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titelblad, afbeelding 0.1 Foto genomen 
vanaf de versterkte dijk in Sliedrecht ter hoogte 
van Baanhoek, kijkend in westelijke richting.
linkerpagina, afbeelding 0.2 Foto genomen 
vanaf de versterkte dijk ter hoogte van 
Baanhoek, kijkend oostelijk in de richting van 
industrieterrein Kerkerak.

opgebouwd, zal wellicht na het bestuderen van dit 
afstudeerrapport duidelijk worden.

Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat na het 
lezen van dit onderzoek een groter aantal bewo-
ners van Sliedrecht, betrokken professionals, vrien-
den en familie de kwaliteit en in het bijzonder de 
ruimtelijke kwaliteit van dit eeuwenoude stedelijk 
weefsel erkennen. Ik hoop dat dit document voor 
alle betrokken partijen aanknopingspunten kan 
bieden om te komen tot een gebiedseigen door-
ontwikkeling van dorpslinten in het algemeen en 
dijklinten in het bijzonder. Ik denk in ieder geval 
dat dit document een solide basis kan vormen 
voor eventueel vervolgonderzoek en argumenten 
kan bieden in de discussie rond het type projec-
ten en het te vormen beleid ten aanzien van lint-
bebouwing op dijken, Sliedrecht in het speciaal. 
Dat dit onderzoek ‘zoden aan de dijk’ mag zetten!

Geen bedankjes met naam en toenaam in dit voor-
woord. Dat doe ik liever persoonlijk. Laat ik het er 
op houden dat ik familie, vrienden en bekenden 
bedank voor het stimulerende gedrag (wanneer 
ben je klaar..?) en mijn studiegenoten maar vooral 
mijn begeleiders wil bedanken voor de inhoude-
lijke input voor dit afstudeerrapport. 

Geert Janssen
Eindhoven, augustus 2012

Voorwoord
 
Voor u ligt het afstudeerrapport van Geert Janssen, 
masterstudent Urban Design & Planning aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het is een stu-
die naar het ontstaan, problemen en de toekomst 
van een bebouwde dijk in Sliedrecht; Een stad 
gelegen in het Rivierengebied van Zuid-Holland, 
onder de rook van Rotterdam, ingeklemd tussen 
het Groene Hart en de Biesbosch.

Een inventariserende analyse ‘Sliedrecht Doorge-
licht’, als Masterproject uitgevoerd door achttien 
studenten ‘Urban Design & Planning’ van de fa-
culteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, vormde de aanleiding voor dit afstu-
deeronderzoek. Hierin kwam het belang van het 
dijklint voor Sliedrecht al duidelijk naar voren. Op 
basis hiervan is door de auteur van het nu voor-
liggende afstudeerrapport in de tweede helft van 
het semester op individuele basis gewerkt aan een 
specifiekere morfologisch onderzoek naar het ont-
staan van deze bebouwingsstructuur. 

Velen uit mijn omgeving waren verbaasd over het 
onderwerp van het ogenschijnlijk saaie bagger-
dorp Sliedrecht. Geen hoogstedelijke transforma-
ties met flitsende 3D impressies van futuristische 
ontwikkelingen in de grote stad, maar een ruimte-
lijke analyse en strategie naar de omgang met een 
kleinschalige historisch gegroeide stadstructuur 
in een middelgrote provinciestad. De evidentie en 
toepasbaarheid van de wijze waarop deze studie is 
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In aanvulling op de inhoudsopgave zal hierna 
beknopt de inhoud van de diverse hoofdstukken 
worden geschetst, met uitzondering van de voor 
zich sprekende onderdelen zoals bijvoorbeeld de 
samenvatting, onderzoeksopzet en conclusies.

DEEL 1. ANALYSE

I. Sliedrecht in het kort - In hoofdstuk I. zal de 
locatie van dit onderzoek, Sliedrecht, kort worden 
geïntroduceerd. Bovendien zal worden ingegaan 
op de karakteristieken van de dijken van de Alblas-
serwaard, waar de Sliedrechtse dijk onderdeel van 
is.

II. Historische context - In het tweede hoofdstuk 
wordt de geschiedenis van Sliedrecht uiteen gezet, 
in het bijzonder ten aanzien van haar ruimtelijke 
ontwikkeling. Hieruit blijkt onder andere dat de 
dijk met haar bebouwing letterlijk de ontstaansba-
sis van Sliedrecht te noemen is, en de bebouwing 
in relatie tot zijn omgeving door de specifieke om-
standigheden een aantal unieke karakteristieken 
heeft ontwikkeld.

III. Complexiteit van een dijklint - De verschil-
lende functies van de dijk (waterkerend element, 
landschappelijk element, verkeersstructuur, his-
torisch bebouwingslint) worden in hoofdstuk III. 
nader toegelicht. De bijbehorende kwaliteiten, 
potenties en moeilijkheden die dit oplevert wor-
den in beeld gebracht.

 
IV. Het dijklint ontrafeld - Op basis van de ruim-
telijke analyse, gecombineerd met de kennis over 
het ontstaan en ontwikkeling van de dijk, worden 
in dit hoofdstuk vijf deelgebieden gedefinieerd en 
beschreven. De indeling biedt houvast voor een 
op de specifieke kwaliteiten toegesneden aanpak, 
ten aanzien van het behoud en ontwikkeling van 
ruimtelijke kwaliteit. Er blijken immers significante 
verschillen waarneembaar in bijvoorbeeld de 
ruimtelijke opbouw, problemen & gebruik van de 
dijk en haar aanpalende bebouwing.

V. De bouwstenen van het dijklint - In het vijfde 
hoofdstuk zijn middels een morfologische analyse, 
een beschrijving van de architectonische kenmer-
ken en de definitie van een aantal basistypes, de 
bouwstenen van het dijklint als geheel nader om-
schreven en verbeeld. Het relativeert hiermee de 
geconstateerde verschillen zoals omschreven in 
onder andere hoofdstuk IV.

VI. Ruimtelijke kwaliteit gedefinieerd - In dit 
hoofdstuk is getracht een aantal algemene hoofd-
lijnen te duiden die van belang zijn ten aanzien 
van de ruimtelijke kwaliteit van het Sliedrechtse 
dijklint, en zoals uitgebreid beschreven in de voor-
afgaande hoofdstukken.
 
DEEL 2. VISIE

VII. Toekomst van het dijklint - In dit hoofdstuk 
wordt een visie geformuleerd ten aanzien van de 

toekomst van het dijklint. Hierin wordt het belang 
van de dijkstructuur in de stad nogmaals bena-
drukt en de noodzaak tot ingrijpen geduid. Daar-
bij worden zowel ruimtelijke doelen wordt er voor 
gepleit de ruimtelijke kwaliteit, zoals beschreven 
in de analyse, te behouden en te versterken. Als 
functionele doelen wordt gesteld het gevarieerde 
aanbod en het relatief grote aantal werk- en win-
kelfuncties aan het dijklint te behouden en waar 
mogelijk uit te breiden. 

Tenslotte wordt een strategie aangehaald die ge-
volgd kan worden om het dijklint op de politieke 
agenda te krijgen. Een erkenning van het lint als 
geheel binnen de stad, alsmede een gebiedsge-
richte aanpak zijn hierbij belangrijk. De invoering 
van dergelijk locatiespecifieker beleid draagt bij 
aan een een eerlijker en beter te verdedigen ruim-
telijk beleid waarbij de bestaande situatie in alle 
gevallen het uitgangspunt blijft.

DEEL 3. STRATEGIËN

VIII. Deelstrategiën ruimtelijke kwaliteit - Voort-
bouwend op de gedefinieerde ruimtelijke kwaliteit  
en geformuleerde visie worden in hoofdstuk VIII. 
concrete voorstellen gedaan die de gemeente 
Sliedrecht zou kunnen oppakken om actief te gaan 
werken aan het behoud en de ontwikkeling van 
ruimtelijke kwaliteit van het historische dijklint. 
Hierin wordt enerzijds bestaand beleid beschre-
ven en zijn hiervoor mogelijke voorstellen voor 

verbeteringen gedaan. Anderzijds worden ook 
nieuwe deelstrategiën, die niet in bestaand beleid 
zijn te vangen, uiteengezet. De gewenste actie-
vere en ‘nieuwe’ rol als (mede)opdrachtgever van 
projecten, die de lokale overheid hierin kan gaan 
vervullen, wordt nader toegelicht.
 
CASES

Om een praktisch kader en enige diepgang te 
bewerkstelligen worden middels een aantal cases 
actuele thema’s of ontwikkelingen aangehaald. 
Ze werken vaak verhelderend ten aanzien van het 
transformatieproces van de dijk. Hoewel ze voor 
het daadwerkelijke onderzoek niet altijd even re-
levant bleken zijn ze als achtergrondinformatie 
zeer illustratief om de verschillende krachten die 
spelen op het dijklint te duiden. Ze zijn in aparte 
grijze kaders terug te vinden, voornamelijk op de 
linkerpagina’s van dit document. 

Leeswijzer Samenvatting 
 

Bebouwingslinten zijn in een groot aantal Neder-
landse dorpen en steden onderdeel van de histo-
rische kern. Ze worden om deze reden belangrijk 
gevonden. Echter, lange tijd hebben de linten 
geen onderdeel uitgemaakt van de lokale ruimte-
lijke planning. De focus lag de laatste vijftig jaar op 
moderne nieuwbouwwijken, niet op de bestaande 
bebouwingslinten. Steeds vaker ontplooien zich 
ruimtelijke ontwikkelingen langs de linten die niet 
passen in de vaak kleinschalige structuren, en lij-
ken tal van andere ruimtelijke problemen zich rond 
de eeuwenoude structuren te verzamelen. Mede 
hierdoor staat de laatste vijf tot tien jaar de toe-
komst van deze stedelijke structuren steeds vaker 
op de politieke agenda.

In dit onderzoek is het historische bebouwingslint 
van Sliedrecht als case gekozen. Het dijklint heeft 
zowel historisch, sociaal-cultureel als morfologisch 
een bijzondere positie in het dorp. Het kleinscha-
lige stedelijk weefsel is uniek voor Sliedrecht, dat 
verder hoofdzakelijk bestaat uit vrij grootschalige 
en uniforme naoorlogse woonwijken. Hoewel 
haar functie voor het dorp in de loop der eeuwen 
is veranderd, komt in het dijklint nog altijd alles 
bij elkaar dat Sliedrecht was en is. Ondanks dat 
door vele partijen onderschreven wordt dat de 
ruimtelijke kwaliteiten van dit historische dijklint 
behouden moet blijven is dit niet terug te zien in 
de bouwprojecten die in het lint gerealiseerd wor-
den, integendeel.

Summary

In many Dutch villages and cities ribbon develop-
ments are part of the historical centre. Therefore, 
they are considered important. However, for a long 
time these ribbon developments were not incor-
porated into local spatial planning. During the 
last fifty years there was a focus on new housing 
estates, hence, not at the existing ribbon devel-
opments. More and more projects arise which do 
not fit in the small scale structures and, moreover, 
other kinds of spatial problems seem to gather sur-
rounding the historical ribbon development. As a 
result, the future of these ribbon developments 
have been put more frequently on the political 
agenda during the last five to ten years.

In this study the historical ribbon development of 
the Dutch town Sliedrecht has been used as a case 
study.  The dike structure with its ribbon develop-
ment forms a unique urban fabric in a multitude of 
ways. Aside from this ribbon development, the rest 
of the Sliedrecht consists mainly of large scale and 
uniform post-war neighbourhoods. Although its 
function changed throughout history, nowadays 
the dike still embodies an important part of the 
town. Nevertheless, the ribbon structure is under 
threat. Despite the fact that many involved parties 
confirm that the spatial qualities of the dike with 
its historical ribbon development should be pre-
served, this has not been realized so far. Currently, 
the contrary seems to be reality.

Als er niet op korte termijn wordt ingegrepen 
dreigt het historische dijklint, met al haar ruimte-
lijke kwaliteiten, binnen afzienbare tijd verloren te 
gaan. Daarom zou de gemeente Sliedrecht meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen om zo het 
collectieve geheugen van Sliedrecht, als ook een 
kleinschalig kwalitatief woon- en werkmilieu voor 
haar ondergang te behoeden. Door in bestaand 
beleid de ruimtelijke kwaliteiten te borgen en zelf 
een actievere rol in te nemen kan een effectieve 
bijdrage worden geleverd aan het behoud en de 
ontwikkeling van dit kleinschalige kwalitatieve 
weefsel.

Dit rapport biedt argumenten, achtergrondin-
formatie en handreikingen om deze hernieuwde 
interesse in het dijklint daadwerkelijk te bewerk-
stelligen. In een historisch overzicht wordt de ruim-
telijke ontwikkeling van het lint en haar belangrijke 
rol voor Sliedrecht allereerst geduid. Haar meer-
voudige betekenis voor de stad wordt toegelicht 
en een systematische ruimtelijke analyse resulteert 
in het onderscheiden van een zestal deelgebieden 
die als kader kunnen helpen bij de gewenste spe-
cifiekere aanpak van het lint. Daarnaast worden 
ontstaans- en transformatieprocessen van de 
dijkeigen bebouwingstypes beschreven, die als 
bouwstenen van het lint worden gezien. Tenslotte 
worden concrete handreikingen geboden waar-
mee het behoud en de ontwikkeling van het lint 
vanuit het perspectief van de gemeentelijke over-
heid kan worden vorm gegeven.

If the present developments continue, the dike 
structure, with its historical ribbon development 
and its specific spatial qualities, will be lost in the 
near future. For this reason, the municipal authori-
ties of Sliedrecht should take their responsibility to 
preserve the collective remembrance as well as the 
unique small scaled environment from its down-
fall. By means of noting down spatial qualities 
in existing policy and, additionally, taking a new 
more active role, an effective contribution to the 
preservation and development of this small-scale 
structure can be made.
This thesis offers arguments, background infor-
mation and strategic interventions supporting a 
renewed interest for the old dike structure. First, 
a historical overview will state the spatial develop-
ment of the ribbon structure and its importance 
for Sliedrecht. Second, its plural significance will be 
clarified and a systematic spatial analysis will result 
in the classification of six individual segments. As 
desired, this classification leads to a more specific 
method of working concerning the dike and its 
ribbon development. Furthermore, the origin and 
transformation processes from the typology of the 
buildings on the dike is explained. Final, practical 
strategic recommendations are provided, which 
offers help to the local government when initiat-
ing new policy in order to preserve and develop 
the dike structure.
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linkerpagina, afbeelding 0.4 Foto genomen 
vanaf de steiger van de Waterbus, ter hoogte 
van de Oosterburgstraat, waarbij de achterkant 
van de buitenzijde van de Rivierdijk zichtbaar 
is. Door het hoogteverschil lijken de woningen 
vanaf deze zijde groter. 

Bebouwingslinten vormen voor veel (Neder-
landse) steden en dorpen de eerste ontstaansba-
sis. Het is de plek waar het openbare leven plaats 
vond; Waar gewoond en gewerkt werd, door alle 
rangen en standen (arm en rijk). Het gevarieerde 
individuele bebouwingsbeeld is in een lange reeks 
van jaren ontstaan en kenmerkt zich door een aan-
tal specifieke ruimtelijke eigenschappen. De linten 
vormen een welkome aanvulling op de vaak mo-
notoon opgezette naoorloge woonwijken, die 
zowel wat betreft fysieke bebouwing als functies 
minder gevarieerd zijn.

Tegenwoordig zijn de oude bebouwingslinten 
voor een groot aantal dorpen en steden een on-
derdeel geworden van de historische kern en ze 
worden om die reden belangrijk gevonden. Ech-
ter, lange tijd hebben de linten geen onderdeel uit 
gemaakt van de ruimtelijke planning, zoals deze 
bij lokale overheden in de wederopbouw werd 
gevoerd. De focus lag op moderne nieuwbouw-
wijken, niet op de bestaande dorpslinten. De linten 
ontwikkelde zich ongepland verder.

De laatste vijf tot tien jaar staan historische bebou-
wingslinten binnen stedelijke structuren steeds 
vaker op de politieke agenda. Het past binnen een 
hernieuwde interesse in het belang van historie in 
het algemeen, en wordt aangewakkerd door de 
ruimtelijke en functionele verschraling van veel 
van deze linten. De laatste jaren zijn daartoe tal-
loze visies en beleidsdocumenten opgesteld, de 

toekomst van historische bebouwingslinten. In 
nagenoeg al deze documenten wordt het belang 
van historie vanuit verschillende invalshoeken be-
argumenteerd en worden methodes aangedragen 
om linten te typeren en beheren.

Ook in Sliedrecht vormt het historische bebou-
wingslint, gebouwd op en rondom de dijk, een 
belangrijke structuur. Zowel historisch, ruimtelijk, 
functioneel als ook emotioneel beschouwen veel 
Sliedrechtsers het dijklint nog altijd als iets ‘typisch 
Sliedrechts’. Het vertegenwoordigt in een uniek 
stuk geschiedenis van het dorp. Aan de andere 
kant lijken vervallen woningen, grootschalige ont-
wikkelingen, ontsluitings- en parkeerproblemen 
zich op de kruin van de dijk te verzamelen.

De vraag rijst echter of door onder andere het 
versnipperde private bezit van de karakteristieke 
kleinschalige bebouwing, door de eeuwen als van-
zelf gegroeid, ditzelfde lint ook niet heel kwetsbaar 
voor ruimtelijke transformaties is? In hoeverre is 
het dijksysteem in staat fors gedimensioneerde 
appartementencomplexen ongestraft in zich op te 
nemen? In hoeverre zijn deze wel of niet storend 
binnen het karakteristieke beeld? 

Aanleiding

Onderstaand citaat vormt de eerste alinea van het 
voorwoord van het Bouwblokkenboek (2008) en 
is opgetekend door Koen van der Vreken (depar-
tementshoofd ontwerpwetenschappen Artesis 
Hogeschool) en Ludo van Campenhout (Schepen 
van Stadsontwikkeling Antwerpen). Hoewel het 
boek handelt over een ander stedelijk verschijnsel 
vormt het een goede samenvatting van de essen-
tie van dit onderzoeksrapport ten aanzien van de 
toekomst van het dijklint en ondersteunt de hierna 
toegelichte gekozen structuur.

“ De stad is een levend organisme, een 

structuur die voortdurend groeit en zich 

continu hernieuwt. Om de processen te 

controleren, te begeleiden en te sturen, 

is het belangrijk dat het stedelijk beleid 

die structuur zo goed mogelijk kent en 

uit ervaring en onderzoek een strategie 

en knowhow ontwikkelt om kwaliteit en 

duurzaamheid te genereren.” 

uit Apostel et al., 2008

De formele onderzoeksvraag waarop in dit onder-
zoek een antwoord is getracht te vinden ligt dan 
ook in het verlengde van voorgenoemd citaat:

“ Wat zijn de unieke ruimtelijke kwaliteiten van het 
historisch gegroeide dijklint in Sliedrecht en op welke 
wijze kunnen deze in de toekomst worden behouden 
en waar mogelijk versterkt. ”
 
Het gaat in dit onderzoek dus vooral om het naar 
boven halen van de ruimtelijke kwaliteiten die in 
het lint zijn opgesloten op basis waarvan voor-
stellen gedaan worden hoe deze kunnen worden 
versterkt. 
 
Hoewel in het analysedeel van dit rapport het be-
grip ruimtelijke kwaliteit zowel in gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarden zal worden 
beschreven, gaat het in het laatste gedeelte van 
dit rapport hoofdzakelijk over de belevingswaarde. 
De betekenis in dit onderzoek kan worden samen-
gevat als de kwaliteit van de gebouwen alsmede 
de openbare ruimte op en direct aan het histori-
sche dijklint afzonderlijk, alsmede in relatie tot 
elkaar en de omgeving.

Onder ‘het dijklint’ wordt in dit rapport verstaan 
het geheel van dijklichaam met de hieropliggende 
openbare ruimte, aan en opgelegen panden en 
de hierbij behorende aanpalende kavels. Het on-
derzoeksgebied is begrensd als de sectie van het 
dijklint dat binnen de grenzen van de Gemeente 
Sliedrecht is gelegen.

Doel van het onderzoek

Proloog
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1.1.1

I. Sliedrecht in het kort

1.1 INLEIDING
 
Alvorens in te zoomen op het dijklint in Sliedrecht 
is het van belang een aantal algemene kenmerken 
van de stad en haar regio de revue te laten passe-
ren, om zodoende een duidelijk referentiekader te 
hebben. Deze kenmerken zullen vanzelfsprekend 
ook in de analyse van dit rapport gedeeltelijk te-
rugkomen. Hierna zal ook het Sliedrechtse dijklint 
worden geïntroduceerd. Dit vormt immers het lei-
dend voorwerp van het afstudeeronderzoek. Hoe 
ligt het in de stadsstructuur en waardoor kenmerkt 
het zich? Tenslotte zal kort worden stil gestaan bij 
de bebouwing van dijken in de regio, om te ach-
terhalen hoe bijzonder de Sliedrechtse situatie is 
in groter verband.

rechts, afbeelding 1.1.2 Foto in vogelvlucht van het 
industrieterrein Kerkerak waaruit duidelijk blijkt dat watergebonden 

bedrijfsactiviteiten nog een belangrijk aandeel hebben in de 
bedrijvigheid hier. Helemaal bovenin, verscholen in het groen, is het 

dijklint te herkennen (gedeelte Molendijk - Kerkbuurt). [bron: Marcel 
Koppen Fotografie]

links, afbeelding 1.1.1 Luchtfoto van Sliedrecht van de situatie 
omstreeks 2008. Hierin is het verloop van het dijktracé duidelijk te 
herkennen en wordt ook het contrast duidelijk tussen de kleinschalige 
ongeplande bebouwing van het lint en de grootschaligere geplande 
stempelbouw van de naoorlogse woonwijken [bron: Luchtfoto 
Gemeente Sliedrecht]

1.1.2
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KAART 1.2.1 ‘LIGGING SLIEDRECHT IN NEDERLAND’

N

KAART 1.2.2 ‘LIGGING SLIEDRECHT IN ZUID-HOLLAND’

N

LEGENDA
provinciegrens Zuid-Holland
verstedelijkt gebied
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Biesbosch

Groene Hart

ligging + Sliedrecht is gelegen in de zuidelijke 
vleugel van de Randstad, op de overgang van het 
Groene Hart naar de Biesbosch. De gemeente ligt 
in de Alblasserwaard en haar bebouwd gebied 
wordt ingeklemd tussen de Beneden Merwede, 
Betuwelijn en gemeentegrenzen. Gelegen aan 
de A15, welke de stad doorsnijdt, zijn de steden 
Rotterdam, Utrecht en Breda per auto binnen half 
uur tot drie kwartier bereikbaar. De langsgelegen 
spoorlijn, met binnenkort twee stations in Slie-
drecht, voorziet in een halfuursverbinding met 
de stations Dordrecht en Geldermalsen. Vanuit de 
haven van Sliedrecht kan de hoofdvaarroute tus-
sen Rotterdam en het (Duitse) achterland via de 
Merwede worden bereikt.

geomorfologie + Het grootste gedeelte van de 
ondergrond van Sliedrecht bestaat uit afzettin-
gen ongerijpte zeeklei met hierop veen. Geheel 

1.2 SLIEDRECHT

oostelijk in de gemeente vind de overgang naar 
komgrond plaats (klei op veen). Het grootste ge-
deelte van de Alblasserwaard is verder als veen 
aan te merken. In het midden van de Alblasser-
waard zijn gebieden met veraarde bovengrond 
op diep veen te vinden. Verder zijn er een aantal 
historische donken in de ondergrond van het land-
schap aanwezig en is er een historische veenloop 
te reconstrueren die op de locatie van het huidige 
Sliedrecht heeft gelopen. Zie voor een visualisatie 
van de geomorfologie binnen de gemeentegren-
zen van Sliedrecht ook kaart 1.2.4
 
bestuur + Sliedrecht vormt nog altijd een zelf-
standige gemeente. Binnen de gemeenteraad 
en het College van Burgemeesters & Wethouders 
vormen de Christelijke partijen (SGP/Christenunie, 
CDA) wat betreft zetels doorgaans een belangrijke 
basis. Het gemeentebestuur wordt gevormd door 
drie wethouders en een waarnemend burgemees-
ter. De ambtelijke organisatie kent ongeveer 140 
werknemers.

Op bestuurlijk niveau is er nauwe samenwerking 
met de omliggende Drechtsteden. Ze bestaat uit 
de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-
Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijnd-
recht. Deze samenwerking van zes gemeenten, 
tesamen goed voor meer dan 17.000 hectare en 
ongeveer 262.000 woningen, spitst zich toe op 
een aantal beleidsterreinen. Zo is er onder andere 
nauwe samenwerking op gebied van sociale zaken 
(gemeenschappelijke sociale dienst), belastingen 
(centrale uitvoering belastingbeleid), is er een ge-
meenschappelijk expertise & onderzoeksbureau 
en levert het Ingenieursbureau Drechtsteden 

TOELICHTING KAART 1.2.1 
‘LIGGING SLIEDRECHT IN NEDERLAND’ 
In het kaartbeeld van Nederland met haar waterwegen komt goed 
naar voren dat Sliedrecht midden in het Beneden Rivierengebied 
ligt. Een gebied dat niet alleen door het water van de rivieren wordt 
geteisterd, maar tot het klaarkomen van de Deltawerken ook de 
bedreiging van de Noordzee moest onderkennen.

TOELICHTING KAART 1.2.2 
‘LIGGING SLIEDRECHT IN ZUID-HOLLAND’
Sliedrecht ligt net tegen de zwaar verstedelijkte westvleugel van de 
randstad aan. Gelegen tussen de natuurgebieden het Groene Hart en 
de Biesbosch zijn ook recreatie mogelijkheden binnen handbereik.

SCHEMA 1.2.3 ‘SLIEDRECHT INGEKLEMD TUSSEN INFRASTRUCTUUR’

KAART 1.2.4  ‘GEOMORFOLOGIE SLIEDRECHT’
Zeekleigronden 

Jonge rivierkleigronden 

Veengronden (kleidek op veen)

Veengronden (veraarde bovengrond op diep veen)

Ligging van donken

Verloop historische (inmiddels verdwenen) veenloop

Tracé dijklichaam

 

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 50.000

N

advies, ontwerp en projectbegeleiding op het ge-
bied van infrastructuur, ruimtelijke inrichting en 
gebouwen.

bevolking + Sliedrecht telt ruim 24.000 inwoners 
(2012). Terwijl het hiermee als een stad kan wor-
den aangemerkt spreekt men lokaal nog vaak van 
‘een dorp’.  Er is dan ook veel samenhang tussen 
de inwoners en men heeft interesse voor elkaar. 1. 

Daarnaast is de gemeenschapszin in de stad Slie-
drecht bovengemiddeld groot en wordt voor een 
belangrijk gedeelte gedragen door het geloof. 
Ook een groot aantal actieve sportverenigingen 
nemen hierin een belangrijke positie. Ook de mate 
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KAART 1.2.5 ‘RUIMTELIJKE ESSENTIE SLIEDRECHT’

 
 

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 :15.000
[bron: Nanda Sweres, M2 rapport Sliedrecht 
Doorgelicht, studieproject TU/e]

N

1.3 DE DIJK

waarin inwoners vrijwilligerswerk verrichten is in 
Sliedrecht (en de Drechtsteden) groot ten opzichte 
van de rest van Nederland.

Hoewel grote delen van Nederland de komende 
tijd zullen krimpen zal de zuidvleugel van de Rand-
stad, waar de Drechtsteden onderdeel van zijn, de 
komende jaren nog inwoners blijven aantrekken. 
De bevolkingskrimp zal hier dan ook vertraagd 
doorzetten. In de Drechtsteden groeit de bevol-
king in de periode 2010-2030 nog 4%, waarna er 
krimp zal optreden. De samenstelling van de huis-
houdens in Sliedrecht loopt vrijwel gelijk met de 
landelijke trend (huishoudens worden kleiner).

werk + De watergebonden industrie vormt nog 
altijd een belangrijke sector voor de economie in 
Sliedrecht. Industrieterrein Kerkerak vormt hierin 
een belangrijke factor. Vanwege het feit dat veel 
Sliedrechters nog altijd werken in de industrie, 
nijverheid en bouw, is het gemiddelde inkomen 
van Sliedrechtse wijken relatief laag. De zakelijke 
dienstverlening blijft achter ten opzichte van an-
dere branches. Ook het vestigingsklimaat voor 
startende ondernemers blijkt niet ideaal.2.

woningvoorraad + De verdeling in type woningen 
is in Sliedrecht uit balans. Er is aan de ene kant een 
tekort aan duurdere koopwoningen, waardoor 
de midden- en hoge inkomens wegtrekken uit 
de Gemeente. Anderzijds is er een overschot aan 
goedkope woningen, welke dikwijls van slechte 
kwaliteit zijn. De intentie van de gemeente is te 
bouwen voor de eigen bevolking. Het aantrek-
ken en behouden van midden- en hoge inko-
mens, maar aan de andere kant ook zorgen voor 

kwalitatief goede woningen in het goedkopere 
(huur)segment is hiervoor van groot belang.3.

geloof + Het cultureel-maatschappelijk leven 
speelt een belangrijke rol in het leven van de be-
woners van Sliedrecht. De Protestantse kerk speelt 
hierin een belangrijke rol. Zowel de Gereformeerde 
als de Hervormde Kerk kennen diverse organisa-
ties en verenigingen die bijdragen aan de sociale 
betrokkenheid van de bewoners. Dat het geloof 
ook op andere vlakken nog altijd een belangrijke 
rol speelt openbaart zich in de politieke voorkeur 
van de Sliedrechtsers. Christenunie, SGP & CDA 
halen doorgaans het merendeel van de stemmen. 

De dijk is nagenoeg het enige reliëf binnen Slie-
drecht dat als zodanig op straatniveau kan wor-
den ervaren. Het zandlichaam steekt ongeveer vijf 
meter uit boven het polderniveau. Hoewel de dijk 
voor het keren van het buitenwater is opgewor-
pen, vervult het tegenwoordig meerdere functies 
voor de stad die in nuance kunnen verschillen over 
de lengte van het dijklint.

De vaak kleinschalige woonbebouwing, groten-
deels in particulier eigendom, bevindt zich voor 
het grootste gedeelte aan de kruin (bovenzijde) 
van de dijk. Door het hoogteverschil en de aan-
wezigheid van bomen loopt het dijklint als een 
herkenbare lijnvormige structuur door de stad. In 
bepaalde deelgebieden van de Sliedrechtse dijk 
hebben andere functies dan wonen de overhand. 
Zo is er een centrumgebied met de nadruk op 
commerciële functies en is in delen van het dijk-
lint de watergebonden industrie nog prominent 
aanwezig. Vanzelfsprekend varieert afhankelijk 
hiervan ook de ruimtelijke opbouw van dijk en 
bebouwing. 

Noten bij hoofdstuk 1.2 & 1,3
[1.] website Gemeente Sliedrecht, 05-2012
[2.] Onderzoekscentrum Drechtsteden 
(2009), de Staat van de Drechtsteden 2008, 
ontwikkelingen in de Drechtsteden sinds 
2005, 930
[3.] Platform Drechtsteden Bouwt. Congres 
over de toekomstige groeiplannen van de 
Drechtsteden
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1.4 DIJKEN IN DE REGIO

De dijk in Sliedrecht is onderdeel van de dijken die 
de Alblasserwaard moeten beschermen tegen het 
buitenwater. Samen met Vijfheerenlanden vormt 
de Alblasserwaard dijkring 16. De mate van en 
het type bebouwing dat op of aan de dijk staat 
vertoont rond de dorpen en steden op en aan de 
dijken van de Alblasserwaard significante verschil-
len. Om een idee te krijgen van de uniciteit van het 
Sliedrechtse dijklint met zijn bebouwing, zal kort 
stil worden gestaan bij de dijken in de regio van 
Sliedrecht.

Bouwen op de dijk
De relatie tussen de dijk en de daarop- of aan-
gebouwde bebouwing is specifiek voor het 
rivierdijklandschap. Echter, afhankelijk van de 
omstandigheden varieert dit verband in de ver-
schillende nederzettingen. Zo is in algemene zin 
waarneembaar dat de bebouwing in westelijke 
richting steeds hoger op de dijk kruipt. Dit verschil 
hangt samen met de toename van de oppervlakte 
lage grond (komgronden, klei-op-veen) en het 
tegelijkertijd smaller en lager worden van de oe-
verafzettingen.4. Lokale omstandigheden kunnen 

dit beeld op kleinere schaal natuurlijk nuanceren. 
Ander opvallend gegeven is dat de dijk langs de 
Beneden-Merwede veel dichter en over grotere 
delen bebouwd is. Dit is grotendeels te verklaren 
vanuit de historisch gezien belangrijkere zuidelijke 
dijk, als verbinding tussen Rotterdam en Nijme-
gen, waardoor dit een aantrekkelijkere vestigings-
plaats was. 

Wat betreft Sliedrecht wordt duidelijk dat de dijk 
en de bebouwing, evenals in Papendrecht en Har-
dinxveld-Giessendam, nog altijd als één geheel 

TOELICHTING KAART 1.4.1 ‘KARAKTER BEBOUWING DIJKEN’

1. Streefkerk, Lekdijk
De dijk heeft hier een heel landelijk en open karakter. De weinige 
bebouwing bevindt zich uitsluitend aan de binnenzijde van de 
dijk als autonome boerderijen of in kleine bebouwingsgroepen. 
De bebouwing staat op redelijk grote afstand onder aan de dijk. 
Dit komt hoofdzakelijk door het feit dat de kern van het huidige 
dijklichaam richting het buitenwater is verplaatst, waardoor deze 
afstand is vergroot. 

2. Nieuw-Lekkerland, Lekdijk
De bebouwing is hier op een klein stuk aan beide zijden van de 
dijk gehandhaafd. Er is hier ook sprake van een meer gesloten 
straatbeeld: de bebouwing staat aan de kruin van de dijk en de straat 
heeft een stenig karakter. De buitendijkse bebouwing is hier gespaard 

gebleven doordat de historische dijk niet meer als waterkering 
dienst doet. Er is een vervangende hogere dijk aan de buitenzijde 
van de historische dijk toegevoegd. Karakter van de bebouwing en 
straatbeeld vertoont overeenkomsten met Sliedrecht. 

3. Nieuw-Lekkerland, Lekdijk
Voor het grootste gedeelte is de Lekdijk alleen binnendijks bebouwd. 
De bebouwing heeft een landelijk karakter, met veel doorzichten naar 
het achterland. De historische dijkbebouwing speelt nog altijd een 
belangrijke rol in het straatbeeld. 

4. & 5. Kinderdijk, Molenstraat
Grote delen van de dijk zijn niet (meer) bebouwd en geven 
doorzichten naar het waardevolle cultuurlandschap (oa de molens 
van Kinderdijk). Voor een groot gedeelte is uitsluitend de binnenzijde 
van de dijk bebouwd. De gevarieerde bebouwing staat op de kruin 

van de dijk, waardoor op bepaalde stukken een gesloten straatbeeld 
is ontstaan. Door de dijkverzwaring is op veel stukken de afstand 
tot de kern van de weg en de bebouwing vergroot, waardoor de 
bebouwing op een andere manier beleefd wordt en het historische 
straatprofiel verstoord is. 

6. Kinderdijk, West-Kinderdijk
Historische bebouwing van verschillend kaliber aan de binnenzijde en 
wijdse uitzichten aan de buitenzijde van de naar buiten verplaatste 
en versterkte dijk.

7. Alblasserdam, Cortgene
Nabij het riviertje de Alblas verdicht de bebouwing zich in 
Alblasserwaard. Grote woningen manifesteren zich hier, wederom op 
grotere afstand van de kern van de verplaatste cq. verzwaarde dijk. 
De buitenzijde van de dijk blijft, afgezien van een aantal industriële 

9. 10. 11. 12. 13.

functioneren. Waar in andere dijkdorpen nooit 
veel op- of aan de dijk gebouwd is, of er door dijk-
verzwaringen grote stukken bebouwing verloren 
zijn gegaan, blijken voorgenoemde dorpen water-
kering en nederzetting nog innig met elkaar ver-
strengeld te zijn. Dit kan zeker als kwaliteit worden 
aangemerkt en hierop zal later in dit rapport nader 
worden ingegaan.

panden die weinig relatie aangaan met de dijk, onbebouwd.

8. en 9.  Papendrecht, Westeind & Kerkbuurt
In Papendrecht is het smalle profiel van de dijk gehandhaafd, 
inclusief aanpalende doorgaans hoog op de dijk staande bebouwing. 
Met name de vele histroriche scheepswerfjes zijn hier opvallend, 
alhoewel dit vanuit de geschiedenis logisch te verklaren is. De dijk 
is hier niet meer waterkerend, waardoor geen dijkverzwaring heeft 
plaatsgevonden. Het smalle straatprofiel wordt begeleid door 
afwisselende bebouwing, met groen en doorzichten. 
Hoe verder van het centrum af hoe dorpser de opzet van de 
bebouwing wordt. Met veel doorzichten naar achterland. Bijzondere 
bebouwing, zoals kerken, staat ook aan de dijk.
 
10. Papendrecht, Oosteind
Een van oorsprong landelijk gedeelte van de dijkring, met veel 

boerderijen aan de voet van de dijk. Door de dijkverzwaringen zijn 
ze deels in het talud van de dijk komen te liggen. Omdat de dijk niet 
meer als primaire waterkering actief is zullen de boerderijen hopelijk  
ook in de toekomst gespaard blijven voor sloop.

11. en 12. Hardinxveld-Giessendam, Buitendams & 
Peulenstraat 
De bebouwing kent een grote variatie en de bebouwingswand is op 
bepaalde gedeeltes geheel gesloten. Net als in Sliedrecht bevindt een 
winkelgebied zich op de dijk.
 
13. Hardinxveld-Giessendam, Rivierdijk
De overwegend landelijke bebouwing staat aan de voet van de 
meermaals verzwaarde dijk. De relatie tussen dijk en bebouwing is 
hierdoor verstoord. Buitenzijde van de dijk geeft een blik op de rivier 
of de watergebonden industrie, die hier als vanouds is gevestigd.

