegenwoordig Ridderkerk). Het object is gelegen op een grote kavel onder-
aan de voormalige Pieterseliedijk om de Nieuw-Reijerwaardse polder. De Pieterseliedijk werd 

in 1821 omgevormd tot de Rijksstraatweg als onderdeel van het negentiende-eeuwse rijkswe-

gennetwerk.  Als gevolg van de opkomende industrie op het gebied van de scheeps- en ma-

chinebouw langs de Ringdijk, werden langs deze straat rijtjes arbeiderswoningen opgetrok-

ken.¹ 

Na de Eerste Wereldoorlog was er sprake van grote woningnood in Ridderkerk. De oorlog 

resulteerde in terugvallende handel (onder meer met Duitsland) en dit had grote werkloosheid 

tot gevolg. Daarnaast had het grote ontstane tekort aan bouwmaterialen zijn effect op de pri-

vate woningbouw. Deze combinatie van factoren resulteerde in zeer penibele woontoestanden 
in de regio, waaronder Ridderkerk, waarbij inwoners gedwongen werden in huizen/kamers 

van slechts 12 m2 te wonen.² 

Om de woningnood het hoofd te bieden, verschenen er in Ridderkerk in deze periode meerde-

re noodwoningen. Deels werden de woningen door de gemeente opgericht, maar soms ook 

privaat gebouwd. 

De noodwoning Rijksstraatweg 335 behoort tot die laatste categorie. De woning werd ge-

bouwd in opdracht van A. Huizer.³ Hij verkreeg hiervoor een lege kavel aan de zuidwestzijde 

van de Rijksstraatweg die in die tijd nog geheel onbebouwd was. Op historisch kaartmateriaal 

is te zien dat hier ongeveer tegelijk met de noodwoning nog twee gebouwen verschenen: mo-
gelijk ook noodwoningen. De woning werd op ongeveer dertig meter  van de Rijksstraatweg 

gerealiseerd, met de lengterichting parallel weg. Deze situatie is nog altijd intact. 

 

HOOFDOPZET EN ARCHITECTUUR 

De noodwoning is op basis van een rechthoekige grondvorm opgetrokken en bestaat uit één 

laag plus kap. In de kap bevindt zich een zolder. De noodwoning bestond uit een woonge-

deelte en een schuurgedeelte die beide ongeveer een helft van de plattegrond innamen. Het 

feit dat het schuurgedeelte door middel van een dubbele openslaande deur in de zijgevel werd 
ontsloten, resulteerde in een opmerkelijk hoge verdiepingshoogte van circa vier meter. Dit is 

nu niet goed herkenbaar omdat de grond rondom en binnenin de woning met ruim een meter 

is opgehoogd. De oostgevel (dijkzijde) was voorzien van twee grote zesruits schuifvensters met 

luiken (niet meer aanwezig) en een dubbele schuurdeur (deels aanwezig).  

De woning is opgebouwd door middel van houtskeletbouw en ook de gevels zijn bekleed met 

(of: gemaakt van) hout. De witgeschilderde houten rabatdelen van gevels zijn in beide langs-

gevels in verticale richting geleed en in de kopgevels in horizontale richting, wat resulteert in 

een speels architectonisch beeld. In de huidige toestand is het hout van het woongedeelte ver-

vangen door andersoortige horizontaal gelede rabatdelen, vermoedelijk afkomstig uit de 
tweede helft van de twintigste eeuw. Centraal boven in de kopgevel (noord) ligt een dubbel 

trapeziumvormig venster met slanke roedeverdeling. In deze gevel bevonden zich in ieder  

¹ CHV Ridderkerk 2021 p. 13-17. 

² De malaise op het platteland, werkloosheid en slechte woonomstandigheden te Ridderkerk, Voorwaarts 1902-1923. 

³ Stadsarchief Rotterdam, toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk), inventarisnummer: 1690 Ridderkerk register bouwvergun-

ningen 1915-1924. 
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geval een voormalige deur, een klein vierkant venster en twee grote rechthoekig luiken. Tussen 

de geprofileerde gootklossen is aan beide zijden nog een lat zichtbaar met de vermoedelijke 
aansluiting tot het elektriciteits- en/of telefoonnet. De kap bestaat uit een eenvoudig zadeldak 

voorzien van houten boeiboord en is gedekt met een oranjerode muldenpan (origineel).   
 