Noten bij hoofdstuk 1.2, 1.3 & 1.4
[1.] Website Gemeente SLiedrecht, 05-2012
[2.] Onderzoekscentrum Drechtsteden 
(2009), de Staat van de Drechtsteden 2008, 
ontwikkelingen in de Drechtsteden sinds 
2005, 930
[3.] Platform Drechtsteden Bouwt. Congres 
over de toekomstige groeiplannen van de 
Drechtsteden 
[4.] Beek & Kooiman, 1996, p25.

KAART 1.4.1  ‘KARAKTER BEBOUWING DIJKEN’
DIJKRING 16 ALBLASSERWAARD
Stedelijk (gesloten bebouwingswand aan kruin vd dijk) 

Dorps (bebouwing aan kruin/voet vd dijk, doorzichten ) 

Landelijk (bebouwing aan voet vd dijk, veel doorzichten)

Bebouwd gebied (bebouwde kom)

Verkavelingsrichting ontginning
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2.1.1

II. Historische context 

2.1 INLEIDING
 
Om de groei van Sliedrecht en de rol die het dijklint 
hierin heeft gespeeld te kunnen duiden zal in dit 
hoofdstuk een uiteenzetting worden gemaakt van 
de historische ontwikkeling van de stad. Om deze 
historische ontwikkeling enigszins te structureren 
is getracht chronologisch een indeling te maken, 
een periodisering in de historische beschouwing 
van het dorp (of eigenlijk twee dorpen). Er moet 
hierbij worden opgemerkt dat de indeling meer als 
een kader voor de beschrijving van gebeurtenis-
sen moet worden gezien dan harde knip tussen 
duidelijk te herkennen ontwikkelingsperioden. Te 
meer door het feit dat in de verschillende bronnen 
de geschiedenis in verschillende tijdsperioden en 
vanuit verschillende invalshoeken is geschreven 
maakt het maken van een eenduidige indeling 
praktisch onmogelijk. Het aanbod van beschikbare 
literatuur en andere bruikbare bronnen zijn hierbij 
dan ook van invloed geweest. 
 
Er is geprobeerd in de hierna beschreven ‘periodes’ 
essentiële thema’s als werk, welvaart en bestuur-
lijke inrichting aan de orde te laten komen. In elke 
periode blijkt een essentiële verandering in één of 
meerdere van deze thema’s waar te nemen. Van 
een eenduidige thematische behandeling per 
periode is echter geen sprake, wederom door de 
afhankelijkheid van de beschikbare informatie die 
per thema en periode voor handen is. Het is dan 
ook niet de bedoeling een volledige uiteenzetting 
te maken van alle aspecten van de Sliedrechtse his-
torie. Hiervoor zijn andere bronnen beschikbaar én 

toereikend. Uitgangspunt zijn die gebeurtenissen 
die direct of indirect van invloed zijn geweest op 
de ruimtelijke opbouw van Sliedrecht, op de spe-
cifieke structuur van het dijklint in het bijzonder.
 
Alvorens op de historische context van Sliedrecht 
in te gaan zal kort de waterstaatkundige ontwik-
keling van Nederland in groter perspectief wor-
den beschreven. Dit vanwege het feit dat deze 
zo bepalend is geweest voor de ontwikkeling van 
het Rivierengebied waarin Sliedrecht is gelegen. 
Bovendien heeft de dijk voor een groot gedeelte 
daadwerkelijk nog een waterkerende functie en is 
enig begrip van de geschiedenis waterstaatkun-
dige organisatie nuttig om te begrijpen hoe de dijk 
zijn huidige vorm heeft gekregen.

afbeelding 2.1.1 Luchtfoto van Sliedrecht genomen vanuit 
westelijke richting (Baanhoek) anno 1977. In de haven is veel 
bedrijvigheid te zien en tevens valt op dat een groot gedeelte van 
het achtergebied nog onbebouwd is. [bron: beeldbank Historische 
Vereniging Sliedrecht] 
afbeelding 2.1.2 Rivierdijk nabij het wiel omstreeks 1960-1970 
met gevarieerde bebouwing achter de eerste bebouwingswand direct 
aan de kruin van de dijk. Geheel rechts een inmiddels gesloopte 
historische houten schuur. Ook de houten trapjes zijn kenmerkend 
voor de dijk. [bron: beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht ]

2.1.2
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afbeelding 2.2.1 Reconstructie van de ligging en het 
type primitieve bewoning op terpen langs de rivier ‘de 
Rotte’. Gezien de vergelijkbare omstandigheden en de 
geografische nabijheid kan aangenomen worden dat 
ook in Sliedrecht, indien er sprake was van bewoning, 
dergelijke bebouwing moet hebben gestaan. [bron: 
website Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam] 
afbeelding 2.2.2 Stadsgezicht van Dordrecht door 
Johannes Janssonius (1657) met op de voorgrond de 
ingedamde zandbanken langs de Merwede. [bron: 
Atlas Stedenboeken van de wereld, geraadpleegd via 
beeldbank TU/e] 

Index Dordrecht;  
Atlas Stedenboeken van de wereld1657 
Deel Nederland 
Vervaardiger Johannes Janssonius 
Inhoudsdatering 1657 
Signatuur UB-Kaartenzl-1801-A2-006-p 
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Als gevolg van de bevolkingsgroei tijdens de 
grootschalige ontginning van het veengebied 
doorsneden door de Maas en de Rijn (van om-
streeks 900 tot 1300), zijn een groot aantal neder-
zettingen ontstaan, alle gelegen aan de oevers 
van de rivieren welke als uitvalsbasis voor de 
ontginningsprojecten diende.6. Ook de eerste ne-
derzettingen rond Sliedrecht zijn in deze periode 
ontstaan.7. Door de ontwatering van de veenge-
bieden, die voor die tijd boven het niveau van het 
buitenwater lagen, begon het veengebied in te 
klinken en het maaiveld te dalen. De bestaande 
veelal lage dijken (veredelde oeverwallen) volde-
den hierdoor niet meer om het ontgonnen gebied 
tegen een flinke stormvloed en hoog buitenwater, 
dikwijls gepaard met ijsgang, te beschermen. Hoe-
wel de stijging van de zeespiegel in die periode 
was afgezwakt tot ongeveer tien centimeter per 

eeuw,8. werd de noodzaak tot waterstaatkundige 
maatregelen om het land bewoonbaar te houden 
groter.9.

2.2.4 Opkomst van de Waterschappen
In de tweede helft van de dertiende eeuw wordt 
gestart met de bouw van hogere dijken rond de 
veengebieden in Holland, om het landverlies te 
beperken en de landbouw en stedelijke ontwik-
kelingen te beschermen tegen de stormvloeden.10. 
Het is een opmerkelijk punt in de geschiedenis 
van het Nederlandse waterbeheer.11. De tot dan 
toe gebruikelijke strategie van aanpassing aan de 
omstandigheden, door het bouwen van bijvoor-
beeld terpen, werd verruild voor een strategie van 
bescherming. Het is in deze eeuw dat de meeste 
dijkringen zijn voltooid rond de kwetsbare gebie-
den van Holland. Innovaties in het waterbeheer, 

bijvoorbeeld sluizen en de inzet van windmolens 
(15e en 16e eeuw)12., maakten deze ontwikkeling 
mede mogelijk.

Lange tijd was het waterbeheer (ontwatering, wa-
terkering) een dorpsbelang. De dorpsbewoners 
waren zowel eigenaar als gebruiker van de grond 
en hadden er alle belang bij dat de grond bruik-
baar bleef voor bijvoorbeeld veeteelt of landbouw. 
Door de gegroeide bevolking en de opkomst van 
grootgrondbezitters (geërfden) ontstonden er 
echter verschillen in het belang dat de dorpsbe-
woners hadden bij het drooghouden van de gron-
den. De waterkering en ontwatering werd meer en 
meer gezien als het belang van de geërfden dat 
niet door lokale bestuur kon worden behartigd.13. 
Het is in die tijd dat de geërfden zichzelf verenigen 
in samenwerkingsverbanden en de eerste water-
schappen ontstaan. In eerste instantie ontstond 
deze samenwerking vrij ad hoc, op basis van een 
concreet probleem (bijvoorbeeld de aanleg van 
een dijk). Hierdoor ontstonden een veelheid aan 
kleine deels overlappende particuliere water-
schappen, met elk eigen regelingen. 

Het door de eeuwen heen doorontwikkelde sys-
teem van lokale waterschappen met veel spe-
cifieke kennis en beperkte belangen bleek ook 
nadelen te hebben. Ten eerste waren de meer dan 
duizend organen die betrokken waren bij de wa-
terstaatszorg niet altijd bereid samen te werken. 
Ten tweede lag het daadwerkelijke onderhoud van 
de dijken in veel waterschappen nog bij de onder-
houdsplichtige inwoners. Hierdoor kon wel wor-
den gecontroleerd of een onderhoudsplichtige 
zijn dijkvak op hoogte en breedte had gebracht, 

maar kon geen invloed worden uitgeoefend op 
de kwaliteit en bijvoorbeeld de gebruikte mate-
rialen.14. Er werd hierom overgegaan op de zoge-
naamde ‘gemeenmaking’ van de dijken, waarbij 
de waterschapsbesturen zelf het onderhoud lie-
ten uitvoeren en hiervoor de dijkplichtigen wa-
terschapslasten in rekening bracht.15. Ten derde 
bestonden er in de waterschappen zeer uitleenlo-
pende bestuurlijke organisatiestructuren, wat niet 
bevorderlijk werkte voor de samenwerking.

2.2.5 Naar een centralere Waterstaat 
De landsoverheid was al vanaf de Middeleeuwen 
betrokken bij de waterstaat middels verschillende 
bestuurlijke instituten. Met name bij grote projec-
ten waarbij hele landstreken betrokken waren, 
zoals het aanleggen en onderhouden van zee-
dijken, speelde ze een belangrijke rol. Zo maakte 
de Hollandse Staten zich grote zorgen over de 
toenemende waterstanden in het rivierengebied, 
waarop tot het weghakken van griendhout in 
de uiterwaarden van onder andere de Merwede 
werd besloten.16. Ook de Hollandse inspanningen 
om tot een betere verdeling van het water over de 
riviertakken van de Rijn te komen (vanaf omstreeks 
1750) is hier een voorbeeld van. De hierbij nood-
zakelijke samenwerking met andere provincies 
verliep echter uiterst moeizaam, mede als gevolg 
van voorgenoemde nadelen. Het waren de rivieren 
die Nederland tot ‘eenheid, eenparigheid en ondeel-
baarheid’ op waterstaatsgebied dwongen, zo zou 
de eerste directeur van Rijkswaterstaat Christiaan 
Brunings (1736-1805) later betogen.17. 
 
De staatsgreep van radicale staatkundige partij tij-
dens de Bataafse Republiek, die de macht van de 

2.2.2

Om de positie van het dijkdorp Sliedrecht als thuis-
haven van vissers, dijkenbouwers en baggeraars 
te kunnen plaatsen in groter perspectief is het van 
belang achtergrondinformatie te kennen over de 
waterstaatkundige geschiedenis van ons land. 
Deze blijkt immers zowel in het ontstaan als in het 
dagelijkse bestaan van Sliedrecht een sleutelrol te 
hebben gespeeld. Dit hoofdstuk zal een overzicht 
geven van de waterstaatkundige geschiedenis van 
Nederland in zijn geheel. Deze zal voor de Slied-
rechtse situatie in de navolgende hoofdstukken 
specifieker per periode worden toegelicht.
 
2.2.1 Romeinse waterbeheersing
De ontwikkeling van Nederland als land dat het 
water beheerst is terug te leiden naar de Romeinse 
tijd. De Romeinse overheersers waren specifiek in 
Nederland geïnteresseerd vanwege de vele ri-
vieren. Deze waren noodzakelijk om troepen en 
handelswaar door het Romeinse Rijk te vervoe-
ren. Generaal Nero Claudius Drusus was één van 
de eerste die op grote schaal actief verbeteringen 
in het systeem van waterwegen aanbracht en de 
eerste primitieve dijken bouwde op kwetsbare 
plaatsen in de rivier om overstromingen te voor-
komen.1,2. 

In tegenstelling tot de verbetering van het wa-
tersysteem werd er geen uitgebreid integraal 
wegenstelsel geïntroduceerd door de Romeinen. 
Slechts enkele wegen werden gebouwd, vaak op 
de oevers langs rivieren. De oudste dorpen en ste-
den in Nederland ontwikkelden zich logischerwijs 
aan deze belangrijke verkeerswegen, de rivieren: 
De Rijn, de Maas, de Waal, de Schelde en de IJssel. 
De eerste primitieve woonbuurten ontstonden bij 

een veer, of waar een inham de kleine vaartuigen 
een veilige of rustige ligplaats bood. Het werden 
verblijfplaatsen voor doortrekkende kooplieden 
en langzamerhand zelfs markt- of ruilplaatsen.3. 
Het moerassige landschap bood voldoende mo-
gelijkheden voor jacht, visserij en het bedrijven 
van veeteelt en akkerbouw. 

2.2.3 Grootschalige dijkbouw in Nederland
Door de val van het Romeinse Rijk dient zich een 
periode van verval aan: de economie zakte in en 
mensen trokken weg. Germanen en piraten trok-
ken plunderend door Holland en de ontgonnen 
landen overwoekerde met bomen en struikgewas. 
Pas na enkele eeuwen ontstaat er weer een trek 
naar het gunstig gelegen Holland en wordt het 
verwilderde gebied opnieuw ontgonnen. Kolonis-
ten uit Friesland, tijdens de Romeinse overheersing 

uitsluitend gevestigd ten noorden van de Rijn, kre-
gen door middel van experimenten met de bouw 
van terpen hun eerste ervaring met dijkbouw. 
Vanaf de achtste eeuw beginnen ze met de bouw 
van provisorische dijken om de landbouwgrond te 
beschermen tegen de jaarlijkse overstromingen.4. 

Ook damde ze zandbanken in de rivier in die door 
de getijdenwerking boven het waterpeil van vloed 
aan de oppervlakte waren gekomen. Het is onder 
hun leiding dat de bouw van dijken voor het eerst 
op grote schaal op gang komt.

Na de korte overheersing van Karel De Grote aan 
het einde van de achtste eeuw komt er in het 
begin van de tiende eeuw vrede en gezag in het 
overwegend Christelijk Nederland als gevolg van 
het Feodale stelsel. Hoewel veel Nederlanders 
onderworpen waren aan dit per definitie sociaal 

ongelijke systeem, met machtige overheersers en 
gehoorzame horigen, was in Nederland minder 
sprake van afhankelijkheid in vergelijking met 
de rest van Europa.5. De ‘gewone man’ had in Ne-
derland omstreeks de twaalfde eeuw een grote 
mate van onafhankelijkheid, mede te danken aan 
de constante vraag naar ervaren werklieden voor 
de bouw van zee- en rivierdijken, in heel het land. 
Hierdoor was men niet ‘afhankelijk’ van de lokale 
leenheer maar had men de mogelijkheid om in 
een ander gedeelte van het land te gaan werken. 
Zodoende kon men ontsnappen aan de beperkin-
gen van het lokale feodale systeem. Het is aanne-
melijk dat deze onafhankelijkheid de basis heeft 
gevormd voor de succesvolle Sliedrechtse dijkwer-
kers, dat in komende hoofdstukken nader aan de 
orde zal komen. 

2.2.1

2.2 WATERSTAATKUNDIGE GESCHIEDENIS | de strijd tegen het water
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provincies en steden wilden breken, resulteerde 
uiteindelijk tot de bestuurlijke centralisatie van de 
waterstaatszorg: de oprichting van Rijkswaterstaat 
(24 mei 1798).16. Ook werden door de provincies 
eigen waterstaatsdiensten ingesteld voor toezicht 
op de talloze kleine waterschappen binnen hun 
grenzen. Geleidelijk aan zijn deze kleine water-
schappen opgeheven of samengevoegd. In de 
jaren die volgden werden, in een door de politiek 
eindeloos vertraagd proces, diverse reorganisaties 
al dan niet met succes doorgevoerd. 
 
2.2.6 Herverdeling van taken
Overstromingen van het rivierengebied in januari 
1808 waren de aanleiding voor een andere be-
langrijk punt in de waterschapsgeschiedenis: de 
dijkwet. De overstromingen werden gewijd aan 
de slechte staat van veel waterkerende zee- en 
rivierdijken. Met de dijkwet, uiteindelijk in 1810 
bekrachtigd, zou het land opgedeeld worden in 
zeventien onafhankelijke dijkringen onder ge-
meenschappelijke verantwoordelijkheid beheerd 
door de ingezeten waterschappen. 
 
In 1819 werd het toezicht op de zee- en rivierke-
rende dijken, tot dan toe de verantwoordelijkheid 
van het Rijk, ondergebracht bij de provincies. De 
waterstaatszorg was hiermee in handen van de 
waterschappen, lokale overheden en provincies. 
Hoewel deze organisatie voor de afwatering van 
polders prima functioneerde leverde het met 
name voor de rivieren weer problemen op. Zo 
stokte de verdeling van het Rijnwater over de 
verschillende riviertakken, waardoor de Nederrijn 
en de IJssel te veel water te verwerken kregen.18. 
Door de verschillende oplossingen die er voor de 

rivierenproblematiek waren, het feit dat door de 
diverse betrokken partijen bestuurlijk ingewikkeld 
lag én door de drastische afname van investerin-
gen in waterstaat en infrastructuur omstreeks 1830 
was er geen zicht op een oplossing. 
  
Onder aanvoering van de liberale minister J.C. 
Thorbecke komt er een duidelijke scheiding tussen 
de nationale en provinciale waterstaatszorg, waar-
mee de verbetering van de rivieren kon worden 
ingezet. Ook het budget voor de aanleg van spoor-
wegen, de verbetering van rivieren en nieuwe ka-
nalen nam toe van drie miljoen gulden in 1850 tot 
meer dan zestien miljoen gulden in 1870. 19. Of-
schoon de dienst diverse werken in eigen beheer 
uitvoerde werden ook particulieren ingehuurd om 
onder toezicht van de dienst de prestigieuze pro-
jecten te realiseren. Ook de Sliedrechtse arbeiders 
hebben op deze wijze hun steentje bijgedragen 
aan het succes van Rijkswaterstaat. De grootscha-
lige projecten profiteerden hierbij van de nieuwe 
stoomtechniek, waardoor de grootschalige inzet 
van mechanische kracht mogelijk werd.20.

2.2.7 Nieuwe reorganisaties
Door onderlinge verdeeldheid in de bureaucra-
tische leiding van Rijkwaterstaat komt de dienst 
rond 1900 in een windstilte terecht, ondanks dat 
moderne techniek en financiële middelen ruim-
schoots voor handen waren.20. Pas rond 1930 
komt met de aanstelling van directeur-generaal 
J.A. Ringers en navolgende reorganisatie de dienst 
weer in een bloeiperiode. De introductie van spe-
cialistische diensten en de nieuwe functionele 
organisatie wierp zijn vruchten af. Nieuwe type 
ontwerpmethoden konden het gedrag van water 

steeds beter wetenschappelijk onderbouwen, en 
hiermee voorspellen.21.

Het waterbeheer werd nog altijd voor het over-
grote deel geregeld door lokale waterschappen, 
georganiseerd op basis van hun streekeigen ge-
woonten en ervaringen. De kennis en organisatie 

“ In het rivierengebied 

bijvoorbeeld zorgden 

de hooggelegen dorpen 

stroomopwaarts elk voor hun 

eigen detailafwatering. Ze waren 

niet genegen mee te werken 

aan een verbetering van het 

gehele afwateringsstelsel; uit 

hun gebied stroomde het water 

toch wel naar de stroomafwaarts 

gelegen dorpen…” 

Bosch & van der Ham, 1998 14. 

ervan was in het midden van de twintigste eeuw 
verdeeld over zo’n 2500 waterschappen.22. On-
danks de ‘overkoepelende’ kennis die de lande-
lijke dienst in huis had moest de Rijkwaterstaat 
rekening houden met ministers, regering en 
parlement. Zo had de dienst de watersnood van 
1953 voorspeld, maar was ze er blijkbaar niet in 

geslaagd dit voldoende onder de aandacht van 
de politiek te krijgen.21. Ook slaagde de dienst 
er niet in om nauw verwante vakgebieden zoals 
ruimtelijke ordening onder haar beheer te krijgen, 
waardoor concurrentie met andere ministeries 
ontstond. Aan de hoogtijdagen van Rijkswater-
staat kwam in 1970 een einde als gevolg van het 

afbrokkelende vooruitgangsgeloof, culturele ver-
anderingen en de economische crisis van de jaren 
tachtig.21.

 
De dienst komt midden jaren negentig opnieuw 
tot bloei, wat zich uit in stijgende budgetten en 
een toenemend aantal werknemers. Wat betreft 

de cultuur is destijds ook meer aandacht gekomen 
voor milieu en landschap. Maar vanzelfsprekend 
is de dienst ook nog altijd actief op het actuele 
thema waterbeheer. 

Naast Rijkswaterstaat zijn ook de Waterschappen 
in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig 

geweest. De honderden kleine waterschappen zijn 
in de afgelopen eeuwen opgeheven, samenge-
voegd of opgedeeld over grotere waterschappen.  
De Watersnoodramp in 1953 vormde hiervoor 
het starttsein. Dit fusieproces is vrij recent nog 
versterkt door de invoering van de Waterschaps-
wet (1992), warin wordt bepaald dat iedere in-
woner van Nederland recht en zeggenschap 
moet hebben over zijn of haar waterstaats-
zorg, en er hierom ook aan moet meebetalen.  
 
Hoewel binnen de organisatie van Rijkswaterstaat 
de transitie reeds heeft plaatsgevonden van wa-
terbeheer naar een completer pakket van water-
beheer, infrastructuur, milieu en landschap zijn de 
waterschappen nog altijd enkel waterbeheerders. 
Technisch gespecialiseerd in de taken waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn. Op de nadelige gevolgen dit 
mogelijkerwijs kan hebben wordt later ingegaan.

Noten bij hoofdstuk 2.2
[1.] Burke, 1956, p21; 
[2.] Peters, 1909, dl.1 p145
[3.] Peters, 1909, dl.1 p143
[4.] Burke, 1956, p22
[5.] Burke, 1956, p27
[6.] van der Ham, 2003, p17
[7.] J.C. Ramaer, 1899, p56-57
[8.] Meyer et al, 2010, p25
[9.] Bosch & van der Ham, 1998, p19
[10.] Meyer et al, 2010, p24
[11.] Preparing to meet the coastal challenges 
of the 21st century; in Meyer, 2010, p25
[12.] Sybe Schaap; in Ontwerpen met Water, 
2007, p68 
[13.] www.waterschappen.nl, website Unie 
van Waterschappen, Den Haag. 
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[15.] Lintsen, 1998, p39 
[16.] Bosch & van der Ham, p26
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[18.] Lintsen, 2000, p26 
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afbeelding 2.2.3 Kaart van de Zuid-Hollandse Waard anno 1672, 
waarbij het noorden naar onderen is gericht. [bron: Beeldbank 
Nationaal Archief ] 
afbeelding 2.2.4 Dijkpaal aan de A. Volkersingel, ter markering van 
de dijkversterking van 1993 tot 2007 in Sliedrecht.

2.2.3 2.2.4



Ontstaan & toekomst van het historisch dijklint | augustus 2012pagina 24 pagina 25

2.3.1 HISTORISCHE KAART 1892
Grensgebied tussen de Alblasser-
waard en de Biesbosch anno 1892, 
met de gegraven Merwede en 
Nieuwe Merwede als waterstaat-
kundige ingrepen om de afvoer 
van rivierwater te stroomlijnen. Op 
deze kaart is goed het verschil in 
landschapstype te zien tussen het 
strak georganiseerde slagenland-
schap binnen de dijken van de 
Alblasserwaard, en gedeeltes van 
verloren polders in een verwilderd 
gebied beheerst door het water in 
de Biesbosch.
[bron: watwaswaar.nl]

KAART 2.3.2  ‘ECONOMISCHE TOESTAND NL 1300’
Belangrijke handelsroute 

Grens Nederland anno 2012

Sliedrecht

Handelssteden

Fabriekssteden

Steden van (voorlopig) geringe economische betekenis

De ontstaansgeschiedenis van het dorp dat we 
tegenwoordig Sliedrecht noemen gaat terug tot 
in de Middeleeuwen. Dordrecht vormde in die tijd 
het economische en culturele centrum van het 
gebied rond Sliedrecht. Het was een van de be-
langrijkste havensteden van Holland, de poort tot 
de wereldzeeën. Maar ook het oostelijker gelegen 
Tiel begon zich te ontwikkelen als een stad welke 
zich kon scharen in de rij van belangrijke Hollandse 
steden.1. Tussen deze twee centra ontwikkelde zich 
in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw diverse 
permanente nederzettingen, aan beide kanten 
van de rivier de Beneden-Merwede. Vanuit de 
oeverwallen van de rivier, waar de eerste handels-
wegen waren ontstaan, werden vanaf de tiende 
eeuw kleine stukken land geschikt gemaakt voor 
bewerking. De bevolking leefde er voornamelijk 
van de landbouw en visserij. Het is in deze periode 
dat Sliedrecht ontstaat.

2.3.1 Sliedrecht & Oversliedrecht 
Er waren aan het begin van het tweede decen-
nium van onze jaartelling twee Sliedrechten die 
respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de 
huidige Merwede lagen. Het Noordelijkste Slie-
drecht, dat voor het eerst vermeld wordt in een 
oorkonde daterende uit 1064, lag in de Alblas-
serwaard. Het behoort tot de oudste plaatsen in 
de omgeving.2. Het zuidelijke en waarschijnlijk 
ook oudste Sliedrecht lag aan de zuidoever van 
de Beneden-Merwede in de Groote Waard, recht 
tegenover de kerk van het huidige Sliedrecht. Het 
is voor het eerst terug te vinden in geschriften uit 
het jaar 1105.3 De Bisschop van Utrecht beslist in 
dat jaar dat de kerk van het dorpje Houweningen 
als dochterkerk onder bestuur van de Sliedrechtse 

Kerk komt. Houweningen was in die tijd een ne-
derzetting van zo’n 50 inwoners, gelegen in de 
Hollandse Waard ten zuiden van Hardinxveld.4. In 
het zuidelijkste dorpje Sliedrecht werd ook al zeer 
vroeg een kasteel (sterkte) gebouwd: Crayenstein. 
Vermeldenswaardig is het gegeven dat op een 
bepaald moment het zuidelijke Sliedrecht zo be-
langrijk werd, met name gezien het aantal inwo-
ners, dat dit als hét Sliedrecht werd benoemd. De 
nederzetting ten noorden van de Merwede werd 
hierbij tot Over-Sliedrecht benoemd.5.

Stavoren

Kampen

Deventer

Tiel

Maastricht

Utrecht

Antwerpen

Mechelen

Brussel

Brugge

Sluis

Groningen

Keulen
Leuven

Middelburg

Dordrecht

Diest
Gent

Kortrijk
Ieper

Rijsel
Luik

TOELICHTING KAART 2.3.2 
‘ECONOMISCHE TOESTAND VAN NEDERLAND ANNO 1300’

In het kaartbeeld met de belangrijkste handelswegen en 
handelssteden omstreeks het jaar 1300 is duidelijk te zien dat 

Sliedrecht een strategische positie inneemt. Gelegen tussen drie 
belangrijke handelssteden, vlakbij de belangrijkste havenstad van 

de Nederlanden en op een belangrijke handelsroute kon het zich 
ontwikkelen tot een welvarend dorp. [ bron: reproductie op basis van 

Hettema’s Historische Atlas, 1977, p22 ]

2.3 TWEE DORPEN | Sliedrecht in de Middeleeuwen
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Voor de betekenis en ontstaan van de plaats-
naam Sliedrecht bestaan meerdere hypothesen. 
‘Drecht’ is achtervoegsel voor een doorwaadbare 
ofwel over te steken plaats in een rivier, een ‘over-
tocht’. Van oudsher zou de rivier bij Sliedrecht (de 
Merwede) relatief makkelijk oversteekbaar zijn 
geweest en heeft er een noord-zuid verbinding 
gelegen naar de Alblasserwaard. Dit is een moge-
lijke verklaring waarom er op deze plek aan beide 
kanten van de rivier zo vroeg een nederzetting 
is ontstaan. ‘Slie’ zou duiden op een Germaans 
woord dat slik betekent. Gecombineerd wordt 
dan ook aangenomen dat Sliedrecht staat voor de 
‘overtocht op slibberig water’. Een andere lezing is 
dat ‘Slie’ afgeleid is van een riviertje de ‘Slye’. Deze 
verklaring is echter onwaarschijnlijk, aangezien de 
naam van dit riviertje op geen enkele oude kaart 
voorkomt.6. De naam Merwede is overigens af te 
leiden van ‘Merewade’ wat moeraswoud betekent.

2.3.2 Cultivering van het landschap
Zowel de Alblasserwaard als de Grote Waard 
waren in het eerste decennium van onze jaartel-
ling moerassige gebieden. Door het ontbreken van 
waterkeringen overstroomde het gebied met de 
regelmaat van de dagelijkse getijden en vestigde 
men zich hierom op natuurlijke of kunstmatige 
hoogten. Na een periode van overheersing en 
ontginning van het gebied door de Friezen grij-
pen de graven van Holland omstreeks de der-
tiende eeuw de macht. Het grondgebied rond 
Sliedrecht wordt door hun als leen uitgegeven 
aan edellieden. In de dertiende eeuw waren deze 
edellieden voornamelijk de heren van Voorne, 
burggraven uit Zeeland. Binnen deze stukken land 
(zogenaamde ambachten) had de ‘leenheer’ of 
‘ambachtsheer’ het recht op bestuur & opbrengst 
van zijn ambacht. Te denken valt aan het jacht- en 
visrecht, veer- en windrecht. Daarnaast is het recht 
van nakoop vermeldenswaardig, aangezien de 

de dijkvakken behorende bij bepaalde weerlanden 
werd vastgelegd hoefslagboeken.8. De gebruikers 
van het land (de lokale boeren) werden hierbij 
door de ambachtsheer opgelegd een bepaald 
stuk dijk (dijkvak) grenzend aan hun weerland te 
onderhouden. Kon de landgebruiker niet aan het 
dijkonderhoud voldoen dan had hij het ‘recht tot 
spadesteking’. Hij deed hierbij afstand van zijn 
land én bezittingen (woning), waarbij het dijkon-
derhoud door de ambachtsheer cq. gemeenschap 
moest worden overgenomen.9.

 
Op basis van deze onderhoudsplicht van de dijk 
valt mogelijk te verklaren waarom het aantal wo-
ningen op het meest oostelijk gedeelte van de 
Rivierdijk lange tijd beperkt is gebleven (zie ook 
kaart pagina 38). De Merwededijk ligt hier zonder 
voorland in de buitenbocht van de Merwede (als 
zogenaamde schoordijk). De hierdoor veroor-
zaakte hoge stroomsnelheden van de rivier en 

afbeelding 2.3.3 Kasteel Crayenstein op 
de zuidoever van de Merwede, geschilderd 

oor Cornelis Pronk in 1743 [bron: beeldbank 
Nationaal Archief ]

afbeelding 2.3.4 Kaartje uit 1277 waar de 
inpoldering (bedijking) van de Alblasserwaard 

duidelijk is te zien. [ bron: Landschapsplan 
Alblasserwaard / Vijfherenlanden ] 

rechterpagina, afbeelding 2.3.5 De wapens 
van de drie ambachten [bron: Bos Jzn., De Tijd 

van Toen] 

‘leenheren’ hierdoor het voorkeursrecht kregen te 
koop staande gronden of ontroerende goederen 
tegen goede prijs te kopen. De leenheren werd in 
ruil voor deze rechten opgedragen zijn ambacht 
(vooralsnog moeras) vanuit de oeverwal te ontgin-
nen, waarvoor hij onderdanen (boeren) inzette.

Om de waterhuishouding onder controle te krij-
gen werd de Alblasserwaard in de dertiende eeuw 
bedijkt.7. Hiervoor werd het land verdeeld gelijke 
stukken grond, gekoppeld aan een bepaald te 
onderhouden (aangrenzend) dijkvak. Deze zoge-
naamde slagen (ook wel weerlanden) waren maxi-
maal 50 meter breed. Dit was de breedte waarbij 
de afwatering door middel van de twee langs ge-
legen sloten technisch nog mogelijk was.5. Doordat 
in de Sliedrechtse situatie de slagen te lang zou-
den worden werd een middelwetering (ook wel 
Wingerdse halve kadesloot) gegraven om de ont-
watering te bevorderen. De onderhoudsplicht van 

2.3.3 2.3.4

bijbehorende afkalving van de oever maken het 
tot één van de moeilijkst te onderhouden dijkvak-
ken van Sliedrecht. Aangezien de boeren de dijk 
moesten onderhouden was het gunstiger een plek 
te zoeken in een luwer gedeelte van de rivier, zoals 
in de binnenbocht meer westelijk.
 
Na de langzame ontwikkeling van de waterhuis-
houdkundige beheersing van het gebied komt 
de inpoldering van de gehele Alblasserwaard 
uiteindelijk 1277 gereed.5 Het is rond deze tijd dat 
de basis van de ‘Hooge Dijck’ van het huidige Slie-
drecht is gelegd en Sliedrecht binnen de dijkring 
ligt.10. Omstreeks 1250-1270 ontstaat ook een eer-
ste vorm van bestuur (zie ook paragraaf 2.2.2). De 
dan ingestelde polderbesturen hadden als voor-
naamste taak het collectief aanleggen en onder-
houden van de dijken en het vastleggen van tot 
dan toe vaak mondelinge afspraken met betrek-
king tot dijkonderhoud.6. Dit polderbestuur is de 
voorganger van het latere hoogheemraadschap 
en tegenwoordige waterschap. 
 
De afwatering van de polders rond Sliedrecht vond 
vanaf de inpoldering plaats op de zuidelijk gele-
gen Merwede. Door de inklinking van de polder 
én stijging van het rivierwaterpeil werd het ech-
ter steeds moeilijker het overtollige water uit de 
polder middels sluizen op de Merwede te lozen, 
zeker in de wintermaanden. Het kwam dan ook 
geregeld voor dat de komgronden in de regio 
onder water stonden. Tussen 1320 en 1369 werd 
daarom besloten de afwatering in noordelijke rich-
ting te verplaatsen, en het water van de polders 
Sliedrecht, Wijngaarden en Matena te lozen op de 
lager gelegen Alblas.11. 

2.3.3 Bestuurlijke driedeling 
Ten zuiden van de Merwede werd de gemeen-
schap door het leenstelsel van west naar oost op-
gedeeld in de ambachten Oost Crayenstein, Lang 
Ambacht & Kort Ambacht. Lang Ambacht, dat in 
1315 ook wel als Giessenmonde bekend stond, 
vormde het grootste ambacht en werd in 1393 
tot een leen samengevoegd met Kort-Ambacht.12. 
Het noordelijke Sliedrecht was ook verdeeld in drie 
ambachten, die door de tijd nogal eens van naam 
veranderde: respectievelijk Naaldwijk, Sliedrecht 
(ook wel Lockhorst) en Niemandsvriend. Naaldwijk 
was het meest oostelijke ambacht en lag tegen het 
toenmalige Giessen (tegenwoordig Giessendam). 
Het was het grootste (had de meeste huizen), rijk-
ste en hiermee ook het belangrijkste ambacht. 
Het dankt zijn uiteindelijke naam aan één van 
haar vroegere leenheren, Willem van Naaldwijk, 
welke naast het ambacht Naaldwijk ook andere 
lenen in ‘het westland’ bezat (waaronder het Oost 
Craijenstein & het huidige Naaldwijk). Het ambacht 
Sliedrecht of Lockhorst lag in het midden en was 

belangrijk vanwege de ligging van de kerk. Het 
vormde het centrum van het dorpse leven van 
het destijds langgerekte dijkdorp. Niemandsvriend 
was de meest westelijke maar ook de kleinste, 
minst belangrijke en armste heerlijkheid. Het dankt 
zijn naam aan de Middeleeuwse sterkte die de gra-
ven van Holland hier opwierpen. Het was van om-
streeks 1042 tot 1415 één van de vier tollen naar 
het gewest Holland. Het was om deze reden dat er 
een kasteel op de westelijke hoek van de huidige 
Tolsteeg werd gebouwd, compleet met eetzalen, 
slaapzalen, stallen en verblijven. Juist hier omdat 
het zo makkelijk was om de schippers, op dit smal-
ste puntje van de Merwede met een dijk direct aan 
de rivier, hun tol de laten betalen.   

Naast de eerdergenoemde rechten op bestuur & 
opbrengst bezaten de leenheren ook het recht 
van lage en middelbare jurisdictie. Zeker voor 
de ambachten waar veel vreemde kooplieden 
kwamen om te handelen bleek deze rechtspraak 
wenselijk. Dit ambt werd meestal overgedragen 

aan de schout. Zo is het van de ten zuiden van 
de Merwede gelegen ambachten bekend dat in 
ieder geval in 1393 leenheer Jan van Merwede 
vergund werd “een welkgeboren man tot gewaard 
rechter te stellen in zijn ambacht te Slidrecht int lange 
ambochte ende int Corte ambochte.“14. Deze rechter 
was bevoegd testamenten op temaken, voog-
den benoemen, overdrachtsaktes van goederen 
maken en onderzoek doen en beslissen in burger-
lijk geschillen (waaronder kleine misdrijven).15.

De bebouwing van de ambachten concentreerde 
zich op en rond de dijk en bestond voor het groot-
ste gedeelte uit houten huizen waarin zowel het 
wonen als het werken plaats had.16. Vanzelfspre-
kend in die tijd voor een belangrijk gedeelte boer-
derijen. Door de ontginning van het gebied en als 
gevolg hiervan de inklinking van de bodem was 
het steeds natter wordende land voor akkerbouw 
nagenoeg ongeschikt geworden. In de loop van 
de vijftiende eeuw werd dan ook grootschalig 
overgeschakeld op veel minder arbeidsintensieve 
veeteelt, waardoor de vrijkomende arbeidkrachten 
beschikbaar werden voor handel en nijverheid, en 
hiervoor vaak naar de steden trokken.17.

Noten bij hoofdstuk 2.3
[1.] Economisch-Technologisch Instituut Zuid-
Holland, 1947
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[10.] giftbrief Floris V
[11.] Provinciaal Bestuur Zuid-Holland, 1995
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[13.] Peters, 1909, dl.1 p144
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Als dijkdorp gelegen in respectievelijk de Alblas-
serwaard en de Grote Waard hebben de Slied-
rechten aan beide zijden van de Merwede altijd 
moeten vechten tegen het water. Met name in 
de vijftiende eeuw wordt de omgeving geteisterd 
door meer dan tien dijkdoorbraken. Rampen die 
vanzelfsprekend een grote invloed hebben gehad 
op de ontwikkeling van de dorpen.
 
2.4.1 Verzwolgen door het water 
In 1421 slaat het noodlot voor Sliedrecht toe. De 
zogenaamde Tweede St. Elizabethsvloed, hoogst-
waarschijnlijk een combinatie van een zware 
Noorderstorm gevolgd door een stormvloed, 
doet vele dijken in Zeeland en Holland breken. 
Zeker tweeduizend mensen verdrinken en ook 
het Sliedrecht ten zuiden van de Merwede wordt 
verzwolgen door de doorbaak van dijken van de 
toenmalige Groote of Hollandse Waard. Kasteel 
Crayenstein blijft gespaard, maar door de een-
zame ligging op een eilandje werd het in de jaren 
hierna nauwelijks meer gebruikt en raakte in ver-
val. De gevolgen van de ramp hebben ook op het 
noordelijke Sliedrecht hun weerslag, alhoewel de 
Elizabethsvloed de Alblasserwaard en hiermee 
het Noordelijke Sliedrecht vrijwel ongemoeid 
laat, hoogstwaarschijnlijk mede door het voort-
durende onderhoud en verzwaring van de dijken 
door de dorpsbewoners aldaar.1. Het noordelijke 
Sliedrecht krijgt echter, door komst van inwoners 
van de verzwolgen zuidelijke nederzetting, in één 
klap het dubbele aantal inwoners. Als enkele jaren 
later de herstelwerkzaamheden van de inmiddels 
weer geheel bedijkte Groote of Hollandse Waard 
bijna zijn voltooid worden ze opnieuw in een klap 
ongedaan gemaakt. De Derde Elizabethsvloed van 

1424 slaat toe en de dijken breken wederom. Aan 
herstel word hierna nooit meer begonnen, waar-
door de Hollandse Biesbosch zich door opslibbing 
in zijn huidige verschijningsvorm heeft kunnen 
ontwikkelen. 

In 1446 wordt ook het noordelijke Sliedrecht direct 
getroffen door het water. Als gevolg van de hoge 
stand van het water in de Merwede breken de dij-
ken nabij Sliedrecht. Twintig jaar later wordt het 
achterland van Sliedrecht opnieuw overspoeld. De 
dijken van Papendrecht breken als gevolg van een 
storm, en de zo belangrijke landbouwgrond van 
de boeren komt wederom onder water te staan. 
Ook hierna heeft het gebied ten noorden van de 
Sliedrechtse dijk nog vele malen ongewenst onder 
water gestaan. Door het stijgende peil van het 
water werd het bovendien steeds moeilijker om de 
polders onder normale omstandigheden droog te 
houden. Technische innovaties boden hiervoor de 
oplossing. Zo komt de introductie van windmolens 
om het water uit de polder te pompen in de loop 
van de vijftiende eeuw op gang.2.

2.4.2 Nieuwe overstromingen
Vanaf begin 1500 wordt de Alblasserwaard be-
heerst door de Gelderse Oorlog. Rond 1514 zijn 
een groot deel van de dorpen in de Alblasserwaard 
afgebrand of verwoest.3. Sliedrecht blijft wonder-
baarlijk gespaard en ondervind schade vooral in 
geldelijke zin. Wel had de oorlog een grote impact 
op de groei van het dorp. De dijken rond de polder 
waren door gebrek aan onderhoud in zeer slechte 
staat geraakt. Logischerwijs resulteerde dit tot 
een serie dijkdoorbraken van de Alblasserwaard 
in respectievelijk 1523, 1530 en 1532, 1552, 1565 

en 1570. De dijkdoorbraak van 1530 vond daad-
werkelijk plaats in Sliedrecht, ter hoogte van de 
aantakking van de huidige Rembrandtlaan op de 
Rivierdijk. Hier heeft tot de bouw van de nieuw-
bouwwijken een zogenaamd wiel (plas) gelegen, 
waarvan nu enkel een vijver en een bocht in de 
dijk rest.

Door de vele overstromingen pasten ook de 
boerenbevolking zich noodgedwongen aan het 
water aan. Vele boerderijen werden omgebouwd 
tot zogenaamde vloerzolders. Ze leverden een 

tijdelijk veilig onderkomen voor bevolking en vee 
in tijden van overstromingen. De boerenhoven 
en landarbeiderswoningen concentreerde zich 
nog altijd rond de dijk. In 1514 telt het dorp 75 
woningen welke ongeveer 500 Sliedrechtenaren 
huisvestte.4. Direct aan de dijk lagen relatief korte 
kavels met akkers en warmoezerijen (kleine be-
drijfjes die groente teelde en verhandelde). Het 
was het meest intensief gebruikte en vruchtbaar-
ste stuk grond van de diepe kavels, mede door de 
regelmatige opbreng van bagger vermengd met 
mest (zogenaamde toemaak) door de boeren.4. 

afbeelding 2.4.1 Dordrecht en omgeving na 
de fatale St. Elizabethvloed, in een gravure 

door Romeyn de Hooghe. [bron: Beeldenbank 
Technische Universiteit Eindhoven]

afbeelding 2.4.2 Kaart van de Zuid-Hollandse 
Waard anno 1537, waarop de nieuwe grenzen 

(limieten) van het zuidelijk Sliedrecht al 
afgebeeld zijn. Kopie door Cornelius Schilder.  

[bron : Beeldbank Nationaal Archief ]

2.4 DE VOORTDURENDE STRIJD TEGEN HET WATER | vijftiende & zestiende eeuw

2.4.1

De achterste gedeelten van de langgerekte kavels 
werden voornamelijk gebruikt voor veeteelt, in de 
vorm van hooiland en weidegrond. 

Op de plaats van het door de St. Elisabethsvloed 
verzwolgen zuidelijke Sliedrecht kwamen door 
aanslibbing na verloop van tijd weer bruikbare 
gronden permanent boven het waterniveau te 
liggen. Vanzelfsprekend wilden verschillende 
leenheren aanspraak maken op deze zeer vrucht-
bare gronden. Het leidde er toe dat er nieuwe 
grenzen (limieten) moesten worden vastgesteld. 

De oostelijke grens van Crayesteijn werd hierom 
bepaald door een rechte lijn van de kerktoren in 
Wijngaarden langs de oostgevel van het toenma-
lige huis den Ouden Engel en lag hiermee enkele 
weren ten westen parallel aan de tolsteeg.5. Deze 
nieuwe grens is al afgebeeld als de Buresteghe (te-
genwoordig Bildersteeg, Dordrecht Stadspolders), 
op een kaart van Cornelius Schilder uit 1537. Tus-
sen de ambachten Crayesteijn en Lang Ambacht 
werd de grens in 1620 vastgesteld door de rechte 
lijn tussen de kerktoren van het noordelijk van de 
rivier gelegen Sliedrecht en de oostgevel van het 

toenmalige wachthuis op de ‘Kop van de Bies-
bosch’ .5.

2.4.3 Opkomst van de dijkwerker
Het is logisch dat de bewoners van Sliedrecht en 
omgeving door de voortdurende strijd tegen het 
water steeds beter werden in de grond- en water-
bouw. Het onderhouden van de dijk waaraan ze 
woonden was hen van kleins af aan bijgebracht. 
Te meer omdat een groot gedeelte van de Slied-
rechtse dijk geen voorland had (het waren zoge-
naamde schoordijken), en dientengevolge door 
uitschuring onder de waterspiegel moeilijk te 
onderhouden was, ontwikkelde de Sliedrechters 
een bijzonder vakmanschap op dit vlak. Aange-
wakkerd door de grote armoede in de streek wer-
den de arbeiders in de omgeving, in het speciaal 
uit Sliedrecht en Hardinxkveld, werkzaam bij be-
langrijke waterbouwkundige projecten in het hele 
land.1. Het vormde in eerste instantie een welkome 
aanvulling op de inkomsten van landbouw en vis-
serij, maar groeide niet snel hierna uit tot het be-
roep dijkwerker.3. De gunstige ligging wat betreft 
de aan en afvoer van materiaal maar met name het 
door de eeuwen opgebouwde vakmanschap van 
de Sliedrechtenaren kunnen hierbij als belangrijk-
ste succesfactoren worden genoemd.1. 

Het vakmanschap van de Sliedrechtse dijkwerkers 
is in de 15e eeuw bekend in de hele regio. De door-
braak van dijken in de omgeving werd hiermee 
een mogelijkheid tot nieuw werk, een bron van 
inkomsten. De werkzaamheden van de vroegste 
dijkwerkers waren primitief. Met schop en wagen 
werd grond aangebracht, gras uitgezaaid, plag-
gen gestoken en zakken gevuld om dijken op te 

werpen of te versterken. Het werk werd in de 16e 
eeuw over het algemeen in delen aanbesteed, 
aangezien de ‘kleinschalige’ dijkwerkers niet de 
capaciteit en het kapitaal hadden om grote wer-
ken alleen aan te nemen.  

Zogenaamd rijshout werd gebruikt om de dijken 
te verstevigen. Het werd geteeld op de buiten-
dijkse gronden, zowel noordelijk als zuidelijk van 
de Merwede, en vormde een essentieel onderdeel 
van het toenmalige agrarisch bedrijf.6. Deze leven-
dige handel in rijshout ontwikkelde zich aan het 
eind van de 15e eeuw, hand in hand met het vak 
van dijkwerker, als een belangrijk handelsgoed 
voor Sliedrecht. Met name het kappen van dit rijs-
hout in de grienden maakte het een fysiek zwaar 
beroep.
 
Uit de opwerping van enorme rijsdammen achter 
de restanten van de dijk van het verzwolgen zuide-
lijke Sliedrecht ten behoeve van de productie van 
het Rijshout (wilgenhout) kan worden afgeleid dat 
de welvaart van het dorp in die tijd (de tweede 
helft van de 15e eeuw) aanzienlijk moet zijn ge-
weest. Ze zijn immers gebouwd in een tijd waarin 
Sliedrecht nog steeds wordt geteisterd door over-
stromingen en politieke conflicten. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat de Sliedrechtse dijkwerker 
met name bekend om zijn kennis betreffende rijs-
werken: het aanbrengen van rijsnetten ter verstevi-
ging van de dijk. Een techniek die met name bij het 
onderhoud van schoordijken (voor een groot deel 
aanwezig in Sliedrecht) essentieel was. Ook in an-
dere dorpen ontstond een zekere specialisatie van 
de aannemerij. Zo ontwikkelde Papendrecht bij-
voorbeeld een bijzondere kennis van het dichten 

“ Die stokken, waar de hoepels 

van werden gemaakt, die 

brachten het meeste geld op. 

In die tijd was het rijshout van 

de grienden afval. Daar werden 

zinkstukken van gemaakt voor 

de dijken. ”  

A. Horden, 2003 7. 2.4.2
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van dijken ter plaatse van wielen, veroorzaakt door 
de vele dijkdoorbraken die het dorp in de eeuwen 
hieraan voorafgaand heeft moeten dichten.3. 

Met het groter worden van de aan te nemen wer-
ken moest de financiering steeds vaker vanuit 
de steden worden gedekt. Grote werken werden 
normaliter door aannemers uit de steden aan-
genomen (ofwel gefinancierd), om vervolgens 
de dijkwerkers uit dorpen als Sliedrecht als on-
deraannemers het werk daadwerkelijk te laten 

uitvoeren.3. De overige kleine werken werden in 
de zeventiende eeuw gefinancierd doordat aanne-
mers geld leende bij andere dorpsbewoners. Deze 
constructie zorgde ervoor dat kapitaal en rente in 
Sliedrecht bleef en zodoende vrij onafhankelijk 
kon blijven van stadskapitaal. Het bleek de basis 
voor een gestage groei.
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“ Toen ik geboren werd, waren 

hier nog veel boeren ... Dan had 

je de arbeiders, dat was een 

klasse lager. Die werkten bij de 

boer of in de grienden of een 

beetje gecombineerd, ‘s zomers 

bij de boer en ‘s winters in de 

griend.” 

A. Horden , 2003 7. 

afbeelding 2.4.3 Een aantal Sliedrechtse dijkwerkers omstreeks 
1850 met op de voorgrond het veelgebruikte rijshout [bron: 
Historische Vereniging Sliedrecht]
afbeelding 2.4.4 Een griendwerker snijdt de wilgentakken om ze 
vervolgens te bundelen voor vervoer [bron : Jacques van der Neut, in 
vakblad natuur, bos & landschap, special Biesbosch, april 2008] 
afbeelding 2.4.5 Een rijsnet dat als zinkstuk de dijken moest 
verstevigen [bron: www.griendhouthandel.nl]

2.4.3 2.4.4 2.4.5

Na een periode van dreiging door Spaanse aanval-
len verdwijnt in 1593 door een verdrag van Prins 
Maurits het gevaar van oorlogsrampen in Slie-
drecht. Door de overdracht van Geertruidenberg 
aan de Republiek was het verkeer over water vrij, 
dus ook voor Sliedrecht. Het is hierdoor tevens het 
moment waarop de Sliedrechtse welvaart weer tot 
bloei kan komen. Het valt in de periode die voor de 
zeven provinciën ook wel wordt aangeduid als ‘de 
Gouden Eeuw’. Ook de groei van de bevolking zet 
in het begin van de zeventiende eeuw in, parallel 
aan voorgenoemde ontwikkelingen. Het is in deze 

relatief kalme tijd dat ook de landbouw rond Slie-
drecht weer tot grote bloei komt. 

2.5.1 Groei in alle opzichten 
Belangrijkste bron van inkomsten voor de boe-
ren was de teelt van hennep ten behoeve van de 
touwslagers. Daarnaast werd er geld verdiend met 
het houden van vee en met visserij. Melk en kaas 
vonden gretig aftrek op de markt in Dordrecht 
welke nog altijd één van de belangrijkste havens 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
was. Binnen de Republiek steunde de economie 

dan ook voor een belangrijk deel op de handel 
en de zee- en riviervaart.1. De vangst van voor-
namelijk zalm en steur in Sliedrecht was in begin 
van de zeventiende eeuw zo groot dat er veel vis 
gezout en gerookt werd uitgevoerd via haven-
stad Dordrecht. Er waren diverse zalmrokerijen of 
zalmhuizen in Sliedrecht. Van het naburige Har-
dinxveld is bekend dat er zelfs een zalmmarkt is 
geweest.2. Ook de vogelarij, het vangen en houden 
van vogels in zogenaamde eendenkooien, en de 
handel in gedroogde biezen, veel gebruikt voor 
het vlechten van onder andere stoelzittingen en 

als hoepels voor vaten, kunnen als typisch Slied-
rechtse beroepen worden aangeduid. Akkerbouw 
wordt grotendeels als nevenactiviteit bedreven 
naast het houden van vee, veroorzaakt door de al 
eerder genoemde voor deze doeleinden zwakke 
bodemgesteldheid.3.

Natuurlijk begon men ook steeds meer geld te ver-
dienen aan het vakmanschap van de Sliedrechtse 
dijkwerker. De ‘uitvinding’ van het zinkstuk in 1678 
heeft hieraan zeker bijgedragen. Gezien een tekort 
aan werk in Nederland werd de kundigheid van 
de Sliedrechtse vakmannen vanaf de achttiende 
eeuw ook ingezet in het buitenland, onder andere 
Oost-Indië en Rusland. De Sliedrechtse grond- en 
griendwerkers waren immers al eeuwen gewend 
om lange tijd van huis te zijn voor hun werk.4. Voor 
die tijd was dit bijzonder, omdat het geld door dit 
soort ambachtsmannen vooral in eigen gemeen-
schap werd verdient. 

Door al deze goed lopende bedrijvigheid kon 
de welvaart van het dorp zich tot ongekende 
hoogte ontwikkelen. Al in 1620 kan Sliedrecht 
zich bijna meten aan het tot dan toe rijkste dorp 
van de Alblasserwaard en was hierdoor vele 
andere dorpen in de polder al ver voor.3. Een 
ontwikkeling die zich onder andere recht-
streeks vertaalde in de bouw van luxere wo-
ningen en betere kleding van de bevolking. 

2.5.2 Opnieuw watersnood
Na een periode zonder watersnoodrampen breken 
in 1658 én 1663 opnieuw de dijken. De Merwede 
was door de jaren heen ondieper geworden door-
dat water van de Waal en Maas zich via de killen 

afbeelding 2.5.1 Kaart van het oostelijk gedeelte van 
Sliedrecht, de dijk met woningen tussen de oude kerk 
Papendrecht (omstreeks 1600). Duidelijk te herkennen 
zijn de tolsteeg op de plaats van de ‘oversteek’ naar het 
zuidelijke Craeyenstein en natuurlijk de tegenwoordig 
centraal gelegen grote kerk. [bron: Stadsarchief DiEP]

2.5.1

2.5 EEN GROEIEND SLIEDRECHT | zeventiende & achttiende eeuw
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was het zonder toestemming niet toegestaan om 
zogenaamde hooi- en rietschelven (hopen) of zei-
len en viskorven op de dijk te leggen aangezien 
dit het verkeer op de dijk hinderde. Langs de dij-
ken was daardoor het riet & rijshout metershoog 
opgestapeld.

Een aantal belangrijke gebouwen verschijnen in 
deze jaren in het dorpsbeeld. Zo telt Sliedrecht 
omstreeks 1627 twee rosmolens, molens voort-
gedreven door paarden. Ook het huis ‘Blyenburgh’ 
kan als een teken van de ingezette groei worden 
gezien. Het was naast de residentie van de am-
bachtsheer van Sliedrecht tevens rechtshuis, en 
lag buitendijks schuin tegen de dijk. In ‘Blyenburg’ 
vergaderden de lokale schout en heemraden, om 
vanuit hier als zowel bestuurders als rechters op te 
treden.6. 
 
2.5.4 Rol van de ambachten
Aan het einde van de zeventiende eeuw wordt 
het ambacht Lockhorst of Oversliedrecht kortweg 

Slydrecht genoemd. Het Sliedrechter-Ambacht 
was door de eeuwen heen steeds belangrijker 
geworden door de ligging van kerk. Vele verga-
deringen werden in de kerk gehouden en alle 
bekendmakingen (afkondigingen) werden in de 
Grote Kerk van het ambacht wereldkundig ge-
maakt. Het meest oostelijke ambacht Naaldwijk 
was nog altijd het grootste in welvaart en bevol-
king (groter dan twee andere ambachten samen), 
maar door de macht van de kerk lag het zwaarte-
punt toch in het Sliedrechter-Ambacht. Echter, de 
overmacht in aantal inwoners vertaalde zich wel 
naar een grote vertegenwoordiging in gekozen 
colleges zoals de kerkenraad en de verkiezing van 
kerkmeesters.3. Niemandsvriend was nog altijd het 
ambacht met de minste betekenis. 

De heren van de ambachten hadden in die tijd 
nog altijd diverse rechten waardoor ze een grote 
invloed uitoefende op het kerkelijk en maatschap-
pelijk leven in Sliedrecht. Zo benoemde de heer 
de predikant, schoolmeester en chirurgijn van het 

dorp. Voor de administratieve, bestuurlijke en wa-
terstaatkundige zaken benoemde de ambachts-
heer de schout en heemraden. De rechtspraak 
werd, zoals al eerder vermeld, verzorgd door de 
benoeming van schout en regenten (later schepe-
nen).11. Tussen deze colleges, die dus per ambacht 
geregeld waren, bestond wel een bestuurlijke 
samenwerking voor tal van aangelegenheden 
die het dorp als geheel raakte.11. Zo troffen de af-
zonderlijke ambachten voor gemeenschappelijke 
belangen (bijvoorbeeld de polder) gemeenschap-
pelijke regelingen.10. Ze traden hierbij op onder 
de naam ‘schouten en heemraden van den geheele 
Dorpe van Sliedrecht’. 

In 1672 worden de eerste plannen gemaakt voor 
een gemeenschappelijk dorpsbeheer, mede als 
gevolg van de hoge kosten van de afzonder-
lijke besturen in de economisch slechte periode. 
De ambachten hadden immers nog een eigen 
schout, gerechtsbode, secretaris etc. Het omge-
keerde gebeurde. Door talloze conflicten stelt de 
ambachtsheer van Sliedrecht in 1675 een afzon-
derlijk reglement op voor zijn ambacht als gevolg 
van de in zijn ogen nutteloze samenwerking en 
diverse conflicten met de andere ambachten, en 
in 1676 volgt ook de heer van Naaldwijk met een 
meer autonoom bestuur. 

Het waterbeheer vormt in die tijd nog een be-
langrijke rol. Er moest steeds meer moeite gedaan 
worden om de polder droog te houden. Zo zijn op 
een kaart van de Alblas (1716) al drie windschep-
molens, terwijl de polders Sliedrecht & Matena (ex-
clusief Wijngaarden) in 1457 nog bemalen werden 
door één windmolen.12.
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2.5.5 Verdere groei 
In de loopt van de achttiende eeuw neemt het 
aantal inwoners toe. Als gevolg hiervan stijgt ook 
het aantal woningen langs de dijk. Tot die tijd was 
het aantal woningen immers afhankelijk geweest 
van de productiviteit van de landbouwgrond: per 
weer kon slechts één gezin in haar levensonder-
houd voorzien, waarmee het aantal boerderijen & 
landarbeiderswoningen lange tijd gelijk was aan 
het aantal weren. De nieuwe vormen van welvaart 
maakt een verdere groei van het dorp mogelijk: 
rond circa 1750 telt het dorp 228 woningen. De 
boerderijen waren hierbij vooral aan de voet van 
de dijk gesitueerd terwijl de woningen voor arbei-
ders en middenstand op de dijk gebouwd waren. 
Woningen gingen bij erfenis overigens nog altijd 
over inclusief het onderhoud van een stuk dijk. 
De kerk vormde nog altijd de spil van het dorpse 
leven. Ook de enige school lag in de nabijheid van 
deze kerk. 

Interessant is verder te weten dat er in die tijd nog 
geen winkels langs de dijk stonden. De bewoners 
(en dan voornamelijk de vrouwen) gingen met 
hun producten langs de deuren of verkochten 
bijvoorbeeld eerste levensbehoeften vanuit thuis. 
Hiervoor werden in de achttiende eeuw zelfs spe-
ciale vergunningen (admissies) verleend aan huis-
vrouwen, waarmee ze bijvoorbeeld zout, zeep, 
thee of koffie mochten verkopen13..

2.5.4

van de Biesbosch een weg 
naar de zee zocht. De ge-

ringe stroomsnelheid 
van het overige water 

in de Beneden Mer-
wede, dat enkel 
nog bevaarbaar 
was door een 
aantal smalle vaar-
geulen, leidde tot 

verzanding en aan-
slibbing van onder 

andere de platen voor 
Sliedrecht. Opkruiend 

ijs vormt in die jaren een 
ijsdam in het ondiepe water, 

doet het water over de dijken 
stromen en vormt direct hierachter een 

zogenaamd wiel. De polder staat beide keren in 
het daaropvolgende jaar onder water. De schade 
voor de boeren is enorm, en ook de impact op 
de welvaart is groot. De bewuste inundatie van 
de Alblasserwaard als onderdeel van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (1672), naar aanleiding van 
het oprukkende leger van Lodwijk de XIV, is voor 
de agrariërs in Sliedrecht de zoveelste tegenslag. 
De prijzen van vee en zuivel kelderen drastisch, 
vissers worden op de markten hun vangsten niet 
meer kwijt en de handel in hennip stort in door het 
gebrek aan vraag vanuit de scheepvaart (hennep 
was belangrijkste grondstof voor scheepstouwen). 

Veel boeren komen door teruglopende inkomsten 
diep in de schulden, verliezen hierdoor hun land 
en worden hierdoor pachter. Het probleem is zelfs 
zo erg dat er een armenmeester wordt ingesteld, 

mede aangewakkerd door het sterk toegenomen 
bevolkingsaantal in de zeventiende eeuw (onge-
veer tweeduizend inwoners in 1674).5. Zo moest hij 
er onder andere voor zorgen dat er geen personen 
van buiten Sliedrecht zich in het dorp vestigde. 
Het kan worden gezien als een vroege vorm van 
economische bescherming. Ondanks de malaise 
voor de boeren ontwikkelt Sliedrecht zich in de 
zeventiende eeuw tot het rijkste dorp in de Alblas-
serwaard (1674).
 
In de heerste helft van de achttiende eeuw (1744) 
worden de agrariërs van de polder opnieuw op de 
proef gesteld. Kort na elkaar teisteren miljoenen 
muizen de landbouw, en worden de veeboeren 
geraakt door een desastreuze veepest. Gelukkig 
valt de schade voor Sliedrecht mee aangezien een 
groot gedeelte van de bevolking niet meer zijn 
brood verdiende in de landbouw.6. Een in dit kader 
opzienbarende keur (wet) ter bescherming van de 
boerebevolking, hernieuwd in 1786, was het ver-
bod vruchtbare mest buiten het dorp te brengen, 
‘dit ter conservatie van de landen binnen onze Dorpe 
en tot het welzijn der Eigenaren van dezelfde Lan-
den’.5. Zodoende trachtte men de vruchtbaarheid 
van de gronden direct aan de dijk te waarborgen.
  
Als gevolg van de voortdurende perikelen in 
landbouw en veeteelt maakte veel boeren van 
hun oorspronkelijke neventaken definitief hun 
beroep. De dijkwerker, de hoepelmakerij en de 
handel in rijshout werden volwaardige middelen 
van bestaan.7. Hoewel in eerste instantie de kleine 
putbazen (voorman van ploeg dijkwerkers) af en 
toe inschreven op percelen bij aanbestedingen 
van dijkwerken beginnen ze zich in de achttiende 

eeuw aan steeds grotere projecten te wagen.8. Dit 
was mogelijk doordat het, zoals gezegd, nog altijd 
gebruikelijk was om werkkapitaal bij plaatsgeno-
ten te lenen, om onafhankelijk te blijven van de 
steden. Ook werden samenwerkingsverbanden 
opgesteld tussen aannemers, om zodoende het 
benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen en de ri-
sico’s te spreiden, getuigende de uitbesteding van 
een werk aan een grote rijzendam in het Nieuwe 
Diep bij Den Helder in 1782 aan een aantal geas-
socieerde Sliedrechtse en Werkendamse aanne-
mers.9.

2.5.3 Invloed van de dijk  
De bebouwing in Sliedrecht manifesteert zich 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog 
voornamelijk rond de dijk. Iets meer dan honderd 
voornamelijk houten woningen liggen rond 1632 
tegen de Merwededijk.7. Het is mede hierom dat 
elke huiseigenaar werd opgedragen over ‘eenen 
goeden en alzins voldoenden houten of blikken 
emmer, alle geschikt tot blussing van brand’ moest 

beschikken vanwege het enorme brandgevaar, dat 
door de rieten daken, hooibergen en schuren vol 
met gedroogd rijshout razendsnel om zich heen 
kon grijpen.10. Ook de invoering van een systeem 
met klapwakers (1747), die de slapende inwoners 
moest waarschuwen als er brand uitbrak en bo-
vendien elk uur de tijd riep, bevestigd het gevaar 
van brand en de relatief dichte bebouwing die hier 
gestaan moet hebben.10. 

Het land rond de dijk was nog altijd verdeeld in to-
taal 113 weren: stukken weiland gescheiden door 
sloten. De gebruikers van de weren cq. de bewo-
ners van de huizen waren verantwoordelijk voor 
het dijkonderhoud van het dijkgedeelte liggende 
in hun weer.  

Vanaf 1641 waren de bewoners ook gebonden aan 
de dijkkeuren (rechten) van de Alblasserwaard. 
Hierin was onder andere bepaald dat bewoners 
overhangende bomen moesten opsnoeien en het 
spitten op het dijklichaam verboden was. Dit alles 
om de veiligheid van de dijken te waarborgen. Ook 

afbeelding 2.5.2 Kerkbuurt omstreeks 
1740. Zoals te zien in deze prent bestaat de 

bebouwing langs het lint nog grotendeels uit 
houten huizen. [bron: Historische Vereniging 

Sliedrecht]
afbeelding 2.5.3 Sliedrechtse arbeiders 

aan het werk, met op de achtergrond de 
hoepelschuren waarin de van griendhout 

gemaakte hoepes werden gedroogd en 
opgeslagen. [bron: Historische Vereniging 

Sliedrecht] 
afbeelding 2.5.4 Tekening in Oostindische 

inkt van de kerk in Sliedrecht omstreeks 1745, 
gezien vanaf de rivier. [bron: A. Schouman, 

geraadpleegd via beeldbank Erfgoedcentrum 
DiEP]

2.5.3

2.5.2
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KAART 2.5.5 ‘LIGGING & GROEI BEBOUWING 1750 - 1830’
Uit de vergelijking tussen de geabstraheerde kaarten van de 
bebouwing in 1750 en 1830 wordt duidelijk dat er in deze periode 
een enorme groei heeft plaatsgevonden. 
[ kaart gemaakt op basis van ‘Afwateringskaart Alblasserwaard & 
deel van de Vijfheerenlanden’ (1750, bron archief kaartencollectie 
Zuid-Holland Ernsting), minuutplan 1830 (bron Beeldbank Nationaal 
Archief ) en statistische data.]

schaal 1:15.000

N

1830

1750 schaal 1:15.000

N

Situatie 1750
Duidelijk is te zien dat de bebouwing zich hoofdza-
kelijk aan de binnenzijde van de dijk bevindt. Met 
name oostelijk van de Boslaan & westelijk van de 
Tolsteeg, de twee belangrijkste dwarsverbindin-
gen richting Wijngaarden. Dit waren de secties 
waar de Hooge dijk zonder voorland de oever van 
de rivier vormde (zogenaamde schoordijk), waar-
door praktisch geen bebouwing aanwezig was. Dit 
valt te verklaren vanuit het verhoogde risico dat 
het water hier vormde. Verder is te constateren 
dat de bebouwing zich redelijk verspreid langs 
het dijklint heeft ontwikkeld. Met de wetenschap 
dat in eerste instantie per weer (land tussen twee 
ontginningssloten, maximaal vijftig meter breed) 
één huis werd gebouwd, die hierme tevens verant-
woordelijk was voor het dijkonderhoud, is dit een 
logische conclusie. > zie ook afbeelding 2.5.6

Situatie 1830
In het kaartbeeld van 1830 is duidelijk de groei in 
bebouwing te zien ten opzichte van de situatie in 
1750. In bepaalde gedeelten van de Sliedrechtse 
dijk heeft de bebouwing zich inmiddels tot een 
nagenoeg aaneengesloten lint ontwikkeld. Met 
name in de gebieden met voorland heeft men het 
aangedurft aan de buitenzijde van de dijk bebou-
wing te realiseren. Opvallend is het feit dat in het 
gebied rond de kerk relatief weinig bebouwing is 
gerealiseerd. Dit valt mogelijkerwijs te verklaren 
vanwege de historische veenloop die hier heeft 
gelopen (zie ook kaart 1.2.4) en dientengevolge 
de lagergelegen en/of nattere bodem hier. > zie ook 
afbeelding 2.5.7

Ligging & groei van bebouwing 1750 - 1830

Verantwoording opbouw kaarten
Voor beide kaarten is het minuutplan 1830 als betrouwbaarste 
bron beschouwd. Zo is in beide kaarten de oeverlijn zoals getekend 
uit het minuutplan van 1830 gehanteerd, met uitzondering van de 
zandplaten in de Merwede (1750), aangezien deze kaart wat betreft 
details veel uitgebreider is. Ook de getekende dwarsverbindingen 
(paden) vanaf de dijk zijn gebaseerd op de situatie 1830, aangezien 
deze in de kaart van 1750 niet te herleiden waren. De bebouwing 
zoals weergeven in de situatie 1750 is gereconstrueerd op basis 
van de bebouwing van het nauwkeurige minuutplan 1830, 
gecombineerd met de Afwateringskaart van ‘Alblasserwaad & een 
deel van Vijfheerenlanden’ (1750). De aanname is hierbij gedaan 
(bevestigd in de literatuur) dat de (fundamenten van) de bebouwing 
uit 1750 grotendeels nog aanwezig moet zijn geweest in 1830. 
Uit kostenbesparing werd immers vaak gekozen voor verbouw of 
herbouw op oude fundamenten. Voor wat betreft het aantal huizen 
is bovendien statistische data betreft het aantal huizen (228 in 1750) 
meegerekend. 

2.5.6

2.5.7
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Met de inval van de Fransen in 1795 en de vlucht 
van stadhouder Willem V komt er een einde aan de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zon-
der noemenswaardig geweld wordt ook Sliedrecht 
middels de zogenaamde fluwelen revolutie inge-
nomen. Het zou bestuurlijk gezien een grote voor-
uitgang voor het dorp betekenen. De bestuurlijke 
hervorming vormde in eerste instantie een obsta-
kel voor de ontwikkeling van de aannemerij, maar 
bleek uiteindelijk de basis voor een stabiel dorps-
bestuur en hiermee een verdere ontwikkeling en 
uitbouw van het baggerbedrijf in Sliedrecht.

2.6.1 Gemeente Sliedrecht
Na eeuwen van zelfbestuur van de drie heerlijk-
heden door de ambachtsheren wordt in 1795 
Sliedrecht door de Fransen tot één municipaliteit 
gevormd, die in 1805 plaats maakt voor één ge-
heel Sliedrecht omvattende gemeente.1. Het cen-
trale ingestelde bestuur van schout en schepenen 
en een door de burgers gekozen gemeenteraad 
zetten de invloed van de ambachtsheren bestuur-
lijk gezien buiten spel. Ondanks dit bleven de drie 
oude ambachten nog tot diep in de negentiende 
eeuw als machteloze instellingen voortbestaan. In 
de ambachtsrekeningen stonden tegenover de 
omslagen (soort waterschapsbelasting) die nog 
geheven werden geen andere uitgaven dan de 
beloning voor de bestuursleden en de perceptie-
kosten.2. Ook door de verpachting van grienden of 
percelen die als wei of hooiland werden gebruikt 
bleven de ambachtsheren betrokken.

Al in 1808 komt aan het actieve bestuur van Slie-
drecht met het vertrek van de Fransen een einde. 
Het zou echter nog enkele jaren duren voordat 

de Franse bezetter voorgoed verdreven zou wor-
den (1814). Er moest dus een nieuwe bestuurlijke 
macht worden ingesteld: het dagelijks bestuur zou 
vanaf 1817 gaan bestaan uit een schout (tevens 
gemeentesecretaris), twee wethouders en 5 regu-
liere leden. Echter, door de naweeën van de Na-
poleontische tijd had het nieuwe bestuur het, als 
gevolg van de slechte economische situatie waarin 
het dorp door de Fransen was achter gelaten, met 
name in het allereerste begin niet makkelijk.3.

In 1853 komt de gemeenteraad in functie en ruilt 
toenmalig burgemeester Van Hattem het oude be-
stuurscentrum ‘huis Bleyenburgh’ voor een eigen 
gemeentehuis.4. Dit nieuwe gebouw werd niet ver 
van het oude Rechthuis gebouwd, binnendijks.5. 
Pas met de instelling van de gemeenteraad was 
er bestuurlijk gezien sprake een volledige schei-
ding tussen kerk en openbaar bestuur.5. Het recht 
werd zoals al eerder genoemd al sinds 1840 in een 
eigen kantongerecht gesproken. De veiligheid op 
straat werd gewaarborgd door zogenaamde klap-
wakers en een burgerwacht. Bovendien kon de 
gewapende schutterij het dorp in tijden van nood 
verdedigen, de orde handhaven en indien nodig 
wachtdiensten verrichten.6.

2.6.2 De Nieuwe Merwede
Tussen 1868 en 1884 wordt definitief afgerekend 
met de dreiging van dijkdoorbraken en overstro-
mingen veroorzaakt door niet tijdig afgevoerd 
ijs of oppervlaktewater. Met de aanleg van de 
Nieuwe Merwede, dwars door de Biesbosch, werd 
een nieuwe route voor het water vanuit de Waal & 
Maas gecreëerd. Ook de Beneden-Merwede werd 
aangepakt: door bekading en ophoging van de 

buitendijkse gronden (bijvoorbeeld de Huibert de 
Baat’s plaat in 1881) werd de rivierbedding smal-
ler en hiermee de stroming sneller, waardoor de 
platen midden in de rivier wegspoelden. 

2.6.3 Ruimtelijke veranderingen 
De ruimtelijke configuratie van Sliedrecht lijkt in 
1868 nog veel op het dijkdorp van 200 jaar eerder. 
Op het dijklint waren slechts twee doorgaande zij-
wegen, namelijk de historische Tolsteeg en de Bo-
slaan. De Tolsteeg was de belangrijkste en vormde 
voor de inwoners van Wijngaarden de belangrijk-
ste verbinding naar de rivier. De onverharde weg 
over kleigrond verkeerde in het midden van de 
negentiende eeuw in slechte staat, waarop het 
bestuur van de administratieve polder Wijngaar-
den en Ruijbroek alles in het werk stelde de weg 

middels bezanding te verbeteren.7. Deze verbete-
ring kwam in 1847 gereed, mede door 800 gulden 
subsidie van de provincie Zuid-Holland. Polderbe-
sturen voerden dus in feite ook verbeteringen door 
aan de infrastructuur. De tweede zijweg op de dijk, 
de Boslaan, werd pas in 1889 door de gemeente 
verbeterd als begrind wandelpad.7.

Haaks op deze polderwegen liep de Oude- of 
Tiendweg, direct langs de Tiendwetering. Hier-
aan waren als vanouds de achteringangen van de 
langgerekte percelen gelegen, welke met name 
in de hooimaanden erg belangrijk waren. Het on-
derhoud van deze tiendweg was vastgelegd in de 
polderkeur. “De Tiendweg …. moet door zijne eige-
naars onderhouden worden op een (kruins-)breedte 
van minstend 2,80m en een kruinshoogte van 0,40m 

“ Bij dipositie op 20 november 

1843 vergunde de toenmalige 

ambachtsheer ... aan het bestuur 

van de genoemden polder om 

op den weg een zandweg of 

zandpad te doen aanleggen 

ter breedte van twee ellen, der 

dikte van vijf palmen zand en ter 

hoogte van 26 duimen boven het 

zomerpeil, onder voorwaarde dat 

de aanleg- en onderhoudskosten 

geheel zouden komen ten laste 

van Wijngaarden en Ruijbroek 

en onder volledig voorbehoud 

van het eigendomsrecht op den 

ondergrond.”