ARCHITECT EN/OF ONTWERPER 
 
De noodwoning werd ontworpen door een lokale uit Rijsoord afkomstige timmerman/
aannemer G. Bestebreurtje. Bestebreurtje had hier een timmermansbedrijf en heeft in deze pe-
riode meerdere woningen en bedrijfsgebouwen gerealiseerd in de regio. 

 

WAARDERING 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres/locatie Rijksstraatweg 335 Ridderkerk 

Opmerkingen vm. Noodwoning 

Waarderingscategorieën 

Ontstaansgeschiedenis + 

Samenhang en context + 

Zichtbaarheid   

Zeldzaamheid + 

Representativiteit + 

Conservering   

Gaafheid   

Totaal 4 

Waardering 

  Hoge waarde 



6  BESCHRIJVING VML. NOODWONING RIJKSSTRAATWEG 335  DORP, STAD & LAND  

NADERE TOELICHTING OP TOEGEKENDE WAARDEN 

 
Ontstaansgeschiedenis 
Het object is van waarde als directe representant van een afgesloten periode in de geschiedenis 

van Ridderkerk, waarin de sociaaleconomische situatie en woonomstandigheden begin jaren 20 

van de twintigste eeuw als het gevolg van de Eerste Wereldoorlog resulteerden in de noodzake-

lijkheid tot het oprichten van noodwoningen. 

 

Samenhang en context 
Het object vormde gedurende de twintigste eeuw een aanwezig en kenmerkend onderdeel van 

de bebouwing onderaan het dijklichaam van de Rijksstraatweg, dat in sterk contrast tot de west-

zijde van de straat tot de tweede helft van de twintigste eeuw bestond uit slechts drie gebouwen.  

 

Zeldzaamheid 
Het is (voor zover bekend) de enige overgebleven noodwoning uit de periode na de Eerste We-

reldoorlog, wat resulteert in een grote zeldzaamheidswaarde van het object. 

 

Representativiteit 
Het object is van waarde als een uiterst zorgvuldig en kwalitatief ontworpen voorbeeld van een 

specifiek type noodwoning (woning plus schuur), met grote representatieve schuifvensters, ge-

profileerde houten gootklossen en een speelse toepassing van houten rabatdelen.  

 

NADERE TOELICHTING OP NIET TOEGEKENDE WAARDEN 

 

Zichtbaarheid 
Vroeger moet het object vanwege zijn schaal en maatvoering een vrij zichtbaar object zijn ge-

weest, maar in de huidige situatie is de zichtbaarheid door de grondophoging en de ontwikke-
ling en verdichting van de westzijde van de Rijksstraatweg aangetast. 

 
Conservering 
De huidige technische staat van het object is zeer slecht en een deel van de gevels en kapcon-

structie is ingestort. 

 

Gaafheid 
Hoewel het object in eerste instantie door de vele originele en oorspronkelijke elementen relatief 

gaaf lijkt in zijn verschijningsvorm, is de waarde door de vermoedelijke verbouwing tot schuur 

waarbij het gehele woongedeelte verdween niet meer gaaf. Ook de schoorsteen is niet meer 
aanwezig. Ook is een deel van het gebouw inclusief gevels door de ophoging van het terrein in 

de grond verdwenen. 
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Familie Huizer poseert trots voor de noodwoning. Bron: Stadsarchief Rotterdam, G190a  

Zuid- en oostgevel in 2007. Bron: Streetsmart  
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Object gezien vanaf het zuidoosten richting de dijk  

Object gezien vanaf de weg achter een recent geplante bomenkrans  
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Oostgevel met verticale geleding en gootklossen en rechts een deel van de schuurdeur  

Noordgevel met de verschillende gevelopeningen en horizontale geleding 
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Kop oostgevel met het dubbel trapeziumvormige raam  

Gevelopeningen noordgevel deels verzakt in grond 
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Westgevel met deuropening en rechts de later vervangen houten rabatdelen. Ook de originele mulden pan is zichtbaar  

Geprofileerde gootklossen en de stijl voor de elektriciteit en/of telefoonaansluiting 
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Interieur schuurgedeelte met houten elektriciteitskast  

Voormalig woongedeelte  
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