 Teixeira de Mattos, 1929 7.
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2.6.1

boven zomerpeil, dat is 1.31m : N.A.P.” 8. Deze was 
voor de Alblasserwaard voor het eerst vastgesteld 
in 1861.9. De voorschriften met betrekking tot on-
derhoud van de wegen maakte nog tot 1928 deel 
uit van de polderkeur.

De dichte bebouwing was nog overanderd ge-
concentreerd rond de onverharde Sliedrechtse- of 
Merwededijk, welke in die tijd slechts een in het 
midden met kiezels bezaaid paardenpad had. 
Door de gegroeide opbouw van de nederzetting 
rond het lint waren er ook bepaalde bijzondere 
‘spelregels’ noodzakelijk, zoals het recht van over-
pad naar de buitendijkse gronden, om zodoende 
drinkwater uit de rivier te kunnen scheppen.5.

Langzaam maar zeker worden vanaf omstreeks 
1850 ook scheepswerven en andere industrie op 
de buitendijkse gronden aangelegd, nog altijd 
dichtbij het oude dijklint maar wel aan de over 
van de Merwede. De industrie was immers voor 
de aanvoer van grondstoffen en afvoer van eind-
producten afhankelijk van de rivier. Deze scheeps-
werven domineerde rond 1900 vele dorpen rond 
Sliedrecht; de woningen vielen in het niet bij de 
steeds groter wordende scheepswerven.10. Deze 
schaalvergroting was vanaf circa 1850 ingezet 
door de overgang van zeil- naar stoomvaart en 
hout- naar staalbouw. 
 

2.6.4 Infrastructurele veranderingen
Pas met de aanleg van de spoorlijn (voltooid in 
1885), aangelegd ter bevordering van een be-
tere ontsluiting van de Betuwe, wordt een eerste 
aanzet gegeven voor een substantiële ruimtelijke 
verandering van Sliedrecht.12. Het oost-west tracé 
van de lijn, dat in eerste instantie liep van Elst naar 
Dordrecht, maakte net ten westen van Sliedrecht 
een zuidelijke bocht om zodoende Beneden-Mer-
wede op het smalste punt over te steken én station 
Dordrecht via het oosten te kunnen bereiken.4. De 
lijn had oorspronkelijk drie haltes in Sliedrecht, 
namelijk bij Baanhoek, het huidige station en ter 
hoogte van de in 1859 gestichte gasfabriek (tegen 
de gemeentegrens van Giessendam). De wegen 
naar de laatste twee haltes werden al voor 1900 
bestraat (dit in tegenstelling tot de Rivierdijk) en 
ontwikkelden zich in de jaren hieropvolgend tot 
de eerste woonstraten buiten de bebouwing langs 
de dijk. De verbinding tussen het met keien ver-
harde voorplein van het centrale station en de dijk 
was door de Staat gerealiseerd, door de aanleg van 
de 926 meter lange met grind verharde Stations-
straat.13. Een klein gedeelte van deze weg moet 
overigens als in het begin van de negentiende 
eeuw gemaakt zijn (onverhard), aangezien de eer-
ste begraafplaats van Sliedrecht in 1815 aan deze 
weg werd gesticht. De bebouwing op het dijklint 
groeide ondertussen gestaag verder, gevoed door 
de alsmaar groeiende bevolking (Sliedrecht telt 
10.292 inwoners in 1900). 

2.6.5 Pluriforme geloofsovertuigingen
Het dorp is in de achttiende eeuw qua geloofsover-
tuigingen zeer divers. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw strijken vanuit Duitsland Joden 

neer in de rivierdorpen rond Sliedrecht. Rond 1770 
moeten zij een gemeenschap gevormd hebben en 
overgegaan zijn tot de eerste synagogediensten, 
in eerste instantie in het gebouw van de wolspin-
nerij. Vanaf 1845 wordt een nieuw gebouw aan 
‘de Kaai’ in gebruik genomen. Sinds 1856 kent het 
dorp ook een Gereformeerde predikant en in 1891 
vestigt deze gemeente der ‘Afgescheidenen’ zich 
in het dorp in een ruimte aan de Middeldiepstraat. 
Dit alles naast de Christelijk hervormde gemeen-
schap die met haar kerk al eeuwen de spil van het 
dorpse leven vormde.

2.6.6 Opkomst baggerindustrie 1860-1890
De inlijving door Frankrijk had naast de bestuur-
lijke voordelen helaas ook nadelige gevolgen 
gehad. Paarden vee en graan werden ingevorderd 
en zelfs de burgerij ontkwam niet aan haar dienst-
plicht in de gewapende burgerwacht of het leger. 
Onder de Franse bezetter raakte de Sliedrechtse 
economie verder in het slop. De lokale ‘entrepe-
neurs’ (aannemers) en ‘travailleurs des digues’ 
(arbeiders) hadden ook grote last ondervonden 
van de Franse bezetting. Alles werd daarom in 
het werk gesteld om na hun vertrek het zo be-
langrijke werk in de Grienden en de waterbouw-
kundige activiteiten weer zo snel mogelijk op te 
starten. Ondanks dat men van oorsprong vooral 
gespecialiseerd was in dijk- en kribwerken begon 
met zich aan het begin van de negntiende eeuw 
ook toe te leggen op op andere waterbouwkun-
dige activiteiten, zoals sluizen, baggerwerken en 
stroompijlers.15. Van 1815 tot 1825 komt de groei 
ook daadwerkelijk van de grond met nieuwe sluis-, 
weg, en oeververdedigingswerken in verschillende 
delen van Nederland. Echter, door de afscheiding 

afbeelding 2.6.1 Minuutplan anno 1830 van 
de dicht bebouwde dijk. [=bron: Beeldbank 
Nationaal Archief ]
afbeelding 2.6.2 Dijk in Papendrecht 
omstreeks 1900, waar de scheepswerven 
(werf H. Huis te Merwede van H. Veldhuis) 
en in aanbouw zijnde schepen de kleine 
arbeiderswoningen op de dijk domineerden. 10.

2.6.2
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van België van het Koninkrijk der Nederlanden kre-
gen de Sliedrechtse aannemers ook minder werk 
uit deze hoek. ‘Gelukkig’ bracht een hevige storm 
boven de Haarlemmermeer weer nieuw werk, en 
in 1840 beginnen Sliedrechtse aannemers aan de 
droogmaling van het meer. Het bleek een nieuwe 
markt en al snel waren Sliedrechtse aannemers op 
vrijwel alle aanbestedingen van rijks- en gemeen-
tewerken aanwezig. 

Er was inmiddels ook voldoende werkkapitaal bin-
nen het dorp dat met een borgstelling van familie-
leden nog vaak bij plaatsgenoten werd geleend.15. 
Aannemelijk is dat mede hierdoor de aannemerij 
voor het grootste deel geconcentreerd was in een 
aantal grote aannemersfamilies zoals van Hattum, 
Bos, Kalis, Volker, Prins & van Haaften. De groei 
van de aannemerij in de jaren veertig leidde tot in 
een toename van het aantal werknemers betrok-
ken bij grote aanbestedingen.16. Telde het dorp in 
1853 nog 5590 inwoners, in 1869 telt Sliedrecht 
al 7000 inwoners.5. Met name op de grote op-
drachten konden een groot aantal Sliedrechtse 
werknemers gedurende langere tijd werken.  
Vaak vertoefden ze de hele zomer op de plaats van 
het werk om pas in de herfst weer terug te keren 
naar Sliedrecht, om te werken in de Grienden 
langs de rivier. Bevond het werk zich in de nabij-
heid van Sliedrecht dan werden de arbeiders per 
boot naar de baggerwerken gebracht vanuit één 
van de drie steigers in Sliedrecht: het benedenveer 
(bij buurtschap Baanhoek), het Middenveer (aan 
het einde van de Boslaan) & het bovenveer (bij de 
gasfabriek). Logischerwijs kwamen er door eerder-
genoemde ontwikkelingen als vanzelf ook meer 
aannemers in Sliedrecht (groei vanaf 1840).

In het licht van de industriële revolutie, welke in 
Nederland in de tweede helft van de negentiende 
eeuw pas echt goed op gang komt, groeit ook de 
vraag naar grootschalige infrastructuur in Neder-
land. Het internationale handelsverkeer komt tot 
grote bloei en Nederland kon met zijn gunstige lig-
ging aan de monding van diverse rivieren volop 
meeprofiteren. Naast het reguliere onderhoud 
(uitbaggeren) van waterwegen en de aanleg van 
strekdammen raken Sliedrechtse grondwerkers 
ook betrokken bij de aanleg en onderhoud van 
deze infra. Zo werd in 1866 gewerkt aan de spoor-
brug over het Hollands Diep, werden later het 
Noordzeekanaal en de Nieuwe waterweg aange-
nomen en waren Sliedrechtse aannemers betrok-
ken bij het beter bevaarbaar maken van de vele 
rivieren12., dat na 1850 op gang komt en heel wat 
aannemers en baggeraars tot rijkdom brachten.17.

Het benodigde materieel werd hierdoor ook steeds 
groter en mechanisch geavanceerder. Het gebruik 
van stoombaggermolens, zuigers en klepschou-
wen waren onmisbaar bij deze grote projecten. Zo 
koopt de Sliedrechtse baggeraar firma Volker in 
1864 haar eerste stoombaggermolen.5. Langzaam 
maar zeker begint deze baggerindustrie zich te 
bundelen een aantal grotere bedrijven, wederom 
om kapitaal voor de grote werken te kunnen op-
hoesten, en groeit het dorp Sliedrecht uit tot hét 
Baggerdorp, in binnen- en buitenland. Sliedrechtse 
Baggermaatschappijen zijn vanaf 1880 op grote 
schaal werkzaam in onder andere Amerika, Afrika, 
Australië, Azië en Europa. Daarnaast waren de 
‘goed geschoolde’ Sliedrechtse schippers, molen-
bazen, zuigerbazen en machinisten als specialis-
ten werkzaam bij bedrijven over de hele wereld.10. 

Niet de uitvinding van baggermaterieel maakte 
Sliedrecht als baggerdorp wereldberoemd, maar 
de gegroeide kennis en kunde, bereidheid tot het 
nemen van risico’s en investeren van winst en bo-
venal de langdurige afwezigheid van huis maakte 
de Sliedrechtenaar een geschikte baggeraar.3.

2.6.7 Ruimtelijke gevolgen
De welvaart vertaalt zich ook in de bebouwing 
langs het lint. De verschillende directeuren van 
de Sliedrechtse baggerbedrijven bouwen diverse 
kapitale woningen langs het oude lint. Ook de 
kleine arbeiderswoningen werden door de bag-
germagnaten gebouwd, in de winterperiode als 
investering gebouwd.6. Echter, door de eeuwen-
lange groei van het langgerekte dorp was de 
bebouwing direct aan het lint dichtgeslibd. Om 
deze reden werden aan diverse zijsteegjes (afrit-
ten) haaks op het het dijktalud, de zogenaamde 
stoepen, arbeiderswoningen gebouwd om aan 
de woningvraag te kunnen voldoen. Dit ge-
beurde soms geleidelijk, soms meer planmatig. 
In de kleine stoepwoningen woonden meestal 
grote gezinnen onder slechte omstandigheden. 

Hoewel de landbouw minder belangrijk was ge-
worden door de opkomende welvaart van het 
baggerbedrijf was het nog altijd een substantiële 
bron van inkomsten. De belangrijkste gewassen in 
die tijd waren de teelt van haver (voor veevoer), 
vlas en lijnzaad. De grienden op het buitendijkse 
land waren na 1850 grotendeels verdwenen: Mede 
door de uitvinding van het gewapend beton was 
Rijshout als zinkstuk niet meer nodig.4. Ook de 
vangst van zalm bleef tot de eerste helft van de 
twintigste eeuw een bron van inkomsten.
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OVERZICHTS TABEL
ONTWIKKELING HUIZEN & INWONERS 

  aantal  aantal aantal 
jaartal woningen  inwoners gezinnen 
  
1514A. 75 500 -
1622B. - 973 -
1632C. 100 - -  
1670 125D.  2000E. -
1750F. 228 - -
1795G. - 2495 -
1811C. - 2881 -
1822C. - 3029 -
1830G. - 4028 -
1840G. 622 4413 945
1849G. 649 5067 1118
1859G. 811 5980 1292
1869G. 1598 6998 1538
1879G. 1926 8656 -
1889G. - 9312 -
1899G. 2128 10292 -
1909G. 2308 11045 -
1920G. 2791 13029 - 

Gebruikte bronnen
A. Uit Informacie den Staet faculteyt ende gelegenheyt 
van de steden ende dorpen, 1514 
B. Uit Bataafse Volkstelling (in Herwaarden, 1998, p75) 
C. Provinciaal Bestuur Zuid Holland, 1995 
D. Aantal woningen in 17e eeuw (Bos Jzn., p44)
E. Bos Jzn., p81 
F. Website Historische Vereniging Sliedrecht
G. Nederlandse Volkstellingen (via volkstellingen.nl)

 

Ontwikkeling aantal huizen & inwoners in Sliedrecht

Hoewel dat er geen volledige bronnen zijn die 
een inzicht kunnen geven in de bevolkinscijfers 
en aantal huizen gedurende de ontwikkeling van 
Sliedrecht, is het toch mogelijk inzicht te krijgen in 
de globale ontwikkeling ervan. Door het samen-
brengen van diverse bronnen kan een goede in-
druk worden verkregen. Naast een aantal andere 
bronnen leveren de volkstellingen uit de periode 
1795 tot 1971 de belangrijkste en meest betrouw-
bare cijfers. 

In de periode 1840 tot 1890 is een sterke bevol-
kingsgroei waarneembaar. Interessant is te zien 
dat het aantal huizen niet 1 op 1 mee groeit. Het is 
als gegeven aanvaard dat de groei van het aantal 
huizen met enige vertraging optreedt ten opzichte 
van de bevolkinsgontwikkeling. Om die reden zal 

Verantwoording gebruik van de data
In combinatie met de reproductie van historisch kaartmateriaal is gepoogd uitspraken te doen over de 
aard van de bebouwing aan de Sliedrechtse dijk. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat 
er altijd verspreide bebouwing heeft bestaan in de gemeente, waardoor het aantal inwoners en huizen in 
deze data niet per definitie het aantal inwoners en huizen aan de dijk zijn. Aangezien Sliedrecht tot medio 
1920 in hoofdzaak bestond uit lintbebouwing is de verwachte foutmarge klein en kunnen op basis van de 
data redelijk betrouwbare uitspraken worden gedaan ten aanzien van ontwikkelingen van bebouwing en 
inwoners.

De cijfers zoals verwerkt zijn afkomstig van verschillende bronnen. De verwerkte data vanaf 1795 zijn zeer 
betrouwbaar en nauwkeurig, daar ze geput zijn uit de tienjaalijkse uitgebreide volkstellingen, allen telken in 
de laatste twee maanden van het jaar. Bovendien vond vanaf omstreeks 1800 de registratie van huizenbezit 
op uniforme wijze plaats.18. Onderlinge vergelijking en analyse van deze data is dan ook verantwoord 
omdat het eenzelfde goed gedocumenteerde bron betreft. Het aantal huizen en inwoners van bijvoorbeeld 
1515 is afkomstig uit een andere bron. Waar in deze tabel bij de volkstellingen consequent het aantal 
bewoonde huizen als richtlijn genomen is bij de andere cijfers niet duidelijk of er sprake is van totale aantal 
huizen of het aantal bewoonde huizen. 
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FIGUUR 2.6.3 
INFOGRAPHIC ONTWIKKELING HUIZEN EN INWONERS 
SLIEDRECHT
In bovenstaand figuur zijn enkel de bekende data als staven 
weergegeven. De stippellijn is een geïnterpoleerde curve van 
respectievelijk de groei in huizen danwel de bevolkingsgroei. 
[ gebaseerd op data vanuit volkstellingen op www.volkstellingen.nl. 
Voor overzichtstabel met bronvemelding gebruikte data & cijfers, zie 
linkerpagina ]

in een periode van snelle bevolkingsgroei de ge-
middelde bewoningsgraad hoger liggen

Als we het aantal gezinnen vergelijken met het 
aantal huizen, waarvoor slechts voor een beperkte 
periode data beschikbaar zijn, kunnen we consta-
teren dat in de periode 1850 tot 1880 per huis 
anderhalf tot twee gezinnen gewoond moeten 
hebben. Als het gemiddeld aantal inwoners per 
huis wordt berekend, door hat aantal inwoners te 
delen door het aantal inwoners, valt op dat dit van 
ruim 7 personen per huis in de periode 1840-1860 
stabiliseert tot 4 à 5 personen in vanaf 1870. Verder 
is vanaf 1830 een sterke groei te zien in zowel het 
aantal huizen als het aantal inwoners. 
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De Vereniging Sliedrecht vooruit was in begin van 
de twintigste eeuw een debatingclub van zo’n 180 
leden (1911) welke als doel had belangen van de 
gemeente en de inwoners te behartigen.1. Alle 
vooraanstaande inwoners van Sliedrecht waar-
onder de schoolhoofden, dokters, apotheker, ge-
meentesecretaris en predikant waren lid van de 
vereniging. In deze vereniging kwam omstreeks 
1911 het idee ter tafel de zogenaamde Baatsplaat 
op te hogen, wat noodzakelijk zou zijn voor de 
verdere groei van de welvaart en bevolking. Het 
zou een grote invloed hebben op de ruimtelijke 
opbouw van het dorp.

2.7.1 Nieuw buitendijks Sliedrecht 
‘Sliedrecht is de bakermat van aannemers op wa-
terbouwkundig gebied’, zo stelt voorzitter J. van 
Splunder jr. in een openbare vergadering in 1911.2. 
Door de groei van opdrachten, kapitaal en dus ma-
terieel was er in de kleine primitieve ‘haven’ onder 
aan de dijk in Sliedrecht geen opslag mogelijk van 
dit materieel. De door de Sliedrechtse aannemers 
gebruikte machines konden niet in Sliedrecht 
gemaakt worden én niet gestald worden. De Ver-
eniging concludeerdt dat dit ‘enorm bijdroeg tot 
mindere welvaart in Sliedrecht’ aangezien de onder-
nemers hun materieel onderbrachten in buurge-
meenten.2. Door het ‘Middeldiep tot een breedte van 
100 meter en een diepte van 11 meter uit te baggeren 
en het opgezogen zand te brengen op de Kerkplaat’ 
wilde de vereniging in één keer een haven én een 
buitendijkse uitbreidingslocatie creëren. 

De buitendijkse uitbreiding moest ruimte bieden 
aan een markt, fabrieken, woningen, een raad-
huis, verenigingslokaal en plantsoenen. Kortom 

‘alles waar Sliedrecht behoefte aan heeft’. Door de 
uitbreiding konden aannemers in het vervolg hun 
materieel binnen de gemeente opslaan en kon-
den schippers in de haven overwinteren, waar-
door ook het personeel in het dorp kon blijven. 
Bovendien kon er hierdoor een loskade gecreëerd 
worden wat beter was dan lossen aan de dijken. 
Ook ruimte voor de opkomende bron van welvaart 
de scheepsbouw, werd als belangrijk argument 

opgevoerd aangezien de schippers tot dan toe 
afhankelijk waren van de getijden. Tenslotte zou 
de 75.000 m2 grote Kerkplaat ruimte bieden voor 
een riante uitbreidingslocatie voor woningen, uit 
te geven als particuliere bouwgrond of in erfpacht. 

In 1931 was het laatste gedeelte van de buiten-
dijkse opgespoten waarna al snel was begonnen 
met de bouw van woningen. Aan de Havenstraat 

werden al snel vele huizen gebouwd. In de Klop-
straat werden collectief veertig fabriekswoningen 
gebouwd door scheepswerf de Klop, die in de ves-
tiging in Sliedrecht meer zag dan de uitbreiding in 
haar ‘thuishaven’ Utrecht. Een zeer vooruitstrevend 
initiatief voor die tijd.3. Aan de zuidkant van de 
oude uitbreiding werd de met bomen omzoomde 
Adriaan Volkersingel de grens met de Merwede. 
Hier bouwden de oude en rijke eigenaren van 

“ Zal door ‘t maken van 

een markt op dat terrein de 

gemeente Sliedrecht zoowel door 

die markt als door de haven, het 

centrum worden van de gehele 

Alblasserwaard, zoodat de 

landbouwers hunne produkten in 

deze richting zullen brengen, wat 

niet in het minst tot de welvaart 

der gemeente zal bijdragen. ”

 J. van Splunder jr., 1911 2.

2.7 RUIMTELIJKE TRANSFORMATIE | eerste helft twintigste eeuw

2.7.1

baggerbedrijven hun luxe woningen.4. Het eerste 
grote industriële complex dat zich vestigt op het 
nieuwe industrieterrein van de uitbreiding is de 
Sliedrechtse Handelsmaatschappij. Het gemeen-
tehuis op de buitenuitbreiding zou de afsluiting 
gaan vormen van het Dr. Langeveldplein, en kwam 
uiteindelijk in 1932 gereed. De laatste gebouwen 
van de buitenuit uitbreiding komen uiteindelijk in 
hetzelfde jaar gereed. 

2.7.2 Binnendijkse uitbreidingen 
Parallel aan eerdergenoemde ontwikkelingen 
wordt in de eerste helft van de jaren dertig de 
planmatige uitbreiding ten oosten van de stati-
onsstraat gerealiseerd. Deze ‘Schilderswijk’ om-
vatte de Jan Steenstraat, de Vermeerstraat, de 
Rembrandtlaan en de Rubensstraat. Ook nabij 
buurtschap Baanhoek werden in deze periode 
woningen gebouwd op enige afstand van de dijk. 

Meer ongepland is de ontwikkeling van de bebou-
wing langs de tegenwoordige Landgraafstraat en 
Rijshoutstraat, ingezet in de tweede helft van de 
19e eeuw: doodlopende steegjes met arbeiders 
woningen op buitendijkse gronden. 

2.7.3 Veranderingen in werk en inkomen
Rond 1930 werkt meer dan zestig procent van de 
beroepsbevolking in de nijverheid, waarmee het 

afbeelding 2.7.1 Impressie van de plannen 
voor de Buitenuit Uitbreiding, met linksonder 
de uibreidingsmogelijkheden voor industrie 
met de gegraven haven, rechtsonder de 
geplande villawijk en centraal bovenin een 
gebied met voornamelijk arbeiderswoningen. 
[uitgever onbekend, uit Bos Jzn., de Tijd van 
Toen ]  
afbeelding 2.7.2 Luchtopname van 
een gedeelte van de recent gerealiseerde 
buitenuitbreiding (1930-1940) met linksonder 
de dijk en linksboven de Oosterbrugstraat 
[bron: beeldbank Historische Vereniging 
Sliedrecht]
afbeeldingen 2.7.3 Foto vanuit kerktoren 
omstreeks 1900, met op de voorgrond de 
Stationsweg met geheel links het postkantoor 
en op de achtergrond het ongerepte 
polderlandschap [bron: beeldbank Historische 
Vereniging Sliedrecht] 

een van de belangrijkste bronnen van welvaart 
was. Nog steeds was de baggerindustrie de be-
langrijkste in deze tak van sport.5. Daarnaast was 
een groot deel van de beroepsbevolking werk-
zaam als grondwerkers, scheeps- en machinebou-
wers. 

Door de realisatie van de industrieweg was er 
ruimte gecreëerd voor nieuwe grote metaalnijver-
heid. De overige voorwaarden voor een potentiële 
markt voor scheepsbouw waren reeds aanwezig. 
Goede en goedkope transportmogelijkheden 
van materieel, maar ook de grote afzetmarkt in 
persoon van de lokale baggerindustrie (molens, 
zuigers, bakken) waren positieve factoren. Ook 
het feit dat de baggerwerkers in de rustperiode, 
de winter, ingezet konden worden voor het onder-
houd van materieel in de scheepswerven was een 
positieve factor in de ontwikkeling van deze be-
drijfstak in het drop. Noodzakelijke voorwaarden 
als geschikte terreinen, langs onder andere de dijk 
en het nieuwe industrieterrein, waren vanzelfspre-
kend ook aanwezig. 

De baggerindustrie (grond- en waterbouw) 
groeide nog altijd in haar activiteit & grootte van 
haar aangenomen werken. Ondanks dit groeide 
het aantal werknemers werkzaam in de bedrijfstak 
nauwelijks (zowel in 1910 als in 1949 rond de 1500 
personen). Op de eerste plaats kan dit worden toe-
geschreven aan de verder gaande mechanisatie, 
waardoor grotere molens en zuigers minder ar-
beiders vereiste. Op de tweede plaats kozen veel 
jonge arbeiders niet meer voor het zware leven in 
de baggerindustrie, ver van huis, aangezien ze ook 
de kost konden verdienen in de sterk opkomende 

2.7.2 2.7.3
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metaal- en scheepsbouw. Ondanks deze ontwik-
keling plukte Sliedrecht in de eerste helft van de 
twintigste eeuw nog ruimschoots de vruchten 
van het bloeiende baggerbedrijf. Indirect dreef 
de lokale economie nog altijd indirect op de zo 
belangrijke bedrijfstak, voornamelijk door talloze 
toeleverings- en nevenbedrijven.5. Echter, toen in 
de jaren dertig de orders als gevolg van een crisis 
in de scheepsbouw (veroorzaakt door beurskrach) 
wegvielen ontstond een extreem hoge werkloos-
heid in het eenzijdig georiënteerde Sliedrecht: 
circa vijftig procent van de bevolking raakt werk-
loos.6.

2.7.4 Landbouw in Sliedrecht
Door deze opkomende economie verloren de 
oorspronkelijke beroepen in de landbouw en vis-
serij aan belang. In 1909 blijken nog slecht 359 
arbeiders in deze bedrijfstak werkzaam te zijn, wat 
verder daalt tot 258 in 1947 (staat gelijk aan 4,7% 
van de beroepsbevolking).5. Hoewel de landbouw 
qua arbeidsplaatsen en welvaart minder belangrijk 
was geworden voor Sliedrecht bepaalde het nog 
in grote mate het voorkomen van de gemeente. 
Met uitzondering van een lichte aantasting door 
de aanleg van de Stationsweg en aangrenzende 
bebouwing was het areaal landbouwgrond bij het 
begin van de Tweede Wereldoorlog (1940) nog 
nagenoeg gelijk aan de situatie in 1850. Nog altijd 
stond 80 à 90% van deze gronden in dienst van de 
veeteelt (voornamelijk rundvee), slechts 10 à 20% 
bestond uit akkerland.6. Pas na de oorlog, vanaf de 
jaren vijftig, wordt veel grond ontrokken aan de 
landbouw ten behoeve van grootschalige woning-
bouw en industrie. De zalmvisserij, die historisch 
gezien van minder belang was voor Sliedrecht, 

ondervond hinder van de drukte op de Merwede 
door oa de opkomende stoomschepen en werd 
hierdoor steeds kleiner.

2.7.5 Rivierdijk & Stationsweg 
Langs de Stationsweg worden in begin van de 
twintigste eeuw op grotere schaal de eerste 
woningen gebouwd. Allen ontsloten door een 
bruggetje, aangezien de sloot langs de stations-
weg overbrugd moest worden.7. De bebouwing 
groeide zo geleidelijk van een open structuur tot 

een aaneengesloten geheel. Aan de nieuwbouw, 
verbouw en uitbredign van woningen komt vanaf 
de beurskrach in 1929 grotendeels een einde. 
Omzoomd door grote schaduwrijke bomen had 
het dorp nog altijd een vriendelijk voorkomen. De 
dijk was onveranderd de belangrijkste ruimtelijke 
structuur, maar was slechts met stof en grind be-
zaaid (onverhard). Om het opwaaien van stof tege 
te gaan reed hierom geregeld een sproeiwagen 
over de dijk. Zowel het dijklichaam als de daarop 
gelegen weg is omstreeks 1930 in het beheer bij 

het Hoogheemraadschap.8. Bovendien begon de 
eigenaardige schijnbaar willekeurige bouw van 
woningen op de kruin van de dijk door de eeu-
wen heen met de toename van aantal gemotori-
seerde voertuigen problemen op te leveren. De 
Sliedrechtse dijk was nog altijd onderdeel van 
de balangrijke tracé tussen Rotterdam - Gorin-
chem - Nijmegen. Door het drukke verkeer op 
de dijk adviseert de inspecteur van de politie in 
1928 de maximum snelheid op de dijk te verla-
gen naar twaalf kilometer per uur. Ook neemt de 

“ Allen die omslagplichtig 

land binnen de dijken van het 

hoogheemraadschap gelegen 

in eigendom, vruchtgebruik, 

erfpacht of huur hebben en in 

geheel of gedeeltelijk binnen het 

Hoogheemraadschap gelegen 

gemeenten wonen zijn verplicht 

aan den dienst van het dijkleger 

deel te nemen en daarvoor 

hunne voertuigen en  

paarden te leveren.” 

uit dijkkeur Alblasserwaard, 

19309.

2.7.4
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[9.] Teixeira de Mattos, 1929, deel IVI p410
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Gemeenteraad het besluit de dijkweg te asfalteren, 
waarmee in 1932 wordt gestart. Uiteindelijk wordt 
in 1936 de Rijksweg 15 gerealiseerd, parallel aan 
de oude Tiendweg. Hierdoor hoefde het verkeer 
tussen Nijmegen en Rotterdam niet noodzakelijk 
meer over de smalle rivierdijk tussen de dichte 
bebouwing. Echter, uit een verkeerstelling in 1950 
blijk dat de Sliedrechtse dijk voor 1950 nog altijd 
de belangrijkste doorgaande verkeersroute is.6. 

2.7.6 Sliedrecht en het water 
Alhoewel door de inspanningen van de voorbije 
eeuwen de concrete dreiging van het water min-
der urgent was bleven de hoogheemraadschap-
pen voorbereid op nieuwe problemen met het 
water. Zo was in de dijkkeur voor de Alblasser-
waard, die in 1930 opnieuw werd vastgelegd, een 
dijkleger voorzien: Een ploeg door het polderbe-
stuur aangewezen burgers die bij buitengewone 
hoge waterstanden of ijsgang het eerste werden 
opgeroepen om de dijken te bewaken en waar 

nodig te versterken.9. Ze stonden onder aanvoe-
ring van de dijkgraaf, die gemachtigd was om 
voertuigen en paarden te vorderen om de noodza-
kelijke werkzaamheden uit te voeren, in eerste in-
stantie van de bewoners direct aan de ringdijken.10. 
In Sliedrecht bestond dit dijkleger omstreeks 1930 
uit 78 manschappen en 3 hoofdlieden. Het is teke-
nend voor het feit dat de beheersing van het water 
nog altijd een grote rol speelde in het dagelijks be-
staand van de Sliedrechtse inwoners.

afbeelding 2.7.4 Postkaart uit 1903 met hierop een foto van 
Baanhoek, genomen vanaf de spoorbrug. Hierop is de diepte van 
het lint al te zien, met stoepbebouwing achterop de kavels. [bron: 
beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht] 
afbeelding 2.7.5 Foto van de sproeiwagen (1927) die de 
onverharde en hierdoor stoffige dijkweg regelmatig bewaterde. 
[bron: beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht] 
afbeelding 2.7.6  Luchtfoto van het dijklint nabij de watertoren 
omstreeks 1950-1960 [bron: beeldbank Historische Vereniging 
Sliedrecht]

2.7.5 2.7.6
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Nadat de ruimtelijke ontwikkeling door de Tweede 
Wereldoorlog abrupt tot einde was gekomen 
breekt met de bevrijding in 1945 een nieuwe fase 
voor Nederland aan. In de vaart der volkeren werd 
Sliedrecht vooral een overloop voor arbeiders uit 
de snel ontwikkelende Rotterdamse industrie. In 
snel tempo zou het gebied tussen de dijk en de 
spoorlijn als woongebied worden ingevuld, om 
aan de alsmaar groeiende vraag naar woningen te 
kunnen voorzien 

2.8.1 Eenzijdige oriëntering
Als we de samenstelling van de beroepsbevolking 
net na de oorlog nader analyseren kunnen er een 
aantal conclusies getrokken worden. In deze tijd 
komt nog altijd het overgrote deel van de werk-
zame mensen in Sliedrecht ook daadwerkelijk uit 
Sliedrecht (meer dan 87%).1. In de jaren hier op vol-
gend zouden echter veel mensen vanuit de havens 
naar Rotterdam in Sliedrecht hun onderkomen 
zoeken. De nijverheid bleef een prominente po-
sitie innemen in de economie van Sliedrecht. Op-
vallend is het feit dat meer dan dertig procent van 
de arbeiders in middelgrote (11 tot 100 personen) 

bedrijven werkte, en nog eens vijftig procent in 
grote (meer dan 101 personen) bedrijven. Deze 
grote bedrijven betroffen voornamelijk de metaal-
nijverheid en baggerbedrijven. Opvallend is verder 
de destijdse verhouding mannen versus vrouwen 
in de nijverheid: 1 vrouw tot 111 mannen. Vanzelf-
sprekend was deze scheve verdeling te wijten aan 
de nog altijd eenzijdige oriëntering op het bouw-
bedrijf en metaalbedrijf (zwaar werk).1.

Naast de opkomst van de grootschalige metaal 
en baggernijverheid bleven ook kleinere ambach-
telijke eenmanszaken een bron van inkomsten 

vormen, en zeker een belangrijke stempel druk-
ken op de ruimtelijke opbouw van het dorp. Ze 
lagen voornamelijk boven of onder aan de dijk, 
ingebouwd tussen de andere bebouwing en 
kenmerkte zich door zeer intensief grondgebruik. 
Hiermee bevond het grootste gedeelte van de be-
drijvigheid zich nog altijd nabij het lint.2.

Het transport per spoor geschiedde voor een be-
langrijk deel ten behoeve van de metaalnijverheid. 
De inmiddels weer opgebouwde spoorbrug (deze 
was opgeblazen in WOII) vormde echter voor de 
scheepvaart een steeds grote obstakel, aangezien 

afbeelding 2.8.1 Luchtopname van de 
Kerkbuurt, genomen vanuit noord-oostelijke 

richting.  [bron: beeldbank Historische 
Vereniging Sliedrecht] 

afbeelding 2.8.2 Het Sliedrechtse lint 
gezien vanuit de Hollandse Biesbosch 

omstreeks 1940-1950. De kleinschalige 
woon- en werkbebouwing vormde nog altijd 

de belangrijkste bouwsteen van het lint. [bron: 
beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht] 

afbeeldingen 2.8.3 Tekening van de 
plannen die er waren voor Sliedrecht: een 

‘dorp’ met uitsluitend hoogbouw welke 
uitzicht moesten krijgen op brede gazons,  

singels, recreatiegebieden en de rivier [bron: 
krantenartikel De Drechtstreek, 10 augustus 

1967]

2.8 EXPLOSIEVE EXPANSIE | naoorlogse plannen

2.8.22.8.1

de scheepswerven ten oosten van de spoorbrug 
grote moeite hadden om het steeds groter wor-
dende materiaal onder de brug door te krijgen. 

2.8.2 Explosieve groei
Met de aanstelling van burgemeester P. Feitsma 
in 1955 worden plannen opgesteld voor een 
binnendijkse uitbreiding, in eerste instantie al-
leen ten westen van de Stationsweg. “De nieuwe 
wijken, een samenspel van hoog & laagbouw, van 
plantsoenen en vijvers, met daartussenin de voorzie-
ningen, moderne scholen, winkelcentra, bejaarden-
huizen, nieuw ziekenhuis, een instructiebad en een 

openluchtzwembad, sportvelden en speelplaatsjes.“ 
Het is een ontwikkeling waarbij binnen Sliedrecht 
plaats gemaakt moest worden voor de arbeiders 
vanuit de grote stad. Ook wordt vanaf 1958 een 
tweede haven aan de zuidzijde van de Merwede 
gerealiseerd en hierbij Kleine Diep gedeeltelijk ge-
dempt. De burgemeester maakte tevens plannen 
voor een sportvelden complex.

Vanuit het ‘centrumgebied’ van de dijk, rond de 
kerk, worden in de jaren vijftig en zestig tussen de 
dijk en Rijksweg no. 15 twee woonwijken gepro-
jecteerd van in totaal 2250 woningen: Oostwijk I 

en Westwijk I. Door de gemeente werd hierna in 
1965 een toekomstvisie voor Sliedrecht opgesteld. 
Sliedrecht moest een stad worden waar veertig-
duizend mensen comfortabel konden wonen.3. 
“Onbetekenend dijkdorpje wordt Alblasserwaard’s 
satellietstad”, zo kopte dagblad de Drechtstreek 
op 10 augustus 1967. De reeds opgestelde plan-
nen voor Westwijk II en Oostwijk II, dat in drie à 
vier bouwlagen gerealiseerd zou worden (maxi-
male hoogte zonder lift), werd hierbij ter discussie 
gesteld. Nieuwe bouwmethoden boden de mo-
gelijkheid tot gebouwen van maarliefst 12 lagen. 
Men had een ‘modern Sliedrecht’ met uitsluitend 

hoogbouw voor ogen om de beoogde inwoners 
te kunnen huisvesten. Maar zoals zo vaak in de 
politiek haalde dit discutabele plan het uiteinde-
lijk niet, en werden in de jaren zestig en zeventig 
de wijken Oostwijk II en Westijk II in overwegend 
laagbouw (zoals in eerste instantie bedacht) gerea-
liseerd met hier en daar enkele hogere portiekflats.

Door de jaren heen was de uitbreiding van wo-
ningbouw niet gepaard gegaan met extra ruimte 
voor industrie, bedrijfsgebouwen, ruimere erven 
of bredere wegen (uitzondering vormt indus-
trieweg van buitenuit uitbreiding). De historisch 

“ Het platteland maakt plaats 

voor de stad. Ook in Sliedrecht 

is dit proces reeds jaren aan 

de gang en hoog rijzen thans 

de flats uit de grond waar 

voorheend de koeien tussen de 

wilgen lagen te dromen. ” 

Gemeente Sliedrecht, 1968 4.2.8.3
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In de geschiedenis van Sliedrecht zijn wat betreft 
de ruimtelijke ontwikkeling een aantal periodes te 
onderscheiden die om verschillenden redenen als 
transformatiemomenten zijn aan te merken. Het 
dijklint is hierin bijna ‘letterlijk’ de rode draad ge-
weest. Met de kennisname van de historische con-
text van de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht 
kan de ruimtelijke opbouw van de stad beter wor-
den begrepen en naar waarde worden geschat.

verklaarbare ligging van deze bedrijvigheid aan de 
dijk was echter vanuit verkeer, uitbreidingsmoge-
lijkheden en dorpsbouw niet gewenst. In het be-
stemmingsplan rond 1950 werd daarom een klein 
industrieterrein (5 hectare) tussen de rijksweg en 
de spoorlijn gepland, Nijverwaard genaamd. Aan-
gezien de verwachte bevolkingsgroei tot 21.000 
inwoners in 1980, realiseerde men zich dat dit te 
weinig was. Echter, men rekende op het feit dat 
de Sliedrechtenaren in de industrieterreinen van 
buurgemeenten Papendrecht en Hardinxveld ge-
plaatst zouden kunnen worden. Door de komst 
van een vestiging van Ikea in 1978 kreeg de ont-
wikkeling van dit industrieterrein een grote impuls.

Nadat in 1980 door de gemeenteraad wordt be-
sloten niet achter de spoordijk uit te breiden zit er 
voor het nog altijd licht groeiende Sliedrecht niks 
anders op dan een uitbreidingslocatie ten zuiden 
van de spoorlijn te zoeken. Met de realisatie van 
de Grienden (1990) is een van de de laatste grote 
uitleglocaties volgebouwd, en zit het dorp tegen 
de grenzen van zijn uitbreidingsmogelijkheden.

2.8.3 Verval van het dijklint 
Van de 3749 woningen in Sliedrecht blijken er bij 
een inventarisatie van 1947 300 stuks (8% van de 
woningvoorraad) in dusdanige staat te zijn dat ze 
binnen afzienbare tijd afgebroken moesten wor-
den. 250 Hiervan waren stoepwoningen, wat de 
kwaliteit van deze rijen woningen karakteriseert. 
Bovendien kwalificeerde men de overige 700 
stoepwoningen ook rijp voor de sloophamer “die 
alleen reeds door hun ligging ten opzichte van de 
verkeersweg (dijk) en de omringende bebouwing ver-
wijderd moeten worden.”2. De grootschalige bouw 

van woningen tussen het dijklint en de spoorlijn 
had ook gevolgen voor de zestigtal boerenbe-
drijven die hier in de vorige eeuwen gevestigd 
waren. Vele oude boerenhoeven, vaak meer dan 
300 jaar oud, verloren hun achterland en daarmee 
hun bestaansrecht, raakte in verval, werden in de 
jaren van de wederopbouw als onbewoonbaar 
verklaard en dus onherroepelijk gesloopt.5. Na de 
Tweede Wereldoorlog verrijzen ten noorden van 
de spoorweg wel enkele grote agrarische bedrij-
ven, bij de enkele vrijstaande woningen die al in 
de polder aanwezig waren. 

In 1953 wordt Sliedrecht getroffen door de tot nu 
toe laatste grote watersnoodramp. Mens en dier 
vluchtte naar de veiligheid van de dijk en de daar 
gelegen woningen, schuren en tuinen. De herstel-
werkzaamheden van de dijkdoorbraken van deze 
watersnoodramp én de opstartende deltawerken 
betekende echter voor de Sliedrechtse baggeraars 
nieuw werk. Inmiddels hadden echter al diverse 
grote oorspronkelijk Sliedrechtse baggeraars het 
dorp verruild voor steden als Utrecht, Rotterdam 
of Den Haag. Ook de omvang van materieel nam 
een spectaculaire vlucht. De dijkverzwaringen in 
het kader van het deltaplan zijn ook van grote in-
vloed geweest op de bebouwing van de rivierdijk. 
Een groot deel van de oostelijke Rivierdijk werd 
letterlijk kaal geslagen om de werkzaamheden te 
kunnen verrichten. 

Noten bij hoofdstuk 2.8
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afbeelding 2.8.4 De Bosstoep gezien vanaf 
de dijk. Een van de vele gesloopte stoepen met 
kleine en vervallen woningen. Stoepen waren/

zijn bebouwde paden of weggetjes vanaf de 
dijk naar het achterland [bron: beeldbank 

Historische Vereniging Sliedrecht]
2.8.4

2.9 CONCLUDEREND
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3.1.1

III. Complexiteit van een dijklint

3.1 INLEIDING
 
Een dijklint is in meerdere opzichten een bijzon-
der woonmilieu. Het door mensen opgeworpen 
dijklichaam vormde de ontstaansbasis voor de 
weg waarlangs de bebouwing heeft kunnen 
ontstaan. Als bebouwingsstructuur heeft het de 
kwaliteiten, potenties en moeilijkheden van een 
bebouwingslint. Echter, in zijn ontwikkeling zijn er 
een aantal extra beperkingen en moeilijkheden. 
Middels een viertal themakaarten met toelichting 
zal getracht worden deze complexiteit van het dij-
klint in woord en beeld te brengen. Hierbij zullen 
zowel kwaliteiten en potenties alsook problemen 
en beperkingen beschreven worden. De thema’s 
die hierbij aan de orde zullen komen zijn:

  + De dijk als waterkerend element;
  + De dijk als landschappelijk element;
  + De dijk als verkeersstructuur;
  + De dijk als historisch bebouwingslint.

Per thema zaI de relevantie ten aanzien van, en 
de relatie met het dijklijnt in beeld worden ge-
bracht middels een overzichtskaart. Verdieping in 
beleidskaders en problemen ten aanzien van het 
geschetste thema zullen worden beschreven. In-
dien van toepassing zal met een case  het thema 
worden verduidelijkt. Tenslotte zal een voorzet 
worden gegeven van de bedreigingen en kansen 
ten aanzien van het betreffende thema in relatie 
tot de ruimtelijke ontwikkeling van het dijklint. 
 
 

afbeelding 3.1.1 De nieuwe verhoogde dijk 
ter hoogte van Baanhoek, direct achter de 
bestaande dijkwoningen.
afbeelding 3.1.2 Karakteristieke dijkwoning 
met enkele kenmerkende details zoals het 
schilddak, de witte gevellijst, omlijsting van de 
voordeur en versierde muurankers. Links loopt 
een trapje de dijk af, dat het hoogteverschil 
extra benadrukt.

 3.1.2
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3.2.2 Hernieuwde interesse waterbeheer
Met een veranderend klimaat en de daarbij ver-
wachten zeespiegelstijging en hevigere neerslag, 
wordt het watermanagement in Nederland steeds 
belangrijker. De kans op overstromingen wordt im-
mers groter. Daarnaast worden de gevolgen van 
een overstroming ten aanzien van de nog altijd 
groeiende bevolking en economie ook steeds gro-
ter. Denk aan daadwerkelijke slachtoffers of schade 
aan de fysieke en economische infrastructuur van 
ons land.

Overstromingen en wateroverlastsituaties zoals 
in Limburg (1995, 1997), Delftland (1998), de 
Noordoostpolder (1998) en Wilnis hebben er voor 
gezorgd dat de waterveiligheid weer hoog op de 
politieke agenda kwam te staan.1. Om de bewust-
heid van de risico’s van het water onder burger te 
vergroten werd hierom een overheidscampagne 
gestart: ‘Nederland leeft met Water’. Dat aandacht 
voor het Nederlandse waterbeheer nog steeds ac-
tueel is blijkt bijvoorbeeld uit golf van hoogwater 
die systeem van dijken en waterkeringen begin 
2011 opnieuw op de proef stelde.

3.2.3 Organisatie van waterbeheer 
Nederland is ingedeeld in een aantal dijkringen. 
Onafhankelijke gebieden omgeven door een wa-
terkering die het binnengebied beschermen tegen 
het zogenaamde buitenwater. Deze waterkering 
kan bestaan uit verschillende elementen zoals dij-
ken, waterkerende constructies zoals keermuren of 
damwanden en waterkerende kunstwerken zoals 
sluizen en gemalen. De dijk langs de Merwede in 
Sliedrecht is onderdeel van dijkring zestien ‘Alblas-
serwaard en Vijfheerenlanden’. Deze dijkring heeft 

3.2.1 Inleiding
De belangrijkste en oudste functie van de dijk is 
vanzelfsprekend die van waterkering. Door de op-
werping van de dijken werden de gronden in de 
polder geschikt voor landbouw. De waterkerende 
functie van de dijk heeft in de loop van de tijd op 
gespannen voet gestaan met allerlei andere func-
ties die de dijkstructuur vervult, zoals bijvoorbeeld 
die van bebouwingslint. Door de vele dijkdoorbra-
ken werd het dijklichaam immers steeds vaker de 
locatie voor de bouw van huizen, wat vanzelfspre-
kend voor de nodige problemen zorgde. De hier-
bij optredende moeilijkheden en noodzakelijke 
afspraken zijn deels reeds in de hiervoorgaande 
hoofdstukken beschreven. 

Hoe de waterkerende functie van het historische 
dijktracé zich anno 2012 in Sliedrecht verhoudt ten 
opzichte andere functies en de ruimtelijke ontwik-
keling van de aanpalende bebebouwing zal, zeker 
ook ten aanzien van de regelgeving op het gebied 
van waterbeheer, in dit hoofdstuk nader worden 
toegelicht.

Veiligheid per dijkringgebied

afbeelding 3.2.2 Kaart van de 
veiligheidsnorm per dijkringgebied in 
Nederland, met uitzondering van de recent 
toegevoegde dijkvakken langs de Maas. 
[bron: Rijkswaterstaat, helpdeskwater.nl]

TOELICHTING KAART 3.2.1 ‘DE DIJK ALS WATERKERING’
Op de kaart is duidelijk te zien dat een groot gedeelte van de oude 
Merwededijk niet meer als waterkering door het Waterschap wordt 
beschouwd en hiermee dus niet meer onder de strikte regels van de 
dijkkeur valt. 

3.2 DE DIJK ALS WATERKERING

3.2.2

KAART 3.2.1 ‘DE DIJK ALS WATERKERING
Primaire waterkering (conform waterschapskeur)

Historisch dijktracé zonder waterkerende functie 

Buitendijks gebied (hoogwater situatie)

Gemeentegrens Sliedrecht
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een oppervlakte van 38.000 hectare en wordt om-
sloten door ruim honderd kilometer primaire wa-
terkering. In het gebied wonen ongeveer 200.000 
inwoners. 

Sinds de in werking treding van de Waterwet in Ne-
derland (2009) telt Nederland, door de toevoeging 
van een aantal dijkvakken langs de Maas ten zui-
den van Nijmegen, in totaal 95 dijkringen. De Wa-
terwet is een samenvoeging van acht bestaande 
waterbeheerwetten en sluit bovendien goed aan 
op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) waardoor de 
relatie met het omgevingsbeleid wordt versterkt.2. 
Belangrijke verandering met de invoering van de 
waterwet is dat de aanvraag van bijvoorbeeld 
de benodigde watervergunning tot het bouwen 
van een woning op de dijk bij de gemeente kan 
worden ingediend. De beoordeling van deze ver-
gunning geschiedt echter niet door de gemeente 
maar door de bevoegde instantie (voor bouwen 
op de dijk in Sliedrecht, het Waterschap Rivieren-
land). De gemeente vervult alleen de functie als 
schakel, als loket. Het is ook nog steeds mogelijk 
om rechtstreeks bij het Waterschap een vergun-
ningsaanvraag in te dienen. 

3.2.4 Waterveiligheid dijkringen 
Het door het Rijk vastgestelde landelijke beleid 
wordt door de waterschappen in Nederland, die 
de dijkringen in Nederland beheren, uitgevoerd. 
Op basis van de wettelijke veiligheidsnormen be-
palen zij of de dijken aan deze norm voldoen en al 
dan niet verhoogd en/of versterkt moeten worden. 
De provincie op zijn beurt houdt toezicht op het 
waterschap en wanneer nodig kan de gemeente 
gebruik maken van het geven van instructies of 

aanwijzingen.3. De minister van Infrastructuur & 
Milieu kan in geval van bovenlokale belangen of 
internationale verplichtingen ook toezicht houden 
op het waterschap. 

De verschillende waterkeringen in Nederland 
staan aan verschillende invloeden bloot. Belang-
rijkste bedreiging wordt gevormd door verhoogde 
waterstanden en golven, veroorzaakt door op-
stuwing van water als gevolg van storm of door 
verhoogde rivierwaterstand als gevolg van over-
vloedige neerslag. Sliedrecht lag van oudsher in de 
overgang van het rivieren- naar het deltagebied, 
waardoor beide factoren van belang waren. Door 
de afsluiting van de Haringvliet op 2 november 
1970 werd de bedreiging vanuit de getijdenwer-
king weg genomen. 

De veiligheidsnormen voor waterkeringen wor-
den gebaseerd op de kans dat een dijk faalt en/of 
bezwijkt waardoor de betreffende dijkring onder 
water loopt. Van falen is sprake als een waterke-
ring één of meer functies niet meer vervuld, zoals 
bijvoorbeeld het overstromen van een dijk. Van 
bezwijken is sprake als de dijk zijn samenhang 
en geometrie verlies en daardoor (gedeeltelijk) 
instort. Er zijn verschillende faalmechanismen 
waarop een dijk zijn waterkerende functie kan 
verliezen. Zo kan een dijk simpelweg overstromen 
door overloop (te hoge waterstand) of golfslag. 
Daarnaast kan door de druk zand onder de dijk 
wegspoelen, het zogenaamde piping en opbar-
sten. Bij afschuiving of opdrijving van het bin-
nentalud verliest de dijk zijn stabiliteit en stort 
(gedeeltelijk) in (bezwijken) als gevolg van lang-
durige hoge waterstanden. Tenslotte kan door 

beschadiging van het dijklichaam (door menselijk 
handelen of erosie) het waterkerend vermogen 
van een dijk wegvallen. 

3.2.5 Diverse veiligheidsnormen 
Het Rijk stelt per dijkring de veiligheidsnorm vast in 
de overschrijdingskans welke vastgelegd zijn in de 
Waterwet. De overschrijdingskans classificeert de 
maatgevende omstandigheden waaraan een dijk 
wettelijk moet voldoen (de ontwerpwaterstand) 
en de gemiddelde kans per jaar dat deze water-
stand ook daadwerkelijk bereikt of overschreden 
mag worden. De gemiddelde overschrijdingskans 
van dijkring zestien is vastgesteld op 1/2000. Dit 
betekent in de praktijk dat de waterkering geschikt 
moet zijn om alle combinaties van waterstanden 
en golven te weerstaan, die een kans van één op 

2.000 per jaar hebben om voor te komen.4. Hier 
wordt dus enkel getoetst op de hoogte van de 
dijk. De sterkte van een dijk wordt in deze norm 
dus niet mee genomen. 

De overstromingskans is de kans dat een dijkring 
onbedoeld en onbeheersbaar onder water loopt 
doordat de dijkring faalt. Hierbij worden alle vier 
voorgenoemde faalmechanismen meegenomen. 
Hierdoor geeft de overstromingskans een nauw-
keurig beeld van de veiligheid tegen overstro-
men. In overeenstemming met en ter vervanging 
van de overschrijdingskans wordt daarom voor 
elke dijkring per ministeriële regeling ook de 
overstromingskans vastgesteld, als alternatieve 
norm.5. Een overstromingskans van één op 1.000 
betekent in feite dat er één maal per 1000 jaar een 

SCHEMA 3.2.7 ‘FAALMECHANISMEN DIJKLICHAAM’
A. overloop en golfoverslag
B. afschuiving talud binnentalud  
C. opbarsten en piping
D. beschadiging bekleding
[ reproductie op basis van: Vrouwenvelder et al, 2003; 
in Ijzerman, p4.]

A.

D.

B.

C.

Op moment dat er gesloopt, gegraven of nieuw 
gebouwd gaat worden zal het Waterschap de plan-
nen toetsen aan de dijkkeur. Toestemming wordt 
verleend via een zogenaamde watervergunnning. 
Veel bestaande bebouwing zou echter als nieuw-
bouw niet meer worden vergund, vanwege de 
steeds strenger wordende veiligheidsvoorschrif-
ten. Bestaande maar mogelijk onwenselijke be-
bouwing wordt daarom gedoogd, omdat ze geen 
direct gevaar vormt voor de waterveiligheid.

Sinds de herziening van de dijkkeur in 1998 moet 
bij nieuwbouw worden voldaan aan het profiel van 
vrije ruimte, waarin toekomstige dijkverzwaringen 
worden voorzien en waarmee het onderhoud en 
controle van de dijk mogelijk blijft. Dit profiel om-
helst globaal het dijkniveau plus één meter, met 
een talud van 1 op 3 naar beneden. Hierbinnen 
mag niet ‘gebouwd’ worden. Direct resultaat van 
de dijkkeur en het hierin vastgestelde profiel van 
vrije ruimte is dat het dijkprofiel door sloop en 
nieuwbouw breder is geworden, omdat nieuw-
bouw anders niet buiten het profiel kan blijven. 
Andere veel toegepaste mogelijkheid is de nieuw-
bouw op een hoger niveau dan het dijkniveau te 
realiseren.

Op moment dat bij nieuwbouw niet kan worden 
voldaan aan het profiel van vrije ruimte, kan er 
voor worden gekozen niet tot gehele sloop van 
het oude bestaande pand over te gaan. Als de fun-
dering en twee buitenmuren gehandhaafd blijven 
en er niet meer dan 10 kuub wordt uitgebreid be-
schouwt het waterschap het niet als nieuwbouw, 
waardoor geen watervergunning hoeft worden 
aangevraagd. Hierdoor hoeft dus niet aan het 

De dijkkeur is het instrument waar-
mee het Waterschap waterstaat-
kundig onwenselijke situaties kan 
voorkomen of opheffen. In de keur 
zijn voorwaarden geformuleerd 
ten aanzien van allerlei activiteiten 
die de waterkerende functie of het 
onderhoud van de dijk negatief 
zouden kunnen beïnvloeden. De 
ruimtelijke invloed van de keur is 
dan ook terdege herkenbaar in de 
bebouwing, als men de inhoud 
van de keur nader bestudeerd.

Ruimtelijke invloed van de dijkkeur

afbeeldingen 3.2.3 & 3.2.4 De sloop van woningen als gevolg van 
dijkverzwaring en de hierdoor gevolgde nieuwbouw van woningen 
buiten het dijkprofiel heeft langs het hele lint van Sliedrecht 
plaatsgevonden, op grote maar ook op kleine schaal. Zo bleek een 
blok historische arbeiderswoningen ter hoogte van Baanhoek 37 
vanwege dijkverhoging alsmede haar bouwtechnische toestand niet 
te handhaven. De nieuwbouw, wederom een blok met een aantal 
kleinere woningen, verrees een stuk verder van de kern van de dijk. 
[bron: beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht]
afbeelding 3.2.6 De recentelijk (laatste tien à twintig jaar) nieuw 
gebouwde woningen zijn wat betreft hun ligging duidelijk te 
onderscheiden van de historische bebouwing, welke dicht op de kruin 
van de dijk staat. In dit voorbeeld (Baanhoek) is er sprake van een 
woning met hieronder mogelijkheid tot parkeren. In andere gevallen 
is er gekozen voor een aanberming. 

SCHEMA 3.2.5 ‘VERSCHALING ALS GEVOLG VAN DIJKKEUR’ 
Van oudsher werden de huizen zo dicht mogelijk op de kruin van 
de dijk geplaatst, om geen last te hebben van het water. Door de 
aangescherpte eisen mbt waterveiligheid, vastgelegd in de dijkkeur, 
moet een profiel van vrije ruimte worden betracht (rode arcering) 
waarbinnen geen nieuwe bebouwing is toegestaan. Direct gevolg is 
dat nieuwe bebouwing meer afstand tot de dijk krijgt, waardoor het 
smalle straatprofiel wordt verruimd.

3.2.3 3.2.4

3.2.5 3.2.6

profiel van vrije ruimte te worden voldaan. Een 
interessante mogelijkheid die soms tot vreemd 
ogende in het dijklint geplaatste ‘ nieuwbouw’ 
heeft geleid.
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ONTWIKKELINGEN LANGS DE DIJK | Woningen dijkverzwaring Rivierdijk-oost

Beschrijving
Door de rigoureuze dijkverzwaring begin jaren 
negentig is de binnenzijde van de Rivierdijk, ten 
oosten van het wiel, geheel kaalgeslagen van de 
oorspronkelijke historische dijkbebouwing. De 
wens van de Gemeente om dit gedeelte van de 
dijk wederom te bebouwen met een ‘eigentijdse 
woningbouwproject’ werd opgepakt door Archi-
dome Holland BV uit Hardinxveld-Giessendam. 
De Gemeente Sliedrecht is gedurende het ont-
werpproces nauw betrokken geweest bij de ont-
wikkeling van de naast elkaar gelegen percelen, 
aangezien ze de gronden via het Waterschap in 
erfpacht heeft uitgegeven. 

De architect zinspeelt met het plan in op het span-
ningsveld tussen ‘het historisch gegroeide veelvor-
mige en veelsoortige karakter en gebruik’ van de 
dijkbebouwing en het vaak ‘monotone karakter’ 
van de generieke woonwijken die relatief weinig 
mogelijkheden bieden voor toekomstige ontwik-
kelingen. Met betrekking tot de architectonische 
uitwerking wordt de volgende stelling ingenomen:
 
“ De nieuwe dijkbebouwing moet blijvend uitblinken 
door een grote mate van variatie, die zo eigen is aan 
het gebruik van de Hollandse rivierdijken, en ook aan 
Sliedrecht. De afwisseling van baksteen, groen, staal, 
hout, glas, aluminium, klein, groot, smal en breed, 
laag en hoog, geeft – samen met een grote functie-
vermenging – een extra dimensie aan de kwaliteit 
van de gebouwde omgeving, en derhalve ook meer-
waarde aan Sliedrecht.” 
website Franke Architekten BV, Sliedrecht
 

De inpassing in en aansluiting op de nog be-
staande stoepbebouwing vormt, samen met de 
nieuwe binnendijkse bebouwing, de essentie van 
het plan, dat in nauwe samenwerking met de ge-
meente wordt ontwikkeld

Evaluatie
Bij dit project is de architect, ir. E.A. Franke, tevens 
als directeur van het ontwikkelende bedrijf dat als 
opdrachtgever kan worden aangemerkt, betrok-
ken geweest. De verschillende bouwblokken zijn 
qua schaal niet vergelijkbaar met het kleinschalige 
dijkmilieu zoals dit er ooit heeft gestaan. Ook de 
positie ten opzichte van de dijk, vanzelfsprekend 
en onverwijtbaar veroorzaakt door de rigoureuze 
dijkverzwaring, maken dat de bebouwing niet ‘dij-
keigen’ overkomt. 

afbeeldingen 3.2.8 & 3.2.10 Artist 
Impressions van de gegroepeerde 

blokbebouwing aan de binnenzijde van de 
versterkte dijk in Sliedrecht. 

[bron: website Franke Architekten BV] 
afbeelding 3.2.9  Gerealiseerde woningen in 

deelgebied Rivierdijk oost.

locatie 
Rivierdijk oostelijk v Rembrandtlaan
 
 
 
type  
Stedenbouwkundigplan & ont-
werp (1995 – 2001) 
 
opdrachtgever  
Archidome Holland BV, Hardinx-
veld-Giessendam 

architect
Franke Architekten BV, Sliedrecht 

status
gerealiseerd (2004)

Er is op doeltreffende wijze getracht aan te sluiten 
op de bestaande routes en stoepen naar de achter-
liggende wijken in de polder. Ook het aanpassen 
van de oriëntatie van de bebouwing op de verka-
velingsrichting getuigt van kennis en respect voor 
het ‘dijkmilieu’. Het gebruik van hoogteverschil in 
de woningen en de mogelijkheden ten aanzien 
van bedrijvigheid aan huis maken de woningen 
architectonisch vermeldenswaardig.

bron case: Website Franke Architekten BV [09-2011]

3.2.8

3.2.9 3.2.10

overstroming kan plaatsvinden (wordt ingecalcu-
leerd), ofwel dat de kans op overstroming per jaar 
0,1% is.6.  
Door een gebrek aan kennis van onder andere 
de sterkte van een dijkvak blijkt het in de praktijk 
moeilijk de overstromingskans te toetsen. Hierom 
wordt de overschrijdingskans als toetsingsnorm 
gebruikt. Daar waar het Rijk de veiligheidsnorm 
vaststelt in de overschrijdingskans van de verschil-
lende dijkringen in ons land dienen de beheerders, 
de Waterschappen, er voor te zorgen dat de daad-
werkelijke kans op overschrijding kleiner of gelijk is 
aan de norm. Op basis hiervan besluiten de Water-
schappen tot periodieke dijkverzwaring. Zoals uit 
de faalmechanismen al bleek kan de veiligheid van 
een dijk niet alleen gegarandeerd worden door te 
verhogen. Ook door het verbreden van een dijk 
kan de veiligheid ervan worden verhoogd. 

3.2.5 De dijk in Sliedrecht
Door de dijkverhogingen medio jaren negentig is 
een groot gedeelte van de Sliedrechtse dijk niet 
meer als primair waterkerend lichaam opgenomen 
in de dijkring van de Alblasserwaard. De vooruit-
ziende ontwerpers van de buitenuitbreiding blij-
ken bij aanleg in het begin van de twintigste eeuw 
de zandplaat op een dusdanig peil te hebben ge-
bracht dat dit momenteel door Waterschap Rivie-
renland als primaire waterkering is aangemerkt. 
Door de aanleg van een nieuwe zanddijk tussen 
de Molendijk en de rivier, lopende van de Wilhel-
minastraat in het oosten tot de aansluiting van 
de Deltalaan op de oude dijk (Baanhoek), is meer 
recent nog een stuk oude dijk op waterkundig ge-
bied ‘buiten gebruik’ geraakt. 

In totaal ligt hiermee meer dan drie kilometer van 
het meer dan 500 jaar oude dijktracé nog enkel als 
zandlichaam waarop huizen staan, maar vervult ze 
geen waterkerende functie meer. De dijkkeur, die 
ten behoeve van de waterveiligheid het bouwen 
en verbouwen van woningen op de dijk beperkte, 
is hiermee komen te vervallen. 

Alhoewel dit voor eigenaren in eerste instantie 
als een positieve ontwikkeling zal worden aan-
gemerkt zijn er op termijn mogelijk ook nadelige 
effecten te verwachten. Zo zou het kunnen leiden 
tot een versnelling in het proces van sloop en 
nieuwbouw van historische dijkbebouwing. De 
dijkkeur maakte het immers moeilijker om nieuw-
bouw te realiseren op de dijk. Enkel door herbouw 
op bestaande fundamenten en met gedeeltelijk 
behoud van gevels kon de benodigde toestem-
ming van het Waterschap worden verkregen. De 
toekomst zal moeten uitwijzen of dit vermoeden 
werkelijkheid wordt.

3.2.6 Concluderend
De waterkerende functie van de dijk is zonder twij-
fel de belangrijkste functie van een dijk. Honderd-
duizenden mensen zijn voor hun veiligheid ten 
tijden van hoog water afhankelijk van de waterke-
rende dijken van dijkring zestien. Om de veiligheid 
er van te garanderen is de dijkkeur een effectief 
instrument.
Wellicht zijn er ook innovatieve mogelijkheden om 
de bouwmogelijkheden op dijken te vergroten en 
tegelijkertijd de stabiliteit van de dijk alsmede de 
mogelijkheden voor inspectie en onderhoud te 
garanderen? 

Noten bij hoofdstuk 3.2
[1.] Ijzerman, 2005, p3. 
[2.] Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 
2008, p4.
[3.] Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 
2008, p5. 
[4.] Eijsbergen et al, 2007, p31.
[5.] De Waterwet, 2009, artikel 2.2 lid 2
[6.] Mols & Kuipers, 2005, p8. 

afbeelding 3.2.11 Voordeur aan de dijk van 
een dijkwoning in het nabijgelegen dijkdorp 
Giessendam. De (relatief nieuw lijkende) 
woning ligt daadwerkelijk ‘in’ het dijklichaam, 
onder het niveau van de dijkkruin. Het zou dus 
kunnen dat de woning is herbouwd op oude 
fundamenten van een bestaand pand. Andere 
mogelijkheid is dat enkel de buitenmuren 
zijn vernieuwd en er sprake is van een oudere 
verbouwde woning. Laatste mogelijkheid is dat 
de woning is ingehaald door de verschillende 
dijkverhogingen.

3.2.11
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KAART 3.3.1  ‘VERKEER IN SLIEDRECHT’
Autosnelweg (A52) 

Spoorverbinding 

Hoofdontsluitingswegen

Wijkontsluitingswegen

Erftoegangswegen

Tracé dijklichaam

Gemeentegrens Sliedrecht
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De betreffende maatregelen hebben echter niet 
voorkomen dat de buitenste delen van het lint nog 
altijd erg druk zijn. De overtreding van de maxi-
male snelheid is met name in Baanhoek-West en 
Rivierdijk-West een terugkerende ergernis die een 
probleem vormt.1. De snelheid van veel automobi-
listen is te hoog terwijl het smalle onoverzichtelijke 
straatprofiel, met aan twee zijden geparkeerde au-
to’s, hiertoe niet uitnodigt. Om gevaarlijke situaties 
te voorkomen heeft de gemeente de maximum 
snelheid van deze wegvakken tot dertig kilome-
ter per uur terug gebracht en, tot ergernis van een 
aantal burgers, een aantal verkeersremmende 
wegversmalligen geplaatst.

3.3.3 Parkeerdruk
Het grootste verkeerstechnische probleem op de 
smalleSliedrechtse dijk is het parkeerprobleem. 
Honderden auto’s staan vrij willekeurig over de 
hele lengte van het lint aan beide zijden van de dijk 
geparkeerd in de gedeelde openbare ruimte. Veel 
van de huizen hebben immers geen parkeergele-
genheid op eigen erf. Hoewel door het rommelige 
en onoverzichtelijke beeld dat hierdoor ontstaat 
een zekere natuurlijke verkeersremmende werking 
wordt bewerkstelligd, doet het met name afbreuk 
aan de veiligheid van langzaam verkeer (dat al 
zigzaggend over de dijk moet) alsmede de beeld-
kwaliteit van het lint (dat wordt gedomineerd door 
blik).

3.3.4 Dijkprofiel en stoepen
Alhoewel dit door de echte Sliedrechters minder 
als een concreet probleem wordt gezien is op de 
inrichting van de dijkweg ook een en ander af te 
dingen. Zoals gezegd delen voetganger, fietser 

3.3.1 Inleiding
Vanaf de opwerping van de rivierdijk heeft het 
het dijklichaam ook verkeerskundig een belang-
rijke rol vervuld. Het lag op de belangrijkste route 
tussen Nijmegen en havenstad Rotterdam en 
bovendien wikkelde nagenoeg al het lokale oost-
west verkeer zich over de kruin van de dijk af. Pas 
met de komst van Rijksweg A15 in 1936 werd de 
regionale verkeersdruk op het smalle dijkje voor 
een gedeelte weggenomen. Tegenwoordig vormt 
het verkeer nog altijd een belangrijke factor in het 
voorkomen van de dijk.

3.3.2 Verkeer op de dijk
Op grote delen van het dijklint is de verkeersinten-
siteit door aanpassingen in de hoofdwegenstruc-
tuur tot een aanvaardbaar niveau terug gebracht. 
Zo hebben de in de jaren vijftig aangelegde Thor-
becklaan & Deltalaan het overgrote deel van het 
doorgaande verkeer in oost-westelijke richting 
overgenomen, mede ondersteund door het au-
tovrij maken van de winkelstraat Kerkbuurt. Ver-
keerstechnische ingrepen op de kruisingen met 
het dijklint ondersteunen deze ontlasting van het 
dijklint. 

Noten bij hoofdstuk 3.3
[1.] Verkeersbeleidsnotitie Sliedrecht

en (geparkeerde) auto’s een ongedefineerd stuk 
asfalt. Er is dus geen sprake van een apart voet- 
of fietspad, waardoor onveilige situaties kunnen 
ontstaan. Alhoewel deze situatie door de inwoners 
als vertrouwd wordt aangemerkt (vroeger speel-
den de kinderen op straat) kan door strategische 
aanpassing van het straatprofiel integraal worden 
gewerkt aan het effectief reduceren van voorge-
noemde problemen: verkeersintensiteit, snelheid 
& parkeerdruk.

De afritten van de dijk, de zogenaamde stoepen 
hebben altijd een belangrijke functie gehad als 
verbinding naar het achterland van de polder. Ze 
vormden het verlengstuk van de dijk aangezien de 
ruimte hier al snel schaars werd. Dientengevolge 
hebben deze afritten een belangrijke stempel ge-
drukt op de ontwikkeling van Sliedrecht. Ondanks 
dat bij de bouw van de naoorlogse wijken veel 
bebouwing van de stoepen verloren is gegaan 
(onder de noemen ‘krotopruiming’) is een groot 
deel van de routes wel behouden gebleven. Ze 
vormen nog altijd langzaamverkeersverbindingen 
naar de binnendijkse naoorlogse woonwijken.

3.3.5 Concluderend
Het dijklint speelt in vergelijking tot vijftig jaar 
geleden een minder belangrijke maar nog altijd 
evidente rol in de gelaagde verkeersstructuur van 
Sliedrecht. Met name de grote parkeerdruk en de 
verkeerssnelheid vormen heden ten dage nog al-
tijd een substantieel probleem.

Wat betreft het verkeer op het dijklint zijn enkele 
oplossingsrichtingen denkbaar. Zo zou door de 
herinrichting van het straatprofiel voorgenoemde 

problemen wellicht gedeeltelijk worden kunnen 
opgelost ofwel worden gestroomlijnd. Doordat 
auto’s in een nieuw straatprofiel op een gestruc-
tureerdere manier geparkeerd zullen worden kan 
een overzichtelijker straatbeeld worden gecreëerd 
dat de verkeersveiligheid bevorderd. Op stadsni-
veau zouden heroverwegingen en structurele 
aanpassingen van de wegenstructuur in Sliedrecht 
(delen van) het dijklint echt kunnen laten transor-
meren tot een rustige woonstraten. Denk  hierbij 
aan het geheel autovrij maken (zoals Kerkbuurt) 
of het tot éénrichtingsstraat omvormen van ge-
deelten van de dijk. Beide denkrichtingen zouden 
nader onderzoek verdienen.

afbeelding 3.3.2 Grote aantallen 
geparkeerde auto’s aan de zijkanten van het 
smalle dijkprofiel leiden soms tot gevaarlijke 
verkeerssituaties.
afbeelding 3.3.3 Verkeersremmende 
maatregelen in de vorm van wegversmallingen 
op Rivierdijk in Sliedrecht, nabij de kruising 
met de Oosterbrugstraat.

TOELICHTING KAART 3.3.1 ‘VERKEER IN SLIEDRECHT’
Zoals op de kaart te zien is vervult het dijklint nog altijd een evidente 
rol bij de verkeersafwikkeling van de stad. De aangelegde ‘bypass’ 
die het lint ontlast is duidelijk in de wegenstructuur te herkennen. 
Ook het relatief kleine aantal verbindingen tussen de dijk en de 
(met name noordelijk gelegen) woonwijken is typerend voor de 
Sliedrechtse situatie. 

3.3 DE DIJK ALS VERKEERSADER

3.3.2

3.3.3
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N

KAART 3.4.1  ‘FUNCTIES AAN DE DIJK’
Watergebonden bedrijvigheid (werven, toeleveranciers) 

Detailhandel (winkels) 

Zakelijke dienstverlening (financieel, ICT)

Publieke functies (cultuur, geloof)

Horeca (cafe’s, restaurants)

Zorg (gezondheid)

Overige dijkbebouwing (hoofdfunctie wonen) 

Kavels aan dijklint 

Tracé dijklichaam 

Gemeentegrens Sliedrecht

 

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 7500 

[ situatie 09-2011 ]

TOELICHTING KAART 3.4.1 ‘FUNCTIES AAN DE DIJK’
Deze kaart is gemaakt op basis van verkennend veldwerk en 
onderzoek in onder andere de registers van de Kamer van Koophandel 
en diverse websites met hierop de vermelding van bedrijven in 
Sliedrecht (situatie september 2011). Veel panden langs het lint 
hebben een dubbelbestemming: hierin wordt zowel gewoond als 
gewerkt. Hiervan is bijzonder vaak sprake bij de functies detailhandel 
& zakelijke dienstverlening. Hierin is geen onderscheid gemaakt in 

het getoonde kaartbeeld. Deze toont de bestemmingen anders dan 
wonen. Voornaamste doel van deze kaart is immers de concentratie 
van veelsoortige bedrijvigheid te visualiseren.  
Te zien is dat de watergebonden bedrijvigheid zich concentreert in het 
oostelijke en westelijke gedeelte van het dijklint, direct aan het water. 
Detailhandel vormt de belangrijkse tak van sport in het winkelgebied 
Kerkbuurt.  
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3.5 DE DIJK ALS LANDSCHAPPELIJK ELEMENT

3.5.3 Bomen op de dijk
Nog altijd vormen bomen en groen een belang-
rijk onderdeel van het dijkmilieu. Ze leveren 
een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte en vormen een decor voor de 
historische bebouwing. Bomen hebben altijd al 
een prominente plaats gehad in het straatbeeld 
van de dijklinten. Veel oude bomen zijn echter de 
laatste 75 jaar verloren gegaan, door verschillende 
oorzaken. 

De Hongerwinter aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog zorgde voor een eerste grootscha-
lige kaalslag van bomen op en rond de dijk. Door-
dat er een tekort was aan brandstof om de huizen 
warm te houden werden vele bomen omgehakt 
en als brandhout verstookt. Ook in Sliedrecht zijn 
hierdoor vele beeldbepalende bomen verloren 
gegaan, zoals is te zien in een vergelijking van fo-
to’s voor en na de oorlog. Door de steeds verdere 
verstening van het dijklint en de toenemende 
verkeersintensiteiten waren bomen op enig mo-
ment ook minder wenselijk in het smalle profiel 
van de dijk. Ook gezien de waterkerende functie 
van de dijk zijn in de loop der jaren vele bomen 
verloren gegaan. In de eerste plaats vanwege het 
gevaar dat de bomen bij hoog water en windsto-
ten zouden omwaaien en hiermee de dijk zouden 
verzwakken. Een tweede reden is het ontstaan van 
droogtescheren doordat bomen water ontrekken 
aan de grond van de dijk.1. 

3.5.4 Concluderend
De dijk is een landschappelijk element dat on-
danks zijn verschillende verschijningsvormen 
nog altijd een belangrijke functie als zodanig 

vervult. De doorzichten vanaf de dijk zijn bijzon-
der waardevol en karakteristiek voor het dijklint. 
Ook bomen horen op bij de dijk. Door diverse oor-
zaken zijn bomen steeds meer uit het straatbeeld 
verdrongen. 

Het zou interessant zijn te bekijken hoe deze twee 
aspecten van de ‘dijk als landschappelijk element’ 
behouden en waar mogelijk versterkt kunnen wor-
den. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid het groen 
terug brengen op de dijk? En hoe kan voorkomen 
worden dat bestaande doorzichten  worden dicht-
gebouwd en verloren gaan?

3.5.1 Inleiding
Naast de technische functies die de dijk als water-
kering en verkeersader vervult, bewijst het dijklint 
op op andere vlakken haar waarde: als landschap-
pelijk element. Vanaf de dijk is er zicht op het ach-
terland, zowel verstedelijkt gebied als uitgestrekte 
poders of de rivier, en vanuit de polder en de na-
oorlogse wijken is de dijk met haar bebouwing als 
markante structuur te herkennen. 

3.5.2 Relatie met het achterland
Zowel door relatief open zij- en achtertuinen als-
ook door enkele open plekken kunnen vanaf de 
dijk delen van het omliggende landschap worden 
ervaren. Deze relatie met het achterland is eeu-
wenoud. Aan het achterland ontleenden de be-
woners van het dijklint immers grotendeels hun 
bestaansrecht. Hoewel de binnendijkse gronden 
rigoureus van karakter zijn veranderd vergeleken 
met de situatie honderd jaar geleden, zijn ook de 
doorzichten richting het verstedelijkte binnenland 
waardevol. Het biedt uitzicht op de naoorlogse wij-
ken van de stad. Door de doorzichten wordt het 
aanwezige hoogteverschil tussen de dijk en de 
polder (of rivier) benadrukt.
Omgekeerd is de dijk ook vanuit verschillende 
plekken in de stad of vanaf de overkant van de 
Merwede als lintvormige structuur herkenbaar. De 
aan de achterzijde gemiddeld twee à drie bouw-
lagen hoge huizen met hun gevarieerde kappen, 
gelegen op het ongeveer vijf meter hoger gelegen 
dijklichaam, vormen een herkenbaar silhouet. De 
dijk als zandlichaam vorm hiermee een interessant 
reliëf in het vlakke polderland. Het vormde de aan-
leiding voor enkele interessante dijktypes, waar in 
later hoofdstukken op zal worden terug gekomen.

Noten bij hoofdstuk 3.5
[1.] Platje & Hoogendoorn, 2011, p4
 
afbeeldingen 3.5.1 & 3.5.2 Foto’s van het 
dijklint ten westen van de spoorbrug. Boven 
de situatie vóór de Tweede Wereldoorlog, 
met vele bomen die het silhouet van de dijk 
tekenen, en onder de situatie direct na de 
Tweede Wereldoorlog, waarbij duidelijk te zien 
is dat aanzienlijke aantallen boomen gerooid 
zijn. [bron: Beeldbank Historische Vereniging 
Sliedrecht] 
afbeelding 3.5.3 De dijk ter hoogte van 
Baanhoek, gezien vanaf de Merwede. Vele 
bomen op en direct onder aan de dijk vormen 
het decor van de bebouwing op de dijk. 

3.5.1

3.5.2

3.5.3

uitbreidingsmogelijkheden, bepaalt deze waterge-
bonden bedrijvigheid in bepaalde gedeeltes van 
de dijk nog altijd het straatbeeld. 

De winkels in Sliedrecht concentreerden zich in de 
eerste helft van de eenentwintigse eeuw, ondanks 
de realisatie van de eerste uitbreidingswijken in de 
polder, op de dijk. Het dorpslint bleef de spil in het 
dagelijkse leven. De landelijke afname in groei van 
de detailhandel aan het begin van de eenentwin-
tigse eeuw1., direct gevolg van overbezetting in 
het aantal en soort winkels, heeft ook in Sliedrecht 
gevolgen gehad. De echt significante afname van 
het belang van de lokale middenstand treedt op 
in de vroege wederopbouwperiode. Veel kleine 
ondernemers konden moeilijk concurreren met 
de opkomende nieuwe concepten zoals super-
markten en winkelketens. Bovendien was door de 
economische groei voor steeds mee mensen een 
eigen auto en koelkast binnen handbereik, waar-
door men niet langer op dagelijkse basis afhanke-
lijk was van de dorpswinkels.2.

Het winkelgebied beperkt zich tegenwoordig tot 
de autovrije Kerkbuurt. In overige gedeeltes van 
het lint zijn voornamelijk speciaalzaken terug 
te vinden. Daarnaast hebben diverse financieel 
dienstverleners zich gevestigd in de diverse impo-
sante panden aan de dijk

3.4.2 Concluderend
De variatie aan functies aan de Sliedrechtse dijk 
is als kwaliteit aan te merken. Het zorgt voor een 
levendig en gevarieerd straatbeeld. Het samen-
brengen of juist weren van bepaalde vormen van 
bedrijvigheid, dat de laatste tientallen jaren is 

3.4.1 Inleiding
Sinds de opwerping van de dijken in Sliedrecht is 
er langs én op het dijklint gewoond en gewerkt. 
Het feit dat lange tijd alles op de dijk plaats vond 
(Sliedrecht was de dijk en de dijk was Sliedrecht) 
heeft automatisch geleid tot een grote variatie aan 
bebouwing. Anno 2012 is deze variatie aan func-
ties nog steeds kenmerkend in vergelijking met 
andere delen van de stad.
 
3.4.2 Functies aan de dijk
Zoals toegelicht is de watergebonden bedrijvig-
heid, in het bijzonder de baggerindustrie, van 
oudsher met Sliedrecht verweven. Grote interna-
tionale bouwbedrijven, zoals de Koninklijke Volkes 
Wessels Stevin N.V. &  Koninklijke Boskalis West-
minster N.V., vinden hun oorsprong in zelfstan-
dige aannemers die woonden en werkten aan de 
Sliedrechtse dijk.  Hoewel al veel van deze indus-
trie is weggetrokken, onder andere door beperkte 

3.4 DE DIJK ALS TYPISCH DORPSLINT

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Noten bij hoofdstuk 3.4
[1.] de Nijs, 2007, p9. 

[2.] de Nijs, 2007, p20.

afbeelding 3.4.2 Het eerste kantoor van 
baggerbedrijf Boskalis, aan de Kerkbuurt in 

Sliedrecht.
afbeelding 3.4.2 Rechts de woning van 

burgemeester van Haaften (1884-1895)  en 
diverse uit de baggerwereld bekende families, 

en links een klein pand dat als winkel dienst 
doet.

afbeelding 3.4.3  Dat de industrie in 
Sliedrecht nog voor een belangrijk deel aan 
het water is gebonden is goed te zien vanaf 

de Rivier.

uitgevoerd, is noodzakelijk en helpt tot het onder-
scheid van de diverse deelgebieden.

Voor de toekomst is het interessant te onderzoe-
ken hoe het dijklint aantrekkelijk gehouden kan 
worden voor de vestiging van (kleine) onderne-
mers. Zo kan de variatie in functies worden ver-
sterkt.
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TOELICHTING KAART 3.5.4  
‘LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT DIJK’
Deze kaart is voornamelijk gemaakt op basis van verkennend 
veldwerk, ondersteund met diverse luchtfoto’s. Het geeft een 
beeld van de verschillen in groen (bomen, groepen struiken) 
in de verschillende delen van de dijk en toont de locaties waar 
vanaf de kruin van de dijk het achterland kan worden ervaren. 
Het onderstreept de veronderstelling dat het dijklint als een 
landschappelijk element door de stad loopt.

N

KAART 3.5.4  ‘LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT DIJK’
Bomen en/of groepen solitair struikgewas 

Doorzichten richting achterland 

Verloop dijktracé (kruin van de dijk)

Invloedszone dijklichaam (teen van de dijk)

Gemeentegrens Sliedrecht

 

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 7500
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locatie 
Kerkbuurt 239A-B 
 
 
 
type  
Ontwikkeling van 5 woningen
 
opdrachtgever  
Gemeente Sliedrecht 
 
status
realisatiefase (2012)

Beschrijving
Op de locatie van de voormalige Beatrixschool is 
de gemeente Sliedrecht bezig met de ontwikke-
ling van 5 woningen. Het stedenbouwkundig plan 
voorziet in de realisatie van totaal 5 vrijstaande 
woningen. Op de dijk aan de Kerbuurt wordt één 
woning gerealiseerd binnen de structuur van de 
dijk (Kerkbuurt 239A-B), waarbij zal worden gepar-
keerd op de dijk. Hiermee wordt de open ruimte, 
die voorheen als toegang van de school vanaf de 
dijk functioneerde, bebouwd. De andere vier wo-
ningen (Scheldelaan 21) zullen aan de achterzijde 
van het lint, georiënteerd op de singel, als voort-
zetting van de reeds bestaande bebouwing wor-
den uitgevoerd.

“ De architectuur en het materiaalgebruik 

... moeten passend zijn bij de 

omgeving... Per woning worden 

het bouwvlak, de nokrichting en 

de voorgevel aangegeven…Met de 

bebouwingsmogelijkheid ... is rekening 

gehouden met de karakteristieken 

van de dijk, zoals de korrelgrootte, de 

verspringende voorgevelrooilijnen en de 

typische doorzichten naar achteren.“ 

Gemeente Sliedrecht, 2012

afbeelding 3.5.5 Situatiefoto van de ligging 
van de planlocatie aan de Kerkbuurt [bron: 

website gemeente Sliedrecht] 
afbeelding 3.5.6 Verkavelingsvoorstel van 
de te realiseren vrijstaande woningen [bron: 

website gemeente Sliedrecht]

Evaluatie
Hoewel bij het stedenbouwkundig ontwerp wordt 
gezinspeeld op een goede inbedding in de struc-
tuur van de dijk zal pas na de daadwerkelijke uit-
werking door de diverse architecten de balans 
kunnen worden opgemaakt. Voor wat betreft 
plattegrond valt de bebouwingsenvelop voor het 
pand aan de dijk in ieder geval niet uit de toon.
 
Inmiddels is er een van de woningen onderaan de 
dijk gereed en zijn de andere kavels in de verkoop 
of reeds verkocht.

bron case: website Gemeente Sliedrecht [03-2012]

ONTWIKKELINGEN LANGS DE DIJK | Bestemmingsplanwijziging Beatrixlocatie

3.5.63.5.5

afbeelding 3.5.7 Ervaring van dijklichaam 
met bebouwing ter hoogte van deelgebied 
Molendijk, gezien vanuit polderniveau.
afbeelding 3.5.8 Volwassen bomen op de 
kavels percelen aan de dijk markeren grote 
gedeeltes van het dijklint. 
afbeelding 3.5.9 Doorzicht richting de 
Beneden Merwede en de Biesbosch, tussen 
de bebouwing aan de buitenzijde van de 
Rivierdijk.
afbeelding 3.5.10 Foto genomen vanaf de 
overzijde van de Beneden Merwede, kijkend 
tegen de achterkant van de Rivierdijk (tussen 
P.C. Hooftlaan & Rembrandtlaan) [bron: www.
flickr.com, Wim Koopman]

3.5.6 3.5.8

3.5.9

3.5.7

3.5.10
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4.1.1

IV. Het dijklint ontrafeld

4.1 INLEIDING
 
Om het dijklint beter te kunnen begrijpen is het 
totale onderzoeksgebied opgedeeld in zes deel-
secties. Deze zijn bepaald op basis van aanwezige 
ruimtelijke karakteristieken zoals type bebouwing, 
vorm en grootte van kavel, maar ook kenmerken 
zoals ontstaansgeschiedenis en gebruik van de 
bebouwing. Vanzelfsprekend zijn deze karakteris-
tieken onderling aan elkaar gerelateerd en heb-
ben ze invloed (gehad) op elkaar. De randen van 
de deelgebieden moeten hierbij niet als harde 
grenzen worden gezien. In de praktijk is er over de 
lengterichting van het lint meestal sprake van een 
meer geleidelijke overgang, terwijl op andere plek-
ken abrupte overgangen zijn ontstaan. 

Gezien de essentële onderlinge verschillen is het 
zinvol om de deelgebieden apart te beschrijven, 
daar deze verschillen mogelijk tot een andere 
ruimtelijke aanpak kunnen leiden. Per deelgebied 
zal aandacht worden besteed aan het private do-
mein (verkaveling en bebouwing) alsook het pu-
blieke domein (inrichting en gebruik). Daarnaast 
zal de ruimtelijke kwaliteit worden beschreven. 
Hierbij zal worden ingegaan op de aspecten die 
het karakter van het straatbeeld bepalen. 

Maar allereerst zal de afbakening van de vijf deel-
gebieden, net zoals de nummering van de wo-
ningen, stroomafwaarts (van oost naar west) kort 
worden toegelicht.

afbeelding 4.1.1 Woning aan de voet van de dijk in deelgebied 
Baanhoek. 
afbeelding 4.1.2. Foto van een stoep in het deelgebied Rivierdijk 
West, genomen vanaf de kruin van de dijk.

4.1.1 Rivierdijk oost
Betreft het dijklint ingeklemd tussen de Rem-
brandtlaan oostelijk en de gemeentegrens met 
Hardinxveld-Giessendam in het westen. Kenmerkt 
zich als gevolg van dijkverzwaring door een ver-
breed profiel met uitsluitend nieuwbouw (vanaf 
1993) aan de binnenzijde en kleinschaligere be-
bouwing met contrasterende grootschalige be-
drijvigheid aan de buitenzijde.

4.1.2 Rivierdijk west
Betreft het dijklint tussen de P.C. Hooftlaan - Oos-
terbrugstraat en de Rembrandtlaan (het Wiel). Ken-
merkt zich door dichte ‘oudere’ bebouwing aan de 
binnenzijde en meer open ‘jongere’ bebouwing 
aan de buitenzijde van het dijklichaam. Historisch 
gezien ook het dichtst bebouwde en rijkste ge-
deelte van de Sliedrechtse dijk.

4.1.3 Kerkbuurt centrum
Betreft het dijklint tussen de kruisingen met Sta-
tionsweg - Kerkstraat en de P.C. Hooftlaan - Oos-
terbrugstraat. Kenmerkt zich met name door 
tegenwoordige functie als winkelgebied (tevens 
voetgangerszone) en de hieraan gerelateerde 
dichte bebouwing aan beide zijden van de dijk 
die door het commerciële gebruik tevens vaak niet 
meer als karakteristiek is te kwalificeren.

4.1.4 Molendijk - Kerkbuurt voorland
Betreft het dijklint tussen de Tolsteeg en de 
kruising met de Stationsweg - Kerkstraat. Het 

deelgebied kenmerkt zich door de diepe smalle 
kavels van het buitendijkse land (voorland), direct 
aan de dijk. Daarnaast zijn hier als vanouds diverse 
vormen van (watergebonden) industrie en bedrij-
vigheid gevestigd. 

4.1.5 Baanhoek
Betreft het dijklint tussen de gemeentegrens met 
Papendrecht in het westen de Tolsteeg oostelijk. 
Het deelgebied kenmerkt zich door de aanwezig-
heid van een groot aantal bebouwde stoepen en 
het feit dat de dijk hier voor een aanzienlijk deel 
(nagenoeg) zonder voorland als zogenaamde 
schoordijk heeft gefunctioneerd. Verder is het een 
van de dijkvakken waar de meeste visuele relaties 
zijn met de omgeving (polder, rivier).

4.1.2
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KAART 4.2.1 ‘VERKAVELING SITUATIE 1830’
Verloop historisch dijktracé 

Kavelgrenzen (op basis van minuutplan 1830) 

Rivieroever

Gemeentegrens Sliedrecht
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4.2 MORFOLOGISCHE ANALYSE

4.2.1 Inleiding
Morfologisch onderzoek is een methode om de 
vormgeving en transformatie van ruimtelijke 
structuren te beschrijven en te analyseren. Door 
de huidige situatie ruimtelijk te vergelijken met 
een historische situatie kunnen parallellen wor-
den getrokken, kunnen bestaande situaties wor-
den verklaard en zodoende kan het dijklint verder 
onderverdeeld worden in logische deelgebieden.

4.2.2 Bronnen en werkwijze
Voor een gedetailleerde vergelijking is nauwkeu-
rig kaartmateriaal onontbeerlijk. Als belangrijkste 
bronnen voor de morfologische vergelijking van 
het Sliedrechtse dijklint dienen de kadastrale 
kaarten van respectievelijk 1830 en 2009. De kaart 
van 1830, beter bekend als het ‘minuutplan’, is de 
eerste en enige (voor dit onderzoek) beschikbare 
historische kadastrale kaart waarin het hele lint 
(kavels en bebouwing) nauwkeurig is vastgelegd. 
De kadastrale kaart van 2009 is de meest recente 
beschikbare bron met betrekking tot de huidige 
situatie. 

Naast het kaartmateriaal zijn ook andere bronnen 
gebruikt. Vanzelfsprekend vormt de bebouwing in 
zijn huidige vorm een belangrijke informatiebron. 
Historische gegevens en foto’s hebben ook bijge-
dragen aan het begrip van de ruimtelijke transfor-
matie van het lint.

Aan de hand van de thema’s bebouwing, verkave-
ling en water zullen de twee situaties vergeleken 
worden.

afbeelding 4.2.2 Foto’s van de huidige Carnisse-Grienden (bij 
Rotterdam) die een indruk geven hoe het voorland met de grienden 
er in Sliedrecht moet hebben uitgezien [bron: www.althofweb.nl]
afbeelding 4.2.3 Hoepelmakers aan het werk in het Klein Diep, in 
het tegenwoordige deelgebied Kerkbuurt Centrum. [bron: Historische 
Vereniging Sliedrecht]

4.2.2 4.2.3

TOELICHTING KAART 4.2.1‘VERKAVELING SITUATIE 1830’
Op deze reproductie van het verkavelingssysteem in 1830, op basis 
van het minuutplan, is duidelijk het slagenlandschap te herkennen. 
De ontginningsrichting is leidend voor de verkaveling. Verder valt 
op dat de kavels direct aan de dijk het kleinste zijn en hier vaak 
het verloop van de dijk volgen (kavels haaks op de dijk). Het is 
aannemelijk dat de smalle kavels als paden (later stoepen) hebben 
gediend. De kavels zijn getekend tot aan de Tiendweg, gelegen langs 
de eerste parallel aan de rivier lopende ontwateringssloot. Via dit 
pad konden de boeren hun kavels bereiken.
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4.2.3 Ruimtelijke situatie 1830

+ bebouwing 
Als we de bebouwing langs het dijklint bekijken 
(zie kaart 4.2.4) vallen er een aantal aspecten op. 
Zo verschilt de dichtheid van de bebouwing over 
de lengte van het lint sterk. Het kan als een direct 
gevolg worden gezien van onder andere welvaart 
van de afzonderlijke ambachten en plaatselijke 
fysieke omstandigheden. Zo kan de weinige be-
bouwing in het middengebied, direct ten westen 
van de kerk, mogelijk verklaard worden door de 
historische veenstroom die daar heeft gelopen en 
mogelijk drassigere karakter van de ondergrond 
op die locatie (kaart 1.2.4). 

De dijkbebouwing vormt een fijnmazig systeem 
van woningen die boven, in of onder aan het dijk-
lichaam zijn gebouwd. Hoewel in deze studie niet 
op kavelniveau is uitgezocht wat de functie van de 
verschillende dijkgebouwen is geweest (woning, 
schuur, boerderij), kunnen hier met informatie 
uit secundaire bronnen wel redelijk betrouwbare 
uitspraken over worden gedaan. In het register 
van het gebruikte kadastrale minuutplan zou hier, 
indien gewenst, nauwkeurigere informatie over 
kunnen worden gevonden.

Zo zijn er grotere rechthoekige gebouwen, meestal 
haaks op de dijk, en kleinschaligere bebouwing te 
herkennen. Ze representeren respectievelijk de 
boerdijen (woning en schuur) of arbeiderswo-
ningen. In navolgende fotoanalyse én historische 
verdieping wordt hier nader op in gegaan. De nog 
kleinere bouwwerken zijn waarschijnlijk hooiber-
gen of zogenaamde bakhuisjes.

Naast de bebouwing direct aan de dijk zijn er 
woningen in stoepen (haaks op de dijk staand) 
te zien langs de doorgaande routes in de polder. 
Met name in het oostelijk dijkstuk, van oudsher het 
rijkste gedeelte van Sliedrecht (ambachten Lock-
horst en Naaldwijk), waar men door de beperkte 
ruimte direct aan de dijk al vrij vroeg tot de bouw 
van stoepen is over gegaan.

+ verkaveling
In de verkaveling is zeer duidelijk het slagenland-
schap te herkennen. De in gelijke stukken uitgege-
ven grond (de meeste zo’n 35 tot 50 meter breed) 
zijn vanuit de dijk ontgonnen. Dit was de maximale 
breedte waarbij het land middels het systeem van 
sloten kon worden ontwaterd. Langs de randen 
van deze doorgaans diepe kavels zijn verschillende 
(zand)paden te herkennenwelke de verbinding 
vormden naar de noordelijk gelegen Tiendweg.

Het lint zelf heeft qua diepte een eigen systeem. 
In het dichtst bebouwde gebied oostelijk heeft 
er ook de grootste transformatie plaatsgevonden 
wat betreft splitsing van de van oudsher grote 
rechthoekige kavels. Vanaf de dijk gemeten heeft 
het grootste gedeelte van de bebouwde kavels 
een diepte van zo’n 25 tot 35 meter, de breedte 
verschilt over het lint aanzienlijk (afhankelijk van 
bebouwingsdichtheid).

+ water
Het is te zien dat het dijklint in deze periode nog 
een duidelijke relatie heeft met de rivier. Geheel 

oostelijk zijn op verschillende kavels een soort van 
binnenhaventjes te zien. In het middengebied, 
waar de breedte van het voorland het grootste 
was, reiken brede ‘sloten’ tot zo’n 25 meter van 
de voet van de dijk. Het is aannemelijk dat deze 
stroompjes zowel voor het griendbedrijf als ook 
voor de al vroeg in dit gebied aanwezige waterge-
bonden bedrijvigheid een functie hebben gehad.

De bebouwing van het lint bevindt zich voorna-
melijk aan de noordzijde (binnenzijde) van de 
rivierdijk. Dit is vanzelfsprekend omdat de wonin-
gen hier beschermd waren tegen het veelvuldig 

Noten bij hoofdstuk 4.2
[1.] Aldo Rossi, The Architecture of the city, MIT 
Press Cambridge (1982)
[2.] Anne Schram, Morfologische analyse; 
ontwikkeling en methodes, Technische 
Universiteit Eindhoven.

afbeelding 4.2.5 Open buitendijkse gronden 
van het Kerkplaatje, achter de bebouwde dijk 
ter hoogte van de Hervormde Grote Kerk in 
Sliedrecht (foto 1910-1914). [bron: Historische 
Vereniging Sliedrecht]

4.2.5

stijgende water. De buitendijkse grond aan de ri-
vierkant van de dijk overstroomde hierbij vanzelf-
sprekend ook. Het moet een drassig gebied zijn 
geweest, voornamelijk gebruikt voor de teelt van 
rijshout in de zogenaamde grienden.

schaal 1 : 10.000
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KAART 4.2.4  ‘KADASTRALE KAART 1830’
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4.2.4 

KAART 4.2.6  ‘KADASTRALE KAART 2009’
> SECTIE TUSSEN HUIDIGE SPOORBRUG & HET WIEL
Bebouwing 

Tracé dijklichaam

Percelen behorende bij ‘dijksysteem’

Water

Verbindingspaden en stoepen 

Ontsluitingswegen vanaf het lint
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4.2.4 Ruimtelijke situatie 2012

+ bebouwing
Over de lengte van het lint zijn er verschillen waar 
te nemen in bebouwingsgrootte, dichtheid en lig-
ging ten opzichte van dijklichaam (zie kaart 4.2.6). 
Over het algemeen lijkt een vrij kleinschalige aan-
eenschakeling van diverse type woningen en be-
drijfsgebouwen de basis voor dit lintsysteem. Deze 
kleinschaligheid wordt op verschillende plekken 
onderbroken door grote complexen met woon- 
of werkfuncties, die door het volume op de plat-
tegrond direct opvallen.
Veel van de oorspronkelijke stoepen zijn met de 
bouw van de naoorlogse uitbreidingswijken ge-
sloopt. Uitbreidingswijken sluiten qua opbouw 
niet of nauwelijks aan op het lint. Het lint is hier-
door als het ware van het ‘landschap’ op basis 
waarvan ze ontstaan is en heeft hierdoor de oor-
spronkelijke ‘diepte’ verloren. De combinatie van 
historische kleinschalige bebouwing met groot-
schalige nieuwe complexen zorgt op diverse plek-
ken voor een raar breukvlak.

+ verkaveling
De originele ontginningsstructuur is slechts ge-
deeltelijk bewaard gebleven en zichtbaar in de 
perceelgrenzen direct aan het dijklint. Vaak is op 
plekken waar grootschalige nieuwbouwprojecten 
hebben plaatsgevonden de historische kavelbe-
grenzing verloren gegaan. Juist waar historische 
bebouwing bewaard is gebleven of nieuwe wonin-
gen zijn herbouwd op oude fundamenten zijn de 
kavelgrenzen het minst veranderd. Logisch, aange-
zien de bewoning van dergelijke kavels voor een 
abrupte wijziging in perceelgrenzen dempen.

+ water
Hoewel het dijklint vroeger een directe relatie had 
met het water is deze nu grotendeels verloren. 
Door het dichtslibben van de buitenkant van de 
dijk met bebouwing is het zicht op de Merwede 
onttrokken. Alleen in Baanhoek en op de Rivier-
dijk is deze zichtrelatie nog vanaf de rivierdijk te 
ervaren, op een beperkt aantal plekken. Daarnaast 
zijn de vele kleine stroompjes gecultiveerd of ge-
dempt. 

De oever van de Merwede is ten opzichte van de 
situatie in 1830 verder gecultiveerd en verhard, 
waardoor deze in veel gevallen is getransformeerd 
van een zachte grillige oever tot een harde grillige  
kade.

4.2.7

afbeelding 4.2.7 Deelgebied baanhoek, gezien vanaf de spoorbrug. 
Hier is de verkaveling anno 2012 nauwelijks veranderd ten opzichte 

van de situatie in 1830. De kavels hebben redelijk wat diepte kunnen 
houden en de bebouwing die erop staat is gehandhaafd. In dit 

gedeelte van de dijk is de relatie tussen de dijk en de bebouwing 
hierdoor sterk.
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KAART 4.3.6 ‘OVERZICHT DEELGEBIEDEN’
Baanhoek
Molendijk-Kerkbuurt voorland
Kerkbuurt centrum
Rivierdijk west
Rivierdijk oost
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Baanhoek schoordijk Molendijk-Kerkbuurt Kerkbuurt Centrum Rivierdijk West Rivierdijk Oost

afbeelding 4.3.1 Baanhoek
afbeelding 4.3.2 Molendijk-Kerkbuurt
afbeelding 4.3.3 Kerkbuurt Centrum
afbeelding 4.3.4 Rivierdijk West
afbeelding 4.3.5 Rivierdijk Oost
 [bron: luchtfoto’s Bing Maps, Mircrosoft]

4.3 DEELGEBIED RIVIERDIJK OOST | het ontwrichte dijklint

Het deelgebied Rivierdijk oost is als gevolg van 
de dijkverzwaring rigoureus op de schop gegaan. 
Alle historische bebouwing aan de binnenzijde 
van het dijktalud is door de dijkversterking, een 
aanberming ten goede van de stabiliteit van de 
waterkering, verloren gegaan. Aan de buiten-
zijde van de dijk zijn wel nog historische panden 
gehandhaafd, welke worden afgewisseld met de 
grote bedrijfspanden van de watergebonden in-
dustrie, die hier sinds jaar en dag zijn gevestigd.

4.3.1 Verkaveling en bebouwing privé 
domein
Aan de binnenzijde van de dijk hebben vanaf 
begin jaren negentig middelgrote apparte-
mentencomplexen de plaats ingenomen van 
gesloopte historische huisjes. Afgezien van een 
enkele gehandhaafde stoep (de Poelenstoep), 
op enige afstand van de kern van de dijk, is alle 
oorspronkelijke bebouwing vervangen door 
grootschalige appartementencomplexen en ge-
schakelde luxe eensgezinswoningen. De grond is 
bij de dijkverzwaring in eigendom gekomen van 
het Waterschap Rivierenland. De kavels zijn vervol-
gens door het waterschap aan de gemeente in een 
erfpachtconstructie uitgegeven, om zodoende 

tijdens toekomstige dijkverzwaringen de gron-
den eenvoudiger te kunnen verkrijgen. Door de 
dijkverzwaring is logischerwijs ook de historische 
verkavelingsstructuur verloren gegaan.

Complexen met industriële watergebonden be-
drijvigheid overheersen grote gedeeltes van het 
buitendijkse bebouwingslint. De afwisseling met 
voornamelijk kleine en soms vervallen histori-
sche arbeiderswoningen en diverse ‘moderne’ 
vrijstaande woningen maken het gebied tot een 
weerbarstig geheel. Er zijn buitendijks nagenoeg 
geen voortuinen aanwezig, te verklaren door het 
feit dat de bebouwing hoog op de dijk van de 
schoordijk is gekropen. Daar waar wel (kleine) 
privé buitenruimtes aan het openbare domein 
aanwezig zijn, worden deze dikwijls gebruikt als 
parkeerplaats.

4.3.2 Inrichting en gebruik openbaar domein
Begin jaren negentig is dit gedeelte van de dijk 
verzwaard en verhoogd. Zoals gezegd is hier-
bij door een aanberming de bebouwing aan de 
binnenzijde gesloopt. Om de bebouwing aan de 
buitenzijde te kunnen handhaven is de kern van 
de dijk richting de polder verschoven. Het straat-
profiel is hierdoor erg breed en wordt nauwelijks 
begeleid door de langsgelegen bebouwing. Bo-
vendien is nagenoeg de volledige breedte van 
het profiel in gebruik als verkeersruimte. Door een 
dubbele autorijbaan, parkeerstrook en een ruim 
fiets- en voetpad heeft dit deelgebied een sober 
en stenig karakter. Dit wordt bovendien versterkt 
door het ontbreken van bomen in het straatprofiel, 
wederom als gevolg van de dijkverzwaring.

IMPRESSIE 4.3.7 
 ‘KARAKTERSCHETS DEELGEBIED RIVIERDIJK OOST ‘

In het meest oostelijke deel van de Sliedrechtse valt het verschil 
tussen de bebouwing aan de binnenzijde en de buitenzijde 

direct op: middelgrote appartementenblokken (binnenzijde) 
tegenover kleinschalige bebouwing en grootschalige bedrijfshallen 

(buitenzijde). Ook het ontbreken van bomen en het enorm brede 
profiel valt, in de vergelijking met de andere deelgebieden, op.

// IN HET KORT
straatnaam. Rivierdijk
begrenzing. van de Rembrandtlaan (het 
Wiel) tot gemeentegrens met Hardinxveld-
Giessendam.
positief. functionele verkeersruimte
negatief. ruimtelijke beleving dijk verloren

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
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KAART 4.3.8 ‘OVERZICHT DEELGEBIED RIVIERDIJK WEST’

Bebouwing binnen ‘dijksysteem’

Contouren dijkbebouwing direct aan kruin (hoofdvorm bouwvolume) 

Overige bebouwing Sliedrecht

Kavelgrenzen ‘dijksysteem’

Verloop bovenzijde dijklichaam (dijkkruin )

Verloop onderzijde dijklichaam (teen van de dijk) 

Straten (auto’s ) aantakkend op de dijk

Stoepen (voetgangers/fiets) aantakkend op dijk

Grens deelgebied ‘Rivierdijk west’

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 2500
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4.3.3 voorkomen en ruimtelijke kwaliteit
De bebouwing aan de buitenzijde van de dijk heeft 
een zeer afwisselend karakter. Er zijn hier relatief 
veel vervallen woningen. Dit is mogelijk te verkla-
ren vanuit het gegeven dat mensen niet investe-
ren als ze in onzekerheid zijn over de toekomst van 
hun directe woonomgeving.1. De ontwikkelingen 
rond het watertorenterrein zullen immers een 
grote impact hebben op de dijk. Andere plausi-
bele verklaring is het feit dat juist hier veel kleine 
arbeiderswoningen liggen, en dat die gezien hun 
oriëntatie ten opzichte van het centrum niet het 

meest aantrekkelijk zijn voor buitenstaanders die 
een woning zoeken langs de dijk. Ook de indus-
triële activiteiten hebben een grote invloed op de 
beleving van dit gedeelte van de dijk. In combi-
natie met de schrale en overgedimensioneerde 
openbare ruimte roept dit deelgebied een kaal en 
leeg gevoel op. Het heeft niet de kenmerken van 
een (dijk)lint, zoals dat in de andere deelgebieden 
in meer of mindere mate wel het geval is.

Samenvattend kunnen voor dit deelgebied de 
volgende punten als karakteristiek en kenmerkend 
worden beschouwd:
 
+ Historische verkaveling is door dijkverzwaring 
aan binnenzijde geheel verloren;
+ Besloten karakter van de historische dijk is ver-
loren door rigoureuze dijkverzwaring begin jaren 
negentig;
+ Openbare ruimte op de dijk hoofdzakelijk als ver-
keersruimte (voor de auto) ingericht.

afbeelding 4.3.9 Analysetekening profiel Rivierdijk-Oost met 
hierin aangegeven de privé buitenruimte (turcoise), langzaam 
verkeersruimte (geel), autoweg (bruin) en bebouwingswanden 
(rood). Hierin is het brede straatprofiel goed te herkennen. 
afbeelding 4.3.10 Nieuwe blokken met appertementen op de 
binnenberm van de versterkte dijk. 
afbeelding 4.3.11 Kleinschalige woningbouw in combinatie met 
grootschalige bedrijfsgebouwen op de buitenberm van de Rivierdijk.

Noten bij hoofdstuk 4.3
[1.] Interview Makelaar van der AA4.3.9

4.3.10

4.3.11
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ONTWIKKELINGEN LANGS DE DIJK | Het Watertorenterrein; van industriegebied naar woonresort

locatie 
Watertorenterrein (Rivierdijk) 
 
 
 
type  
Transformatie tot woonresort
 
opdrachtgever  
Blijvend Goed, Rotterdam

stedenbouwkundig plan  
West8 Urban Design, Amsterdam 
 
status
bestemmingsplan wijziging

Beschrijving
De in 1886 gebouwde watertoren in Sliedrecht is 
al lange tijd buiten bedrijf. De omliggende grond 
is lange tijd gebruikt voor industriële activiteiten 
maar is op enig moment opgekocht door een pro-
jectontwikkelaar, met de intentie hier een nieuw 
hoogwaardig woongebied te realiseren.

De gemeente sloot in 2003 een intentieovereen-
komst met de ontwikkelaar cq. eigenaar van het 
watertorenterrein. In deze overeenkomst, die enkel 
door de projectontwikkelaar kan worden opge-
zegd, is afgesproken dat de ontwikkelaar het ter-
rein mag gaan ontwikkelen als woongebied. Ter de 

afbeelding 4.3.12 Impressie van het 
Watertorenterrein, in vogelvlucht gezien vanuit 
de polder [ bron: website Gemeente Sliedrecht ] 

afbeelding 4.3.13 Overzichtsperspectief van 
het Watertorenterrein met hierin aangegeven 

het aantal bouwlagen en de maximale 
bouwhoogte. [ bron: website Gemeente 

Sliedrecht ] 
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Bouwlagen en hoogtes STEDENBOUW & LANDSCHAP

bestemmingsplanwijziging naar verwachting eind 
van dit jaar (2012) door de Gemeenteraad zal wor-
den goed gekeurd, zal op korte termijn nog niet 
met de bouw worden aangevangen. De ontwik-
kelaar mag conform de overeenkomst zelf bepalen 
wanneer met de bouw wordt gestart. Gezien het 
feit dat de ruim tweehonderd koopwoningen zich 
in het duurdere segment bevinden en de verkoop 
door de econonomische crisis naar verwachting 
moeizaam zal lopen, is het goed mogelijk dat het 
terrein nog jaren braak blijft liggen.

Evaluatie

Vanzelfsprekend hebben dergelijke grootscha-
lige plannen een grote impact op het dijklint, 
zowel wat betreft het beeld als ook wat betreft 
verkeersafwikkeling en woningwaarde. Hoewel in 
de voorlopige plannen wel wordt gesproken over 
het behoud van zichtlijnen richting de rivier, zul-
len deze na realisatie van het Watertorenterrein 
vanaf de dijk nauwelijks meer te ervaren zijn. Het 
stedenbouwkundig plan ontkent ook in diverse 
opzichten de dijk met haar bebouwing. Zo wordt 
met een groene buffer het gebied afgeschermd. 

4.4 DEELGEBIED RIVIERDIJK WEST | het karakteristieke woonlint

De panden in dit deelgebied worden voor het be-
langrijkste gedeelte gebruikt als woningen. Hier en 
daar is wat kleinschalige bedrijvigheid aanwezig 
(winkels, zakelijke dienstverlening) maar dit heeft 
slechts beperkte invloed op de beleving van de 
openbare ruimte. De dijkverzwaring begin jaren 
negentig is in dit gedeelte van de dijk middels 
damwanden uitgevoerd, waardoor de bebouwing 
voor het overgrote deel gespaard is gebleven. 

4.4.1 verkaveling en bebouwing privaat 
domein
Aan de binnenzijde van de dijk staat de bebou-
wing boven aan de kruin van de dijk, direct aan de 
weg. Het vormt een vrij gesloten geheel, afgezien 
van een tweetal grotere braakliggende kavels en 
diverse stoepen vanaf de dijk naar onderen. De 
bebouwing staat op vrij ondiepe kavels (35 tot 50 
meter) met een sterk varierende breedte, afhanke-
lijk van het type bebouwing. Op het minuutplan 
van 1830 is te zien dat de binnenzijde van de dijk in 
Rivierdijk West al vrij dicht bebouwd is. De diepte 
van de huidige kavels is echter meer recent be-
perkt door de aanbouw van de naoorlogse wijken. 
Ook zijn er een aantal stoepwoningen nabij een 
paden of langs diepe kavels te zien. Tegenwoor-
dig zijn nog vele gebouwde resten over van deze 

stoepen welke soms als een soort eilandjes inge-
kapseld liggen in de zakelijke en moderne naoor-
logse uitbreidingswijk. Anders dan in bijvoorbeeld 
Baanhoek vormen de stoepen hier nog een lang-
zaam verkeersroute naar het achterland.
 
Door de dreiging van het water is de buiten-
zijde van de dijk lange tijd onbebouwd geweest. 
Vanaf het einde van de negentiende eeuw is de 
ontwikkeling van deze kant van de dijk op gang 
gekomen, door forse aanbermingen te realiseren 
waarop de bebouwing veilig gerealiseerd kon 
worden. Groot deel van de bebouwing stamt uit 
het einde van de negentiende en begin twintigste 
eeuw heeft hierom over het algemeen iets meer 
afstand tot de kern van de dijk, enkele extreme 
uitschieters (historische bebouwing letterlijk op 
de weg) daargelaten. Ook zijn er veel nieuwere 
woningen (25 jaar of jonger), vooral op deze bui-
tendijkse aanberming. De buitenzijde is in verge-
lijking met de binnenzijde minder dicht bebouwd. 
Er zijn ook diverse leuke doorzichten naar de rivier 
aanwezig. De diepte van de kavels van varieert van 
twintig meter meter in het oosten tot ruim zestig 
meter in het westen.
 
4.4.2 inrichting en gebruik openbaar domein
Rivierdijk west heeft een besloten straatbeeld; de 
openbare ruimte wordt prettig begeleid door de 
vrij gesloten maar gevarieerde bebouwing aan 
beide zijden van de rivierdijk. De sfeer is iets ruim-
telijker (lees minder benauwd) als in andere smal-
lere gedeeltes van het lint doordat de bebouwing 
op de buitenberm een kleine voortuin heeft met 
veel groen. Doordat hier vaak ook geparkeerd kan 
worden is de straat ook overzichtelijker, aangezien 

// IN HET KORT
straatnaam. Rivierdijk
begrenzing. van de P.C. Hooftlaan - Ooster-
brugstraat tot de Rembrandtlaan (het Wiel).
positief. karakteristieke bebouwing
negatief. parkeerproblemen in smal profiel

IMPRESSIE 4.4.1 ‘KARAKTERSCHETS DEELGEBIED RIVIERDIJK 
WEST ‘

Rivierdijk West is een van de meest karakteristieke gebieden van 
het Sliedrechtse dijklint. Dit is te wijten aan een combinatie van 

bron case: website hetwatertorenterrein.nl, Blijvend Goed 
Projectontwikkeling Rotterdam [04-2012[

4.3.12 4.3.13
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KAART 4.4.2 ‘OVERZICHT DEELGEBIED RIVIERDIJK WEST’

Bebouwing binnen ‘dijksysteem’

Contouren dijkbebouwing direct aan kruin (hoofdvorm bouwvolume) 

Overige bebouwing Sliedrecht

Kavelgrenzen ‘dijksysteem’

Verloop bovenzijde dijklichaam (dijkkruin )

Verloop onderzijde dijklichaam (teen van de dijk) 

Straten (auto’s ) aantakkend op de dijk

Stoepen (voetgangers/fiets) aantakkend op dijk

Grens deelgebied ‘Rivierdijk west’

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 2.500

N

er alleen aan de binnenkant van de dijk conse-
quent wordt geparkeerd. Een uitgebreid systeem 
van historische stoepen geeft toegang tot de 
noordelijk gelegen naoorlogse uitbreidingswijken. 
Ruimtelijke kwaliteit van deze stoepen varieert, 
alsmede de logische aanluiting op het verkeers-
systeem van de benoemde wijken.

4.4.3 voorkomen & ruimtelijke kwaliteit
Ook hier vormt de binnenzijde van de dijk een een-
duidiger beeld dan de buitenzijde. Dit wordt direct 
veroorzaakt door de grotere spreiding in bouwpe-
riodes en de hieraan gerelateerde bijverschijnselen 

als materialisering, positie ten opzichte van de dijk, 
typologie en oriëntatie. De kleine korrelmaat is 
hierbij behouden gebleven, afgezien van enkele 
gebiedsvreemde en té grote appartementencom-
plexen geheel oostelijk. De huizen zijn over het al-
gemeen goed onderhouden. Rivierdijk oost oogt 
als een bovengemiddeld goede woonbuurt.

Samenvattend kunnen voor dit deelgebied de 
volgende punten als karakteristiek en kenmerkend 
kunnen beschouwd:
+ Het systeem van stoepen is nog actief, als ver-
binding met de wijken en als ontsluiting van de 

langsgelegen historische stoepbebouwing;
+ Door assymetrie van de doorsnede (met voor-
tuintjes aan de buitenzijde) ontstaat een groen en 
variërend straatbeeld.

afbeelding 4.4.2 Analysetekening profiel Rivierdijk-West met 
hierin aangegeven de privé buitenruimte (turcoise), langzaam 
verkeersruimte (geel), autoweg (bruin) en bebouwingswanden 
(rood). Hierin is het smalle straatprofiel zichtbaar. 
afbeelding 4.4.3 Bebouwing aan de binnenzijde van de dijk vormt 
een gesloten geheel, direct aan de kruin van de dijk.
afbeelding 4.4.4 Principedoorsnede door een stoep (binnendijks, 
link), met een dijkwoning direct aan het lint en meer terug gelegen 
een vrijstaande woning (begin twintigste eeuw)

4.4.2

4.4.4

4.4.3
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4.5 DEELGEBIED CENTRUM | de winkelpromenade

De gebouwen in dit gedeelte van het lint worden 
op de begane grond voor het overgrote gedeelte 
gebruikt voor commerciële doeleinden, wat zich 
heeft vertaald in het uiterlijk van de bebouwing. 
Van oudsher is er hier, net zoals in de rest van het 
lint, een mix geweest van wonen en werken. Het 
ligt voor de hand dat, gezien de waterverbin-
dingen op de historische kaart van 1830, er ook 
watergebonden bedrijvigheid heeft gezeten. 
Tegenwoordig ligt de nadruk zoals gezegd op 
de detailhandel, dat duidelijk terug te zien in de 
ruimtelijke structuur.

4.5.1 verkaveling en bebouwing privaat 
domein
De winkelruimtes, al dan niet gehuisvest in of 
opgetrokken achter nog bestaande historische 
panden, bevinden zich vrijwel allemaal direct aan 
de kop van de dijk. Hierdoor ontstaat een beslo-
ten openbare ruimte die begeleid wordt door 
de bebouwingswanden. De beschikbare onbe-
bouwde grond in handen van de winkeliers is zeer 
beperkt: de kavels zijn geheel volgebouwd. Er zit 
geen transformatiecapaciteit (ruimte) meer in dit 
gedeelte van de dijkstructuur. Om deze reden 
is er ook weinig van de historische structuur te 

herkennen in het huidige verkavelingspatroon, en 
is de kenmerkende kleinschaligheid van de dijk-
bebouwing al grotendeels verloren gegaan. Fors 
gedimensioneerde panden, zowel wat betreft 
strekkende gevelbreedte als goothoogte (tot drie 
bouwlagen), steken schril af tegen de sporadisch 
gehandhaafde kleine historische dijkwoningen 
met klassieke kapconstructies. 

Het meest westelijk gedeelte van de buitenzijde 
van de dijk, tot aan het winkelcomplex HEMA, 
heeft eveneens een zeer gesloten karakter. De 
percelen zijn nog voor een heel groot gedeelte 
gebaseerd op de historische (fijnmazige) verkave-
lingsstructuur. De kavels weerspiegelen qua diepte 
de oorspronkelijke oever van het Middeldiep (een 
binnenwatertje) en zijn voornamelijk volgebouwd 
aan de randen van de percelen. De bebouwing die 
er staat varieert tussen een à twee lagen, met of 
zonder kap, en sporadisch drie lagen zonder kap. 
Meer oostelijk (vanaf het HEMA complex) zit er in 
de buitenzijde van het lint wel nog ‘lucht’ en is de 
korrelgrootte tevens nog kleiner. De bebouwing 
heeft hier zijn karakter voor een groter gedeelte 
kunnen behouden, doordat hier de transformatie 
als gevolg van de commercie kleiner is geweest. 
In deelgebied Centrum liggen ook nog enkele 
braakliggende terreinen te wachten op toekom-
stige gebruikers.

Door de reclameornamenten doet het deelgebied 
monotoon aan, afgezien van enkele opvallende 
gebouwen. Het gebouw waarin onder andere de 
huidige HEMA is gehuisvest, is wat betreft formaat, 
begeleiding en monotome materialisering als niet 
dijkeigen te karakteriseren. Het ligt ook aan een 

// IN HET KORT
straatnaam. Kerkbuurt
begrenzing. van de Stationsweg - Kerkstraat 
tot de P.C. Hooftlaan - Oosterbrugstraat .
positief. karakteristieke bebouwing
negatief. parkeerproblemen in smal profiel

IMPRESSIE 4.5.1 ‘KARAKTERSCHETS DEELGEBIED KERKBUURT 
CENTRUM ‘

Door het optrekken van gootlijnen , realisatie van opbouwen 
en een woud van reclame ornamenten is de typische 

bebouwingskarakteristiek van de dijk verloren gegaan. De relatie 
met het achterland, en hiermee de beleving van het hoogteverschil, 

is door het gesloten gevelbeeld geminimaliseerd tot de nog altijd 
functionele stoepen. Door brede winkelpuien, van samengetrokken 

ONTWIKKELINGEN LANGS DE DIJK | Rivierdijk west

locatie 
Rivierdijk 759 & 761 
 
 
 
type  
Massastudie & schetsontwerp 
(2008)
 
opdrachtgever  
Zondag Ontwikkeling BV. (Inter-
national Real Estate Development 
& investment Company) 

architect
Zondag CS Architecten & Stu-
dioRijs 

status
(nog) niet gerealiseerd

Beschrijving
In opdracht van Zondag Ontwikkeling BV. te Reh-
nen heeft Zondag CS Architecten uit Amsterdam 
in april 2007 een massastudie gemaakt voor een 
gedeelte van de binnendijkse kavels aan de Rivier-
dijk, nabij de kruising met de P.C. Hooftlaan. 

In deze studie worden op het niveau van de dijk 
vier nieuwe bouweenheden voorzien, op respec-
tievelijk de locatie Rivierdijk 759, Rivierdijk 761 en 
op het braakliggende stuk grond ten westen van 
Rivierdijk 735. Hoewel de massastudie niet tot in 
detail is uitgewerkt wordt er uit gegaan van het 
feit dat er op dit dijkvak een viertal vrijstaande 
woonvilla’s gerealiseerd kunnen worden die qua 
volume en situering ten opzichte van de dijk 
identiek zijn. Daarnaast wordt gezinspeeld op de 

herbestemming van een bestaand bedrijfspand 
aan het dijklint (Rivierdijk 7XX). Op het niveau van 
de polder wordt voorgesteld rijbebouwing die 
daar al op veel plekken aanwezig is in westelijke 
richting voort te zetten, als begeleiding van het 
groen rond de Kromme Stoep. In het tussenge-
bied zouden tussenhuizen en parkeren een plek 
kunnen krijgen. 

In de uitwerking (maart 2008) tot een schetsont-
werp van het bedrijfspand & kavel Rivierdijk 7XX 
worden in totaal 28 woningen en 48 parkeer-
plaatsen voorzien. Hierbij worden in het uit te 
breiden volume aan de dijk totaal tien woningen 
gerealiseerd en wordt aan de voet van de dijk een 
bouwvolume geplaatst waarin achttien woningen 

kunnen worden ondergebracht. Het parkeren is 
opgelost onder een houten voetgangersdek, tus-
sen de twee bouwvolumes.

Evaluatie
Wederom is het op basis van de massastudie en 
het schetsontwerp moeilijk te beoordelen hoe de 
uiteindelijke uitwerking van de plannen zijn weer-
slag zal hebben op het dijklint. Vast te stellen is 
wel dat met de plaatsing van vier identieke bouw-
volumes (gezien vanaf de dijk) de variatie in het 
straatbeeld zal gaan inboeten. Ook de naar ach-
teren verplaatste rooilijn, die aan de binnenzijde 
van dit stuk dijk van oorsprong vrij dicht tegen de 
dijkkruin ligt, zal zijn invloed hebben op de beslo-
tenheid van dit stuk van de Sliedrechtse dijk. 

Gezien het relatief grote aantal woningen 
dat wordt voorzien is de parkeeroplossing 
op het achterterrein van de kavels verstandig 
te noemen, omdat deze extra parkeerdruk 
een te grote parkeerdruk voor het dijklint 
zou betekenen.  Dergelijke oplossingen 
zouden standaard moeten zijn bij dit soort 
projecten langs het lint. Hoewel dit niet uit 
het schetsontwerp is op te maken verdient 
het tenslotte de aanbeveling zoveel mogelijk 
van de in/uitgangen op de dijk te oriënteren 
om zodoende te verkomen dat deze aan le-
vendigheid inboet.

broninfo case: website Zondag Ontwikkeling BV [12-2011]

afbeelding 4.4.5 Massastudie voor 
ontwikkelingen op en achter de dijk. 

[bron: website Zondag Ontwikkeling BV] 
afbeeldingen4.4.6 en 4.4.7 Plattegrond van 

een uitwerking van het pand Rivierdijk 7XX, 
met achterwoningen en parkeren onder een 

opgetild maaiveld. 
[bron: website Zondag Ontwikkeling BV] 

4.4.5

4.4.6

4.4.7
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KAART 4.5.2 ‘OVERZICHT DEELGEBIED KERKBUURT CENTRUM’

Bebouwing binnen ‘dijksysteem’

Contouren dijkbebouwing direct aan kruin (hoofdvorm bouwvolume) 

Overige bebouwing Sliedrecht

Kavelgrenzen ‘dijksysteem’

Verloop bovenzijde dijklichaam (dijkkruin )

Verloop onderzijde dijklichaam (teen van de dijk) 

Straten (auto’s ) aantakkend op de dijk

Stoepen (voetgangers/fiets) aantakkend op dijk

Grens deelgebied ‘Kerkbuurt Centrum’

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 2.500

N

plein dat de continuïteit van het lint onderbreekt. 
Andere bijzondere gebouwen zijn de Christelijk 
Gereformeerde Beth El kerk en het voormalige 
raadhuis en rechtbank welke als Museum dienst 
doen.

4.5.2 inrichting en gebruik openbaar domein
Het relatief smalle wegprofiel doet vrij ruim aan 
doordat er geen geleding in aangebracht is. 
Doordat het een voetgangersgebied is, doen 
geparkeerde auto’s geen afbreuk aan de beeld-
kwaliteit. Daarentegen ontsieren allerlei vormen 
van reclame, met name borden op de straat, de 

openbare ruimte. De bestrating en het meubilair 
(lantaarns, bankjes, afvalbakken) maken zijn wel 
goed verzorgd en dragen bij aan een kwalitatief 
goede winkelruimte. 

De vele stoepen richting de parkeerterreinen aan 
beide zijden van de dijk vormen een verkeerskun-
dig goede verbinding, maar hebben een matige 
ruimtelijke kwalteit doordat de smalle stegen niet 
berekend zijn op de té forse commerciële bebou-
wing.
Langs de steegjes naar de parkeerterreinen, die op 
de lager gelegen binnendijkse grond liggen, zijn 

tevens diverse vormen van bedrijvigheid gesitu-
eerd. In opgeknapte stoepwoningen zijn diverse 
bedrijfjes gevestigd en ook in de zij en achterge-
vels van de forse winkelruimtes zijn ingangen van 
de panden terug te vinden.

4.5.3 voorkomen en ruimtelijke kwaliteit
Het gesloten karakter van de bebouwingswan-
den, met name in het meest westelijke gedeelte, 
geven een goede begeleiding van de openbare 
ruimte. Het beeld verschilt echter substantieel van 
de andere deelgebieden door het gebruik van een 
groter palet aan materiaal: glas, veel trespa puien, 

kunstof ten behoeve van reclame uitingen, bak-
steen, geverfd pleisterwerk, beton. Hierdoor heeft 
het gebied een minder eenduidige materialisering. 
Mede doordat veel van de kleinschalige oorspron-
kelijke bebouwing is gesloopt en vervangen door 
grotere winkelruimtes is het totaalbeeld van be-
bouwingstypes zeer gevarieerd. De in het hele lint 
voorkomende typlogiën zijn echter ook hier nog 
terug te vinden, echter vaak in getransformeerde 
vorm
 
Samenvattend kunnen voor dit deelgebied de 
volgende punten als karakteristiek en kenmerkend 
kunnen beschouwd: 
+ Het totaalbeeld is eerder als een ‘standaard’ win-
kelpromenade te karakteriseren dan een historisch 
dijklint;
+ Dichtgeslibte bebouwingswanden en kavels bin-
nenzijde dijk;
+ Grote schaalverschillen in bebouwing aan dijk-
lint;
+ Wat betreft materialisering een verzorgde maar 
standaard openbare ruimte. 

afbeelding 4.5.3 Analysetekening wegprofiel Kerkbuurt Centrum 
met hierin aangegeven de privé buitenruimte (turcoise), langzaam 
verkeersruimte (geel), autoweg (bruin) en bebouwingswanden 
(rood). 
afbeelding 4.5.4 Principedoorsnede door een stoep (binnendijks, 
links) met een steile trap direct aan het lint, en een in de diepte 
uitgebreid winkelpand (buitendijks, rechts)

4.5.3 4.5.4
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4.6 DEELGEBIED MOLENDIJK-KERKBUURT VOORLAND | het groene woon- en werklint

Van oudsher is dit gedeelte van de Sliedrechtse 
dijk gebruikt voor watergerelateerde bedrijvig-
heid. Het diepe stuk voorland leende zich hiervoor 
uitstekend. In eerste instantie op de plekken waar 
de afstand tot het water het kleinste was, pas later 
op de diepere kavels in het midden. Deze bedrij-
vigheid bevindt zich tot de dag van vandaag op 
het lint en bepaalt, samen met de gevarieerde au-
thentieke woonbebouwing, in belangrijke mate 
het karakter van dit deelgebied. Zowel binnendijks 
als buitendijks zijn een aantal monumentale pan-
den prominent aanwezig.

4.6.1 verkaveling & bebouwing privaat 
domein
Aan de binnenzijde van het dijklichaam heeft de 
kleinschalige woonbebouwing nog altijd de over-
hand. Een gedeelte hiervan staat aan de kop van 
de dijk, direct aan de straat, meestal gegroepeerd 
(in rijtjes). Een aantal woningen en bedrijfsgebou-
wen zijn hier ook nog aan de voet van de dijk te 
vinden of liggen in het aflopende talud, door het 
dijklichaam omarmd. De variatie van bebouwing 
boven- en onder aan de dijk is al op de kadastrale 
kaart 1830 waarneembaar en kenmerkend voor 
Molendijk-Kerkbuut. De panden liggen soms 

verscholen tussen andere aan de dijk gesitueerde 
bebouwing, verhuld achter het groen van de aan 
de dijk grenzende zij- en achtertuinen. In verhou-
ding tot de andere deelgebieden zijn tenslotte 
relatief weinig verbindingen (stoepen) met noor-
delijk gelegen uitbreidingswijken gehandhaafd.

Aan de buitenzijde van de dijk is de meeste variatie 
waar te nemen. De verkaveling van 1830, die tot 
op de dag van vandaag het gebied structureert, 
herbergt zowel kleinschalige woonbebouwing, 
middelgrote winkelpanden als ook volumeuze 
bedrijfsgebouwen op uitgestrekte terreinen. Door-
dat met name deze bedrijven in de diepte van de 
kavels gebouwd zijn wordt het grote volume van 
deze bedrijfspanden aan het lint niet zo erg erva-
ren. De vaak open terreinen met terug gelegen 
bebouwing zorgen in delen wel voor een gebrek 
aan ruimtelijke begeleiding van het verloop van 
de dijk. Er zijn ook enkele woonstraten gesitueerd 
aan de buitenzijde, haaks op het lint. Deze hebben 
geen negatieve invloed op het lint. 

4.6.2 inrichting & gebruik openbaar domein
Door de afwisseling in type en positionering van 
de bebouwing, de grote afstand tot de rivierdijk én 
beperkte strekkende breedte van de bebouwings-
wand aan de top van de dijk heeft dit gedeelte van 
de dijk een ietswat rommeliger karakter. Doordat 
de bedrijfsgebouwen verder terug liggen krijgt 
het verloop van de dijk hier minder begeleiding. 
De ‘openbare ruimte’ in deelgebied Molendijk-
Kerkbuurt varieert dan ook fors over de lengte, 
waardoor problematiek met betrekking tot bij-
voorbeeld parkeren of overzichtelijkheid van ver-
keerssituatie erg variabel is.

// IN HET KORT
straatnaam. Kerkbuurt & Molendijk
begrenzing. van de Deltalaan tot de Stations-
weg - Kerkstraat
positief. karakteristieke bebouwing, veel 
groen
negatief. rommelig ogende gedeeltes

IMPRESSIE 4.6 .1
‘KARAKTERSCHETS DEELGEBIED MOLENDIJK-KERKBUURT 

VOORLAND ‘
Bomen en groen vormen het belangrijkste kenmerk van dit 

karakteristieke deelgebied, zoals ook in de impressie is te zien. 
Historische villa’s en kleinschalige dijkhuisjes worden afgewisseld 

met middelgrote bedrijfscomplexen (met name buitendijks)

 

ONTWIKKELINGEN LANGS DE DIJK | Ziekenhuislocatie

locatie 
Rivierdijk 759 & 761 
 
 
 
type  
Massastudie & schetsontwerp 
(2008)
 
opdrachtgever  
Zondag Ontwikkeling BV. (Inter-
national Real Estate Development 
& investment Company) 

architect
Zondag CS Architecten & Stu-
dioRijs 

status
(nog) niet gerealiseerd

Beschrijving
Op de locatie van een van de gesloopte vleugels 
van het Albert Schweitzener ziekenhuis aan de 
Kerbuurt in Sliedrecht (tegenover de Kerk) heeft 
Tablis Wonen in opdracht van Yulius GGZ en ge-
zondheidscentrum Balans een nieuw zorgcentrum 
gerealiseerd. Yulius huistvest hier psychiatrisch pa-
tiënten. Vanuit balans zijn huisartsen en fysiothera-
peuten inmiddels aan het werk in de nieuwbouw. 

De twee langwerpige bouwvolumes, die qua 
vormgeving en detaillering vergelijkbaar zijn met 
soortgenoten op willekeurige industrieterreinen 
in Nederland, zijn op basis van de originele ver-
kavelingsstructuur ietwat schuin gepostioneerd 
ten opzichte van de dijk. Met hun kopse kant zijn 

ze gericht naar de dijk en ze zijn op aanzienlijke 
afstand aan de voet van de dijk gepositioneerd, 
waardoor geen ruimtelijke begeleiding plaatsvind 
van het verloop van de dijk. 

Evaluatie
Het is aannemelijk dat Architect More For You 
met het medisch centrum vooral ingezet heeft 
op een efficiënte en flexibele interne structuur 
van de gebouwen. De gebouwen gaan ruim-
telijk gezien nauwelijks interactie aan met de 
aanpalende dijk en staan er feitelijk met hun ach-
terkant tegenaan: de hoofdingangen van de ge-
bouwen sluiten niet aan op het dijklint. Er wordt 
zodoende weinig met de unieke karakteristieken 

van deze levensaders van Sliedrecht gedaan, 
behalve een veilige afstand te nemen. Dit kan 
gezien worden als een gemiste kans, omdat 
dit dijkstuk hierdoor aan levendigheid inboet. 

broninfo case: website Tablis wonen [09-2011]

afbeelding 4.5.4 Vogelvlucht van het Medisch 
Centrum in noord-westelijke richting. Aan de 

rechterzijde (lichtbruin) loopt het dijktalud 
(Kerkbuurt), linksonder de Wilhelminastraat.  

[bron: website Tablis Wonen] 
afbeelding 4.5.6 Artist Impression van het 
complex vanuit de Wilhelminastraat, alwaar 

de ingangen van het Medisch Centrum zijn 
gesitueerd.  [bron: website Tablis Wonen] 

4.5.5 4.5.6
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4.6.3 voorkomen en ruimtelijke kwaliteit
De bebouwing aan de binnenzijde van de dijk 
heeft de grootste eenvormigheid. Deze bebou-
wing is voor het grootste gedeelte een bouwlaag 
met zadeldak en staat over het algemeen met de 
kap parallel aan het dijklint. De buitenzijde is meer 
divers bebouwd, met een grote verscheidenheid 
aan korrelgrootte, kapvormen en oriëntatie. Qua 
materialisering voeren rood-bruinachtige bak-
steen en licht gepleisterde gevels de overhand. 
Vanzelfsprekend in dit deelgebied afgewisseld de 
ruwere afwerking van de industriële gebouwen 
(metaal, beton).

Samenvattend kunnen voor dit deelgebied de 
volgende punten als karakteristiek en kenmerkend 
kunnen beschouwd: 
+ Aan de binnenzijde grote variatie in positio-
nering van bebouiwing ten opzichte van de dijk 
(boven en beneden);
+ Grote verschillen in korrelgrootte waardoor een 
enigzins rommelige openbare ruimte ontstaat met 
weinig begeleiding;
+ Forse bebouwing die niet erg opvalt door plaat-
sing op diepe kavels;
+ Relatief veel groen in het straatbeeld, wat duide-
lijk een kwaliteit is. 

afbeelding 4.6.3. Analysetekening wegprofiel Molendijk-
Kerkbuurt voorland met hierin aangegeven de privé buitenruimte 
(turcoise), langzaam verkeersruimte (geel), autoweg (bruin) en 
bebouwingswanden (rood). 
afbeelding 4.6.4. Karakteristieke bebouwing in de kruin van de dijk 
(binnenzijde)

4.6.3

4.6.4

KAART 4.6.2 ‘OVERZICHT DEELG. KERKB.-MOLENDIJK VOORLAND’

Bebouwing binnen ‘dijksysteem’

Contouren dijkbebouwing direct aan kruin (hoofdvorm bouwvolume) 

Overige bebouwing Sliedrecht

Kavelgrenzen ‘dijksysteem’

Verloop bovenzijde dijklichaam (dijkkruin )

Verloop onderzijde dijklichaam (teen van de dijk) 

Straten (auto’s ) aantakkend op de dijk

Stoepen (voetgangers/fiets) aantakkend op dijk

Grens deelgebied ‘Kerkbuurt Molendijk voorland’

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 2500

N
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4.7.2 inrichting en gebruik openbaar domein
De openbare ruimte bestaat in principe uit een 
zes meter brede geasfalteerde weg. Een verharde 
strook van ongeveer een meter aan de binnenzijde 
van de dijk wordt voornamelijk gebruikt als par-
keerstrook en behoort in veel gevallen juridisch bij 
de kavels van de aanpalende panden.

Daar waar de buitenzijde van de dijk onbebouwd 
is krijgt het langzaam verkeer de ruimte, voorna-
melijk als gevolg van de dijkverzwaring (lees ver-
breding) ter plekke. Als gevolg hiervan zijn ook op 
verschillende plekken parkeerhavens gerealiseerd, 

waardoor het straatbeeld erg overzichtelijk is ge-
worden.  Mede hierom zijn de snelheden van voor-
bijkomende automobilisten op dit deelgebied nog 
vaak te hoog. Het oostelijker gedeelte is iets smal-
ler qua wegprofiel, waardoor parkeren op straat 
veelvuldig voorkomt (afbeelding 4.7.2). Hierdoor 
ontstaat een rommelig straatbeeld en ontstaan 
soms verkeersonveilige situaties.

4.7.3 voorkomen & beeldkwaliteit
Het grootste gedeelte van de woningen aan de dijk 
zijn, gerekend vanaf het niveau van de dijk, één 
laag met zadelkap parallel aan de dijk. Varianten 

van twee lagen met kap, of de kap haaks op het 
dijklint komen ook voor, met name bij de later 
gebouwde buitendijkse woningen. Voornamelijk 
de stoepwoningen zijn voorzien van een mansar-
dekap, verklaarbaar gezien de kleine afmetingen 
van deze arbeiderswoningen. De uitbreiding door 
middel van dakkapellen is eerder regel dan uit-
zondering, ook weer te verklaren vanuit de kleine 
grondvorm van veel van de dijkwoningen. In het 
totaalbeeld stoort dit niet. Bijgebouwen zoals 
garages en schuren zijn vrijwel allemaal aan de 
achterzijde van het lint geplaatst, buiten het zicht, 
waardoor ze het straatbeeld niet verrommelen.
Als afwerking van de bebouwing is voornamelijk 
baksteen en geschilderd pleisterwerk toegepast. 
Ook zijn er nog enkele houten gevels terug te vin-
den in Baanhoek.

Samenvattend kunnen voor dit deelgebied de 
volgende punten als karakteristiek en kenmerkend 

worden beschouwd: 
+ Duidelijke visuele relatie met water & polder 
door ontbreken bebouwing (op groot gedeelte 
van de dijk);
+ Authenticiteit en woonkwaliteit van bewaarde 
stoepen;
+ Vrij ‘ luchtig’ gevelbeeld met veel groen tussen de 
huizen en doorzichten richting achterland.

4.7.2
4.7.3

4.7.4

afbeelding 4.7.2   De tekening is gemaakt van een stuk dijk dat 
aan twee zijden bebouwd is. Binnendijks (rechts) de grootschalige 
bedrijfshallen en links de historische bebouwing, in dit geval een 
boerderij. 
afbeelding 4.6.4. Karakteristieke bebouwing in de kruin van de dijk 
(binnenzijde)

4.7 DEELGEBIED BAANHOEK | het landelijke lint

Het deelgebied Baanhoek is een van de meest lan-
delijke stukken van de Sliedrechtse dijk. Het zou 
strikt gezien opgedeeld kunnen worden in twee 
secties. Het geheel westelijke gedeelte heeft tot 
op heden een zeer landelijk karakter waarbij op 
het buitendijkse voorland industriële activiteiten 
te vinden zijn. Door de in realisatie zijnde bouw-
plannen van Baanhoek-West zal het gebied in de 
nabije toekomst nog meer overeenkomsten verto-
nen met het oostelijkere gedeelde. Dit gedeeltee, 
net ten westen van de scherpe bocht in de rivier-
dijk, is één van de smalste stukken buitendijkse 
grond. Deze zijde van de schoordijk is daarom 
lange tijd onbebouwd gebleven. Tegenwoordig is 
slechts een klein gedeelte van de dijk buitendijks 
bebouwd waarmee het grootste gedeelte van de 
bewoners nog altijd een open blik heeft over de 
Merwede of de achterliggende polder.

4.7.1 verkaveling en bebouwing privaat 
domein
Aan de binnenzijde van de rivierdijk vormt de be-
bouwing als geheel een vrij gesloten gevelbeeld. 
In vergelijking met de andere deelgebieden zijn 
de open ruimtes (tuinen, paden, stoepen) tussen 
de bebouwing groter, waardoor een iets groener 

en meer open straatbeeld is ontstaan (afbeelding 
4.7.1). Door de dichtslibbing van de rivierdijk eind 
negentiende eeuw zijn de kavels aan de achter-
zijde haaks op de dijk vaak opgedeeld in kleinere 
percelen, om ze te bebouwen met goedkope wo-
ningen (stoepwoningen). Deze stoepwoningen 
zijn over de volledige lengte van het lint voorge-
komen, maar zijn juist in dit deelgebied behou-
den gebleven aangezien er hier geen naoorlogse 
bouwplannen direct achter het lint zijn gereali-
seerd. 
De authentieke sfeer is hierdoor behouden geble-
ven, waardoor het een prettige woonomgeving is. 
Het feit dat er weinig opgelegde transformaties 
hebben plaatsgevonden uit zich ook in het feit dat 
een groot gedeelte van de kavels en bebouwing 
gebaseerd is op de historische structuur van 1830. 
De diepte van de kavels varieert erg, de kavels zijn 
over het algemeen wel vrij smal.

De buitenzijde van de dijk, met name op de stuk-
ken zonder voorland, is nog altijd niet geheel be-
bouwd. Vroeger was het onmogelijk deze smalle 
buitendijkse grond te bebouwen. Door de bouw 
van kades zijn er begin twintigste eeuw toch en-
kele woningen en bedrijven gerealiseerd. Een 
gedeelte van deze bebouwing is echter weer ge-
sloopt als gevolg van de dijkverzwaringen, begin 
jaren negentig. In het gedeelte waar buitendijks 
gebouwd is hebben de woningen een smalle voor-
tuin. De aaneengesloten bebouwing, geplaatst in 
een tamelijk eenduidige rooilijn, neemt het vrije 
zicht op de rivier weg waardoor een vrij besloten 
straatruimte is ontstaan (afbeelding 4.7.2). Daar 
waar het vrije zicht op de Merwede bewaard is 
gebleven opent het dijklint zich richting het water.

// IN HET KORT
straatnaam. Baanhoek
begrenzing. van de gemeentegrens met 
Papendrecht tot de Deltalaan
positief. luchtige opbouw & doorzichten 
achterland
negatief. parkeerpoblemen

afbeelding 4.7.1 Analysetekening wegprofiel deelgebied Baanhoek 
met hierin aangegeven de privé buitenruimte (turcoise), langzaam 

verkeersruimte (geel), autoweg (bruin) en bebouwingswanden 
(rood). De belangrijkste eigenschap van deze sectie is de relatie met 

het achterland. De vrij open bebouwing aan de binnenzijde geeft 
veel zichten op het binnenland. Bovendien is de rivier prominent 

aanwezig, door het grotendeels ontbreken van buitendijkse 
bebouwing.
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KAART 4.7.5 ‘OVERZICHT DEELGEBIED BAANHOEK’

Bebouwing binnen ‘dijksysteem’

Contouren dijkbebouwing direct aan kruin (hoofdvorm bouwvolume) 

Overige bebouwing Sliedrecht

Kavelgrenzen ‘dijksysteem’

Verloop bovenzijde dijklichaam (dijkkruin )

Verloop onderzijde dijklichaam (teen van de dijk) 

Straten (auto’s ) aantakkend op de dijk

Stoepen (voetgangers/fiets) aantakkend op dijk

Grens deelgebied ‘Kerkbuurt Molendijk voorland’

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 2500

N
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V. Bouwstenen van het dijklint

5.1 INLEIDING
 
In de vorige paragrafen is getracht de opbouw van 
het dijklint te achterhalen door de verschillen tus-
sen de vastgestelde deelgebieden te analyseren 
en te beschrijven. In dit hoofdstuk zullen deze ver-
schillen gerelativeerd worden, aangezien het lint 
als geheel natuurlijk ook grote overeenkomsten 
vertoond. Zeker wat betreft stedenbouwkundige 
en architectonische kenmerken is er in de grote 
lijnen een eenheid te herkennen.
In dit hoofdstuk zullen eerst een aantal algemene 
architectonische kenmerken van de bebouwing 
aan de hand van literatuur en voorbeelden worden 
toegelicht. Daarna zullen een aantal basistypes be-
bouwing (‘de bouwstenen’) worden omschreven 
die de bebouwing, grenzend aan het lint, in prin-
cipeopzet verbeelden. 

 

5.2 HET TYPOLOGISCH ONDERZOEK

5.2.1 Inleiding
Om de specifieke karakteristieken van de kwaliteit 
van de bebouwing langs het dijklint nauwkeuri-
ger en vooral systematisch beeld te brengen ligt 
het voor de hand een typologisch onderzoek uit 
te voeren. Dit kan zowel gebruikt worden om de 
huidige bebouwing naar waarde te beoordelen, 
te begrijpen, maar ook als basis gelden voor voor 
toekomstige ontwikkelingen. Het type is hierbij 
gedefinieerd als een ‘verzameling van relevante 
kwaliteiten’, waarbij de typologie de ‘verzameling 
van verschillende typen’ is.

5.2.2 Inventarisatie dijklint Sliedrecht
Met de opgedane kennis uit het onderzoek en be-
studering van diverse vergelijkbare onderzoeken 
in de case-study is een aantal parameters opge-
steld die relevant lijken voor de karakteristiek en 
kwaliteit van het dijklint. Aan de hand van deze 
parameters is de bebouwing langs het lint op ka-
velniveau nader bestudeerd middels veldwerk, 
bronnenonderzoek en luchtfotos. Karakteristieken 
als kapvorm, ligging ten opzichte van de dijkkruin, 
breedte en hoogte van de bebouwing zijn hierbij 
geïnventariseerd. 

5.2.3 Vier categoriën langs de dijk
Vanuit cultureel-historisch perspectief zou het 
interessant kunnen zijn een compleet over-
zicht te maken van alle gebouwtypes die op de 
Sliedrechtse dijk hebben gestaan. Gezien de 
voor handen zijnde bronnen, de schaal van het 

“ Het doel van typologisch onderzoek is 

beschreven als ‘het leren omgaan met de 

dingen’. Dit doel wordt nagestreefd door 

het ontwikkelen van typen, wat betekent 

dat zaken, waar het in het onderhavige 

geval om gaat, worden onderkend, 

benoemd en beschreven, waardoor als het 

ware een handleiding ‘voor het omgaan 

met bepaalde dingen’ ontstaat.” 

J.H. Luiten, 19871.

onderzoeksgebied en de beschikbare tijd is hier-
voor niet gekozen ondanks dat dit bijvoorbeeld 
interessante aanleidingen zou kunnen vormen 
voor nieuw te ontwikkelen types. De huidige dijk 
met zijn bebouwing is als nulscenario genomen. 
Bovendien zijn bedrijfspanden (scheepswerven, 
constructiehallen) niet in de typologische analyse 
meegenomen. 

Ondanks de variatie in grootte, gevelindeling, kap-
vormen en bouwstijl van de bebouwing langs het 
dijklint is er sprake van een beperkt aantal types, 
in tegenstelling tot andere stadsstructuren. De be-
bouwing bestaat voornamelijk uit een bouwmassa 
direct aan, in of onder aan de dijk. Op basis van de 
huidige bebouwing op de dijk, kennis nemende 
van de ontstaansgeschiedenis, zijn de voorko-
mende gebiedseigen types in vier categoriën in-
gedeeld. 

  1. De dijkwerkerswoning;
  2. De boerderij;
  3. De middenstandswoning;
  4. De directeurswoning;
  
Binnen deze categorieën zal een uitsplitsing wor-
den gemaakt in verschillende subtypes en de 
transformatie van de gebouwtypes. Een groot aan-
tal panden zijn immers in de loop der jaren door 
verbouwingen (soms onherkenbaar) tot nieuwe 
types getransformeerd. Tenslotte zullen in een 
vijfde categorie een aantal veel voorkomende niet 

gebiedseigen nieuwe types worden toegelicht, die 
vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn geïn-
troduceerd maar gezien hun verschijningsvorm 
niet als bijzonder dijktype kunnen worden aange-
merkt. Referentiepunt is hierbij de dijk rond 1900, 
toen deze zowel ruimtelijk, economisch als sociaal 
Sliedrecht vormde. Tot het begin van de twintig-
ste eeuw was er in het lint sprake van een relatieve 
schaarste aan typen. De bebouwing was in basis-
vorm in te delen bij de vier genoemde categoriën. 
Alle bebouwing die hierna is gerealiseerd en niet 
binnen de gebiedseigen categorieën te plaatsen 
is wordt. 

Voorgenoemde indeling wilt dus expliciet niet zeg-
gen dat de bebouwing die niet binnen de catego-
riën valt minder wenselijk is of kwalitatief minder 
waardevol is. Het zegt wel iets over de ‘eigenheid’ 
van de typologie. Over de mate waarin hij zich 
heeft aangepast aan het dijklint en verstrengeld is 
met de historie van het dorp.

Aangezien in dit onderzoek de huidige situatie als 
nulscenario dient maar er ook ontwikkelingen zijn 
gerealiseerd die ten aanzien van voorgenoemd on-
derzoeksdoel atypisch zijn, zullen als afsluiting van 
dit hoofdstuk aan de hand van voorbeelden een 
aantal transformaties van van gebiedseigen types 
worden toegelicht. Het helpt bij het begrijpen van 
oorzaken en de aard van de veranderingen die de 
bebouwing aan het lint ondergaat.

afbeelding 5.1.1 Huis in het deelgebied 
‘Moldendijk-Kerkbuurt voorland’ dat in een 
technisch slechte staat lijkt te verkeren. Het 
betreft een pand dat valt binnen het type 
‘dijkwerkerswoning’, waarbij sprake is van een 
variant waarbij een werkruimte is toegevoegd.

5.1.1

Noten bij hoofdstuk 5.2
[1.] Luiten, 1987, p43.
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5.3.1 Inleiding
Algemeen wordt het door deskundigen als een 
gegeven beschouwd dat de architectonische 
kwaliteiten van de bebouwing een grote invloed 
hebben op de ruimtelijke beleving van de aangren-
zende openbare ruimte. Om deze reden worden 
hieraan in welstandsnota’s of beeldkwaliteitsplan-
nen eisen gesteld. In veel van deze aanbevelingen 
of regels ten aanzien van de architectonische 
kwaliteiten en kenmerken van bebouwingslin-
ten worden te algemene en niet systematisch 
onderbouwde conclusies gepresenteerd. Hierna 
zal een overzicht worden gegeven van een aantal 
architectonische kwaliteiten en kenmerken van de 
bebouwing, met indien van toepassing een korte 
uitleg of verklaring. De huidige situatie vormt hier-
bij het uitgangspunt, waardoor er geen sprake kan 
zijn van een historisch gezien volledig overzicht.

Uit diverse onderzoeken en praktijkvoorbeelden 
blijkt dat de datering van de (voor)gevel alleen 
iets zegt over de gevel en weinig over het huis 
daarachter. De voorgevel is in feite het deel van 
het huis dat het meest aan mode onderhevig is. 
Bovendien is de voorgevel altijd sterk onderhevig 
geweest aan weersinvloeden, waardoor deze het 
meeste verbouwd werd.1. Deze conclusie valt ook 
te trekken in Sliedrecht, waar talloze panden ouder 
blijkt dan de voorgevel die zich openbaart naar de 
straat. In de loop der tijd zijn gevels in uiteenlo-
pende stijlen aan het lint verrezen.

5.3 ARCHITECTONISCHE KWALITEITEN

afbeelding 5.3.1 De woning Baanhoek 201 
waar de gepleisterde opgetrokken voorgevel 

niet alleen de bouwlittekens verhult, maar ook 
het feit dat de dakgoot van het historische pand 

aan de voorzijde is opgetrokken.. 
afbeeldingen 5.3.2 t/m 5.3.9 Een selectie 

van diverse types topgevels aan de Sliedrechtse 
dijk

5.3.2 Topgevels
Wat in het algemeen opvalt is de toepassing van 
topgevels in combinatie met zadeldakconstructies 
aan het dijklint in Sliedrecht, die zowel haaks als 
parrallel op het lint staan (zie afbeeldingen 5.3.2 
t/m 5.3.9). De toepassing van deze topgevels valt 
verklaren vanuit het feit dat de oorspronkelijk met 
riet bedekte daken geen dakgoot hadden. Om 
te voorkomen dat aan de voor- en achtergevel, 
waarin zich deuren en ramen bevonden, water-
overlast ontstond werd de topgevel toegepast. In 
dichter bebouwde stukken werd hierom ook een 
smalle strook onbebouwde grond tussen de wo-
ningen vrijgehouden, waardoor via een overstek 
aan de zijkanten van het huis het regenwater op 
deze zogenaamde ‘druipstrook’ viel.

De topgevel die tegenwoordig nog het meeste 
voorkomt is de tuitgevel. Het kan gezien worden 
als een enorm versimpelde variant van de trapge-
vel. Hoewel tuitgevels over het algemeen uit de 
zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw 
dateren2. is niet met zekerheid vast te stellen dat 
alle exemplaren op de Sliedrechtse dijk ook zo oud 
zijn. Daarnaast zijn ook nog een enkele halsgevel 
en klokgevel bewaard gebleven, welke in het alge-
meen uit de periode 1650-1750 komen maar aan 
het eind van de achttiende eeuw ook veelvuldig is 
gereproduceerd.2. 
 
5.3.3 Gevellijsten
Het oorspronkelijke Sliedrechtse basistype is een 
kleine smalle woning met de nok van de kap even-
wijdig aan het dijklint (zie hoofdstuk 5.4). Hoewel 
de kleine dijkwerkerswoningen in eerste instan-
tie geen gevellijst hadden, werd deze in de loop 

der jaren bij bepaalde woningen toegevoegd als 
sierelement. Het was een teken van welvaart en 
refereert naar de stadshuizen in de grote steden, 
welke weer geïnspireerd zijn op de Italiaanse Pa-
lazzi. Bij woningen van de hogere economische 
klassen werd de gevellijst direct bij de de bouw 
gerealiseerd, altijd parallel aan de dijk. 

Als in de loop der tijd meer plaats nodig is in de 
kleine dijkwerkwoning worden de panden in de 
diepte vergroot, waarmee de nok van het dak vaak 
haaks op de dijk kwam te liggen (zie afbeelding 
5.3.18). Het is aannemelijk dat deze oplossing werd 
verkozen boven het plaatsen van een extra ver-
dieping, aangezien met het dieper maken van de 
huizen door het hoogteverschil met de dijk direct 
twee verdiepingen werden toegevoegd. 

Als in de achttiende en negentiende eeuw de trap 
en tuitgevels (parallel aan de dijk) als ouderwets 
worden beschouwd worden zijn ze mogelijk aan 
het oog onttrokken door nette lijstgevels met af-
geschuinde daken (zie afbeelding 5.3.19)2. Het is 
bovendien aannemelijk dat het grote gewicht van 
deze topgevels tot verzakkingen leidde op de top 
van de dijk, waardoor het lichtere schilddak met 
gevellijst een prima alternatief was. Dit zou verkla-
ren waarom, naast het basistype met de nok even-
wijdig aan het dijklint, talloze woningen met het 
qua bouwvolume inefficiënte afgeschuinde schild-
dak zijn afgewerkt met rijk versierde gevellijsten.

“ Vanwege het bijzondere 

perspectief en het belang van 

de silhouetwerking van de 

dijkbebouwing, springt die 

gevelafsluiting nog meer in het 

oog dan gewoonlijk. “

Beek & Kooiman, 19963.

5.3.1

5.3.2 5.3.3

5.3.4 5.3.5

5.3.6 5.3.7

5.3.8 5.3.9

5.3.10 5.3.11

5.3.12 5.3.13

5.3.14 5.3.15

5.3.16 5.3.17

afbeeldingen 5.3.10 t/m 5.3.17 Een 
selectie van diverse types gevellijsten aan de 
Sliedrechtse dijk
afbeelding 5.3.18 Verdraaiing van de nok 
leidt tot een gevellijst
afbeelding 5.3.19 Zadeldak wordt vervangen 
door een schilddak, waardoor een gevellijst 
wordt toegepast.

5.3.18

5.3.19
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5.3.4 Vensters
De gevelopeningen van de historische bebou-
wing aan het dijklint in Sliedrecht zijn over het 
algemeen verticaal georiënteerd. Ze zijn vanuit de 
binnenzijde boven tegen de plafonds geplaatst 
om zoveel mogelijk daglicht in de huizen te krij-
gen. De ontwikkeling van de vensterindeling is 
lange tijd afhankelijk geweest van de beperkin-
gen in de glasproductie. Zo kon voor 1650 glas 
enkel in kleine ruitjes worden geproduceerd. Het 
kruiskozijn was een van de eerste vensters waarin 
grotere glasruitjes middels een houten roeden (in 
plaats van het slappe lood) werden bevestigd (zie 
afbeelding 5.3.28).

Omstreeks de eerste helft van de achttiende eeuw 
moet ook in Sliedrecht het schuifraam zijn intrede 
hebben gedaan. Hiervan zijn gedurende de tijd di-
verse varianten toegepast. De nog altijd veel voor-
komende T-vensters dateren hoofdzakelijk uit de 
periode vanaf de tweede helft van de negentiende 

eeuw tot aan het begin van de twintigste eeuw. 

“In de achttiende eeuw werd de 

ingang van de duurdere huizen 

verfraaid met omlijstingen rond 

de deur, een ruimte vestibule en 

een monumentale gang.” 

van der Wiel, 20004.

Hierin werd voor het eerst industrieel glas toege-
past, waardoor slechts een verticale roede. Vanaf 
dat moment doet het schuifraam zonder roede-
verdeling zijn intrede, alhoewel ook de toepas-
sing van glas in lood in de bovenramen opnieuw 
opleeft.  Afhankelijk van het type woning en haar 
bewoners zijn vele gevelopeningen versierd met 
omlijstingen.

5.3.5 Materialisering gevels
Het gebruik van bakstenen in de zij- en achter-
muren van huizen was rond 1400 in Nederland 
de normale bouwwijze geworden, terwijl het 
rond 1300 nog als duur en uitzonderlijk werd be-
schouwd.5. Voorgevels werden wel nog lange tijd 
in hout uitgevoerd, vanwege de mogelijkheden 
tot grote glasoppervlakten, maar werden uitein-
delijk wegens brandgevaar in de achttiende eeuw 
op grote schaal verruild voor een stenen variant. 
In de negentiende eeuw komt ook pleisterwerk in 
de mode als afwerking voor buitenmuren.6.Dikwijls 
werd hieraan een natuursteeneffect gegeven door 
grote voegen in te kerven. Ook konden door de 
afwerking met pleisterwerk bouwlittekens worden 
weg gewerkt.

5.3.6 Metselverbanden
De oudste bebouwing langs het lint is voor het 
overgrote deel gemetseld in staandverband en 
kruisverband (zie afbeelding 5.3.37). Deze zoge-
naamde constructieve verbanden hadden, ook 
wanneer de kalk- en kalktrasmortel van de met-
selspecie nog niet helemaal uitgehard waren, 
een hoge basissterkte door hun opbouw.7. Deze 
eenvoudige verbanden worden om deze reden al 

vele eeuwen gebruikt om zettingen en trillingen in 
de muren zo goed mogelijk te weerstaan.8. Het in 
de Middeleeuwen gangbare staandverband is in 
de zestiende eeuw in gebruik geraakt, terwijl het 
kruisverband vanaf eind zeventiende eeuw vrij al-
gemeen werd toegepast. 

Vanaf de introductie van de eerste spouwmuur 
(omstreeks 1910)9. worden er nauwelijks meer 
steense muren toegepast. Het is in deze periode 
dat het halfsteens verband in zwang komt, dat 
enkel als halfsteensemuur gemetseld kan worden. 
Vanaf de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt 
ook het noors verband (ook wel kettingverband) 
veelvuldig toegepast als halfsteense spouwmuur, 
welke per laag opgebouwd is uit twee strekken 
en een kop.10. Variaties hierop zijn het veel minder 
vaak toegepaste engelse verband, per laag opge-
bouwd uit drie strekken en een kop, en het spora-
disch toegepaste vlaamse verband, opgebouwd 
uit afgewisseld strekken en koppen, welke laatste 
bij toepassing in halfsteense muren een derde van 
de stenen doorgehakt moet worden (veel afval).

Door een groot tekort aan bakstenen in de peri-
ode direct na de Tweede Wereldoorlog leverden 
fabrikanten hun bakstenen zo snel mogelijk af. 
De sortering op kleur, kwaliteit en maat werd 
hierdoor overgeslagen.11. De lengte van de steen 
was hierdoor significant afwijkend van tweemaal 
de breedte plus een stootvoeg, noodzakelijk om 
één van voorgenoemde regelmatige halfsteense 
metselverbanden te realiseren. Vanaf 1952-1954 is 
men hierom een vrij willekeurig zogenoemd wild-
verband, ook wel vrij verband gaan toepassen.11.

boerenvlechtingen + Tot in de negentiende eeuw 
werd voor de afsluiting van de kopse (korte) gevels 
dwars geplaatst metselwerk toegepast in de vorm 
van driehoeken. Deze zogenaamde ‘boerenvlectin-
gen’ zorgden voor een betere drukverdeling van 
dak naar muur. 
muizetanden + Onder de rand van het dak werd 
soms een laag van stenen aangebracht, als een 
soort sierrand. Door deze uitstekende rand staken 
de dakpannen verder over het muurwerk heen, 
zodat het water niet langs de muur kon druipen.

5.3.20 5.3.21

5.3.22 5.3.23

5.3.24 5.3.25

5.3.26 5.3.27
5.3.28

5.3.29 5.3.30

5.3.31 5.3.32

5.3.33 5.3.34

5.3.35 5.3.36
5.3.37

1. kruisverband 2. staand verband 2. halfsteens verband 2. noors verband1. Kruiskozijn 2. T-venster 3. Schuifraam glas-in-lood 4. Schuifraam

afbeeldingen  5.3.20 t/m 5.3.27 Een selectie van 
diverse vensters aan de Sliedrechtse dijk. Vaak worden 
deze gevelopeningen geaccentueerd door rollagen of 
sierlijsten, met name aan de bovenzijde. 
afbeelding 5.3.28 Tekening van een aantal vensters die  
in de bebouwing langs de dijk veel zijn toegepast. 
5.3.29 t/m  5.3.36  Een selectie van veel voorkomende 
materialen die zijn toegepast in de voor- en zijgevels. 
Baksteen, pleisterwerk en hout komen het meeste voor.
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5.4 DE DIJKWERKERSWONING

5.4.1 Algemene kenmerken
De diverse types die vallen onder de categorie dijk-
werkerswoning zijn terug te leiden naar een oer-
type: het eenkamer dijkhuisje. Het is met afstand 
het meest voorkomende type aan de Sliedrechtse 
dijk. De geschiedenis van Sliedrecht als dorp met 
veel dijkwerkers en arbeiders in de watergebon-
den bedrijvigheid vormt een logische verklaring 
hiervoor. De dijkwerkerswoning komt langs het 
hele lint veelvuldig voor. Het type stond dan ook 
onderaan op de economische ladder: afgezien van 

de armzalige stoepbebouwing woonde hierin de 
laagste maar tevens ook de grootste klasse van 
de Sliedrechtse bevolking. De dijkwerkerswoning 
staat als vanouds op een klein en smal kavel. Af-
hankelijk van de lokale omstandigheden varieert 
deze in breedte en diepte.

5.4.2 Dijkwerkerswoning type A.
 
Dijkwerkerswoning basistype A1. + Basistype 
voor de categorie dijkwerkerswoningen vormt een 
huis met één bouwlaag met een zadeldak parallel 
aan de dijk. Deze komt zoals gezegd rechtstreeks 
voort uit het oertype. Doordat de nok van de kap 
parallel loopt met de dijk heeft dit type de gunstig-
ste eigenschappen om uit te breiden in de polder. 
Door het dakvlak aan de achterzijde (polderzijde) 
naar onderen te verlengen kon dit type relatief 
eenvoudig worden uitgebreid. De voordeur van 
het type bevind zich op het niveau van de dijk, 
bij een van de zijgevels (assymmetrische gevelin-
deling). Afhankelijk van de breedte van het kavel 
bevat de voorgevel verder één of meerdere verti-
caal georiënteerde gevelopeningen.

Dijkwerkerswoning type A2. + Doordat vanaf het 
begin van de twintigste eeuw de middenstand 
opkomt transformeren een groot aantal wonin-
gen zich tot winkel. De gevelindeling verandert 
hiermee, waarbij een grote pui met veel glas wordt 
toegepast. De meestal centraal geplaatste ingang 
leidt naar de winkelruimte (aan de ene kant) en de 
woonruimte (aan de andere kant). In andere geval-
len werd het woongedeelte geheel naar de bene-
denvedieping (polderniveau) verplaatst.

N

0 50m 100m75m

Baanhoek 211 Baanhoek 203 Baanhoek 131 Molendijk 77 Molendijk 55 Rivierdijk 613Baanhoek 91

afbeelding 5.4.1 schematische weergave van 
het basistype
afbeelding 5.4.2 Analysetekening met 
hierop een aantal panden die vallen in type 
dijkwerkerswoning, getekend op hun kavel. 
Hieruit is op te merken dat de kavels waarop de 
panden staan smal en ondiep zijn. 
afbeelding 5.4.3 Dijkwoning aan de 
binnenzijde van het deelgebied Rivierdijk 
West, vallend onder het type dijkwerkershuis 
basistype A1 met architectonische details 
(topgevel, gevellijst, gepleisterde muren).

5.4.3

5.4.1

5.4.2

speklagen + […] Horizontale versiering van gevel 
door lichtere kleur stenen. Deze komen met name 
voor in de grotere panden, gebouw vanaf de jaren 
twintig van de twintigste eeuw.
muurankers + De toepassing van muurankers 
was bij de toepassing van houten vloeren gebrui-
kelijk. In vormgeving van de muurankers zelf zijn 
ook grote verschillen waar te nemen: van sober en 
simpel tot sierlijk. 

5.3.7 Daken
Tot omstreeks de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw werd praktisch alle bebouwing aan het lint 
van kap voorzien. Ten aanzien van de materialise-
ring van de daken zijn hoofdzakelijk materialen 
in aardetonen toegepast. Met name donkergrijze 
en in mindere mate rood-oranje matte pannen 
bepalen voor een groot gedeelte het beeld van 
de ‘Sliedrechtse skyline’ . Een enkele historische 
boerderijen aan het lint is nog een rieten kap ge-
handhaafd. Hoewel dit vroeger meer gebruikelijk 
was blijkt dit heden ten dage eerder uitzondering 
dan regel. De kappen zijn van groot belang voor 
het beeld van de dijk en fungeert feitelijk als vijfde 
gevel omdat je er vaak op of tegen aan kijkt door 
het hoogteverschil.

Er zijn in hoofdzaak drie daktypen die de boven-
toon voeren: zadeldaken, schilddaken (al dan niet 
afgetopt) en mansardedaken. Het zadeldak is van 
oudsher het meest voorkomende daktype in Ne-
derland. Ook in Sliedrecht zijn nog talloze van dit 
type daken op zowel historische als nieuwe gebou-
wen te vinden. Met name bij boerderijen werd tot 
ongeveer 1900 dikwijls een zogenaamd wolfseind 
toegepast. Schilddaken zijn door de specifieke 

vorm het beste bestand tegen windstoten, die 
op de verhoogde dijk langs de rivier dikwijls voor-
komen. In vergelijking met het zadeldak is er wel 
minder zolderruimte beschikbaar. Ander bijko-
mend voordeel was dat door de rondom lopende 
daklijst, die meestal als overhangende dakrand 
werd gerealiseerd, het gevaar op ‘ natte gevels’ 
werd verkleind. Het mansardedak is een variant 
op het zadeldak. Het mansardedak is voorzien van 
een extra knik in de langsrichting, waardoor meer 
ruimte ontstaat op de zolderverdieping. De kap-
vorm is vernoemd naar de zeventiende eeuwse 
architect Mansard. 

Noten hoofdstuk 5.3
[1.] van Tussenbroek, 2000, p21.

[2.] [van der Wiel, 2000 p88]
[3.]Beek & Kooiman, 1996, p67

[4.] [van der Wiel, 2000 p90] 
[5.] [K.J. Steehouwer; in van Tussenbroek, 

2000, p19]
[6.][van der Wiel, 2000, p91]
[7.] [Jacobs et al., 1970, p12]
[8.] [Jacobs et al., 1970, p14]
[9.] [Jacobs et al., 1970, p46]
10. [Jacobs et al., 1970, p48]

[11.] [Jacobs et al., 1970, p51]

5.3.38

5.3.46

5.3.39

5.3.40 5.3.41

5.3.42 5.3.43

5.3.44 5.3.45

afbeeldingen  5.3.38 t/m 5.3.45 Een selectie van diverse 
dakconstructies aan de Sliedrechtse dijk. Zoals te zien worden 
voornamelijk natuurlijke materialen (keramieken dakpannen, riet) 
als dakbedekking toegepast.
afbeelding 5.3.46 Versierde spouwankers
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De eerste bebouwing: het oertype

Om een beter begrip te krijgen van de ontstaans-
geschiedenis van de dijkeigen types die tegen-
woordig langs het lint in Sliedrecht te vinden zijn, 
is bestudering van het oertype zinvol. De eerste 
bebouwing langs de dijk in Sliedrecht bestond 
in zijn eenvoudigste vorm uit rieten eenkamer 
dijkhuizen. Ze waren voornamelijk binnendijks, 
in de luwte van de polder en hiermee beschermd 
tegen het water, te vinden. De daken van deze ar-
beiderswoningen waren gedekt met het goed iso-
lerende riet. De wanden waren tot het begin van 
de zestiende eeuw gemaakt van wilgenvlechtwerk 
bestreken met leem of koemest. In de loop van 
de zestiende eeuw zijn veel van deze beleemde 
wanden vervangen door in baksteen opgetrok-
ken muren. Het betrof hierbij in eerste instantie 
het optrekken van brandmuren, voetmuren en 
wanden van het voorhuis in baksteen. De nog niet 
versteende huisjes werden in de loop van de tijd 
van beplanking voorzien. Eerst de voorgevel (wan-
neer dit nog niet bij de bouw was gebeurd), hierna 
de kopgevels en als laatste de achterkant. Het hout 
werd meestal wit geverfd, wat de uitstraling van de 
bebouwing sterk verbeterde.

Doordat de woningen zich vanwege kosten-
besparing en gemak doorontwikkelden op de 
‘fundamenten’ van de oorspronkelijk eenkamer 
dijkhuizen, bleven de afmetingen het het type 
lange tijd constant. De kleinste huizen hadden 
een buitenafmeting van vier bij vier meter. De wat 
grotere waren vier bij vijf meter of zelfs nog groter. 

Uit het feit dat in de huidige situatie nog slechts 
een klein aantal panden onderaan de dijk gesi-
tueerd zijn doet vermoeden dat het oertype zich 
moet hebben getransformeerd. Zoals al meerdere 
malen naar voren gekomen is, zijn de dreiging van 
het water en diverse dijkverzwaring als belang-
rijkste redenen te noemen waarom de bebou-
wing van dit type steeds hoger de dijk op ‘kroop’. 
Bij uitbreiding van deze oorsponkelijk eenkamer 
dijkhuizen werden nieuwe ruimtes doorgaans in 
het verlengde van het dijkhuisje gebouwd. De nok 
en de goothoogte van de oorspronkelijke dijkhuis 
werd hierbij overgenomen. Door deze uitbrei-
dingsmogelijkheden waren de dijkhuisjes ook ge-
schikte werkruimtes voor lokale ambachten, zoals 
hoepelmakers.

afbeelding 5.4.4 Tekening van het oertype van de 
Sliedrechtse bebouwing. Gelegen onderaan de dijk en 
opgetrokken van hout en riet waren deze huisijes het 

de voorgangers van de versteende varianten, die steeds 
verder de dijk op kropen. [reproductie Geert Janssen, op 

basis van Verhagen (1987)]
afbeelding 5.4.5 Verdere ontwikkeling van het 

eenvoudigste woningtype, waarbij de grondvorm 
versteend is en de aanbouw van beplanking is 

voorzien. [bron: Historische Vereniging Hardinxveld-
Giessendam]

afbeelding 5.4.6 Maatvoering van een versteende 
variant van een eenkamer dijkhuisje [bron: Historische 

Vereniging Hardinxveld-Giessendam]
afbeelding 5.4.7 Foto van een vervallen dijkwoning 

in 1977, gelegen binnendijks, aan de voet van de 
rivierdijk in Boven-Hardinxveld (Rivierdijk 510-511). 

De overeenkomsten met het oertype zijn hier duidelijk 
te herkennen. Het houten trapje, dat toegang gaf tot 

de woningen, was hierbij onmiskenbaar een onderdeel 
van het huisje. De woning is inmiddels gesloopt. [bron: 
G.J. Dukker, in Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed]

5.4.4

5.4.5 5.4.6

5.4.7

5.4.9 | VARIANT A1. | koppeling
seriematige bouw van meerdere woningen

5.4.12 | TYPE A4. TRANSFORMATIE | functie verandering
uitbreiding door toevoeging werkruimte

5.4.10 | TYPE A2. TRANSFORMATIE | functie verandering
wijziging van (gevel)indeling van het pand

5.4.11 | TYPE A3. TRANSFORMATIE | volume verandering
optrekken dakgoot tot tweede verdieping

DIJKWERKERSWONING TYPE A1.
dijkwerkerswoning type A3. + Het optrekken van 
de goot aan de voorzijde van het pand leidt tot 
een volumevergroting van het basistype. Deze ver-
bouwing werd uitgevoerd vanwege bijvoorbeeld 
een gezinsuitbreiding of omdat de begane grond 
als winkel in gebruik was genomen. De bouwlit-
tekens van deze dakopbouwen zijn regelmatig 
weggewerkt met stucwerk.

dijkwerkerswoning type A4. + Wanneer er bij de 
woning een werkruimte nodig was, werd net zoals 
bij het oertype dikwijls gekozen voor een vergro-
ting van het huis aan de kopse kant. Zodoende kon 
de dakconstructie eenvoudig worden verlengd. Af-
hankelijk van de specifieke omstandigheden op de 
locatie varieert de nok en goothoogte alsook de 
breedte en gevelindeling van het aangebouwde 
deel.

5.4.8 | BASISTYPE A1. | parallel met schilddak

5.4.13 5.4.14 5.4.15

afbeelding 5.4.8 t/m 5.4.12 Principetekeningen 
dijkwerkerswoning type A. 
afbeelding 5.4.13 Voorbeeld pand type A2
afbeelding 5.4.14 Voorbeeld pand type A3
afbeelding 5.4.15 Voorbeeld pand type A4
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5.4.22 | VARIANT C1. | smal kavel 
bij smalle kavels maakte men het pand dieper

5.4.24 | TYPE C3. TRANSFORMATIE | volumeverandering 
uitbreiding door toevoeging werkruimte

5.4.23 | TYPE C2. TRANSFORMATIE | volumeverandering 
uitbreiding door steilere kap

DIJKWERKERSWONING TYPE C1.
5.4.4 Dijkwerkershuis type C.

dijkwerkerswoning type C1. + Het volume staat 
met de kopse kant aan het lint, met het zadeldak 
(meestal geveldak) haaks op het verloop van de 
dijk. De gevel is oorspronkelijk afgewerkt met een 
topgevel, maar door diverse verbouwingen en 
nieuwbouw komt het type ook steeds meer voor 
met overstekende dakrand. 
 
dijkwerkerswoning type C2. + In een aantal hui-
zen is door een steilere kap en een hoger gelegen 
goothoogte een groter volume gecreëerd. Dit kan 
zowel het gevolg zijn van een transformatie van 
een bestaand pand, of de bouw van een geheel 
nieuwe. Eerste helft van de twintigste eeuw zijn 
een groot aantal panden in dit subtype gereali-
seerd.

dijkwerkerswoning type C3. + De toepassing van 
een mansardedak levert extra zolderruimte en is 
daarom vaak toegepast bij de kleine dijkwerkers-
woningen (zie ook paragraaf 5.3.7). Er zijn enkele 
exemplaren van dit type te vinden op en aan de 
dijk in Sliedrecht.

5.4.21 | BASISTYPE C1. | haaks met zadeldak
één bouwlaag, zadeldak met nok haaks op de dijk, topgevel 

5.4.18 | VARIANT B1. | smal kavel 
bij smalle kavels ingang aan zijkant

5.4.17 | TYPE B2. TRANSFORMATIE | functie verandering 
uitbreiding door toevoeging werkruimte

DIJKWERKERSWONING TYPE B1.

5.4.16 | BASISTYPE B1. | haakstype schilddak
één bouwlaag met schilddak haaks op de dijk

5.4.3 Dijkwerkerswoning type B. 

dijkwerkerswoning type B1. + Het volume van 
dit type staat in de regel haaks op de dijk, is één 
bouwlaag hoog en gedekt met een schilddak. De 
indeling van de gevel is assymmetrisch en aan de 
bovenzijde dikwijls afgewerkt met een gevellijst. 
Het type komt langs het hele lint veelvuldig voor 
en betreft vaak de iets duurdere en beter ver-
zorgde panden. 

Indien er sprake is van smalle kavels bestaat een 
variant waarbij de ingang naar de zijkant van de 
woning zijn verplaatst. Hierbij zijn het dijkhuis en 
dijk met elkaar verbonden door een luchtbrug 
overgaand in een balkon op dijkhoogte, of ge-
schied de ontsluiting via een stoep.

dijkwerkerswoning type B2. + Wanneer er meer 
werkruimte nodig was, als gevolg van werk aan 
huis, werd een bredere variant met hierdoor ho-
gere kap gebouwd. Wonen en werken vonden zo 
letterlijk plaats onder één dak. Dit type komt anno 
2012 sporadisch voor, enkel (nog) in deelgebied 
Molendijk-Kerkbuurt voorland. 

Uit historisch onderzoek in andere steden blijkt dat het schilddak in bepaalde gevallen is 
ontstaan doordat op smalle kavels de panden in de diepte werden uitgebreid, en hierdoor 
een kapverdraaiing wenselijk was (zie ook paragraaf 5.3.2). Vanuit deze aanname kan 
basistype B1 voortkomen uit basistype A1.

afbeelding 5.4.16 t/m 5.4.18 Principetekeningen 
dijkwerkerswoning type B.  
afbeelding 5.4.19 Voorbeeld pand basistype B2.
afbeelding 5.4.20 Voorbeeld pand variant type B1. Door het smalle 
kavel is de ingang aan de zijkant. 

5.4.19 5.4.20

afbeelding 5.4.21 t/m 5.4.24 Principetekeningen 
dijkwerkerswoning type C.  
afbeelding 5.4.25 Een aantal voorbeeld panden basistype C1.
afbeelding 5.4.26 Voorbeeld pand variant type C2. 
afbeelding 5.4.27 Voorbeeld pand variant type C3.

5.4.25 5.4.26 5.4.27
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5.5 DE BOERDERIJ

5.5.1 Algemene kenmerken
Hoewel het boerenbedrijf geen hele grote rol heeft 
gespeeld in de economische ontwikkeling van 
Sliedrecht zijn er heden ten dage nog een aantal 
sterk verschillende boerderijtypes langs de dijk 
te vinden. In de meeste gevallen is enkel nog het 
voorste (woon) gedeelte van de boerderij gehand-
haafd en zijn de bijbehorende schuren gesloopt. 
Boerderijen vormen nog altijd een kenmerkende 
groep dijkeigen gebouwtypes. 

 

ONTWIKKELINGEN LANGS DE DIJK | Appartemententoren locatie ZieZo

Beschrijving
Aan de Baanhoek 77-81, ter hoogte van de aantak-
king met de historische Tolsteeg, is een procedure 
afgerond tot de wijziging van het bestemmings-
plan van een specifiek kavel. Het betreft de locatie 
waar de voormalige peuterspeelzaal ‘Ziezo’ was 
gehuisvest. Doel van dit gewijzigde bestemmings-
plan is de bouw van een appartementencomplex 
aan de dijk en de uitbreiding van het onder aan 
de dijk gelegend bedrijfspand van Baan Hofman 
(Baanhoek 75) juridisch-planologisch mogelijk te 
maken. Het bestemmingsplan is inmiddels vast-
gesteld.

Evaluatie
De voorgestelde ontwikkeling voorziet een forse 
massa direct aan het lint. Het is discutabel of er op 
zo’n bijzondere locatie een dergelijk ‘standaard’ 
woontorentje op zijn plaats is, dat qua typolo-
gie en schaal ten opzichte van zijn omgeving als 
vreemd kan worden aangemerkt. 
 
Hoewel er redelijk concrete stedenbouwkun-
dige randvoorwaarden worden omschreven ten 
aanzien van korrelgrootte, hoekverdraaiing en 
rooilijn, bouwhoogte en stoepen zijn deze be-
perkt terug te vinden in het schetsbeeld. Met 

name in het bouwvolume (breedte, hoogte) valt 
te concuderen dat het pand afwijkt. Zo wordt 
de maximale hoogte van 4 lagen (12 meter) toe-
gestaan “omdat er sprake is van een hoekpand”. 
Ook ten aanzien van de beeldkwaliteit kan de 
vraag worden gesteld of het document vol-
doende houvast biedt om de kwaliteit en ken-
merken te waarborgen die het dijklint herbergt. 

bron case: Royal Haskoning, 2010

afbeelding 5.4.28 Bovenaanzicht van 
de mogelijke toekomstige situatie op basis 

waarvan het bestemmingsplan is aangepast 
(roze kavel). Aan de schaduw van het 

bouwvolume is de schaalsprong ten opzichte 
van de overige bebouwing afleesbaar. 

afbeelding 5.4.29. Impressie 
van een mogelijk aanzicht van een 

appartementencomplex op de locatie Ziezo 
(Baanhoek, nabij aansluiting Tolsteeg). 

[bron: beide Royal Hsakoning, 2010 ]

“ Nieuwbouw dient in schaal, maat, 

materialisering en vooral verfijnde 

detaillering (fraai metselwerk, met 

zorg geconstrueerde ramkozijnen en 

dergelijke) verwantschap te tonen 

met bestaande bebouwing met 

architectonische kwaliteit.” 

Royal Haskoning, 2010

locatie
Baanhoek 77-81
 
 
 
type  
Bestemmingsplanwijziging (post-
zegelplan)
 
opdrachtgever  
Gemeente Sliedrecht of Las- en 
constructiebedrijf Baan Hofman 
VOF 
 
uitwerking 
Royal Haskoning

status
vastgesteld (2010)

5.4.28 5.4.29 5.5.2

5.5.1

Met name in het deelgebied Baanhoek & Molen-
dijk-Kerkbuurt voorland zijn nog boerderijen terug 
te vinden. In de andere deelgebieden hebben ze 
reeds plaats moeten maken voor andere ontwik-
kelingen.

Afhankelijk van de locatie, de ligging op de dijk en 
het gebruik van de boerderijen zijn er een aantal 
types tot ontwikkelingen gekomen. Gezien de 
grote onderlinge verschillen is en beperkte voor 
handen zijnde documentatie is het moeilijk te 
achterhalen of ze in relatie tot elkaar zijn ontstaan. 
Omdat veel Sliedrechtsers het boerenbedrijf als 
nevenactiviteit vervulde is het goed voor te stellen 
dat panden pas in latere fase zijn getransformeerd 
tot boerderij (door aanbouw schuur, aanpassingen 
indeling pand). De types zullen daarom afzonder-
lijk worden toegelicht.

5.5.3

afbeelding 5.5.1 Schematische weergave van een van de types 
boerderijen.
afbeelding 5.5.2 Monumentale boerderij in deelgebied Molendijk-
Kerkbuurt voorland, met de kopgevel haaks op de dijk. 
afbeelding 5.5.3 Een tot kantoor cq. winkel omgebouwde boerderij 
in deelgebied Kerkbuurt-West
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5.5.10 | TYPE A3. | parallel, met zadeldak
schuur gehandhaafd

5.5.8 | TYPE A1. | parallel, met schilddak
oorspronkelijk hierachter wellicht een schuur

5.5.9 | TYPE A2. | parallel, met wolfsdak
oorspronkelijk hierachter wellicht een schuur

BOERDERIJTYPES
5.5.2 Boerderijtypes
 
Boerderij type A1. + Dit type ligt met zijn langste 
gevel parallel aan de dijk. De ingang zit meestal 
aan de kopse kant van het pand, alhoewel er ook 
voorbeelden zijn waarbij de boerderij via de voor-
kant wordt ontsloten. Oorspronkelijk uitgevoerd 
met een rieten dak en topgevels, om wateroverlast 
nabij de gevels te voorkomen, zijn in de loop der 
jaren de rieten daken met overstek in zwang geko-
men. Om aan de omhelzing van de dijk te voorko-
men is er soms een koekoek toegevoegd, om de 
gewenste lichtinval te waarborgen.

Boerderij type A2. + Ook type A2 ligt qua volume 
parallel aan de dijk. Hierbij was het woongedeelte 
aan de ene kant gelegen, terwijl de werkplaats aan 
de andere kant lag. Vanzelfsprekend lagen achter 
dit volume nog een of meerdere schuren. Gezien 
de opbouw van dit type, met een werkplaats aan 
de dijk, is het waarschijnlijk dat dit type bewoond 
is door Sliedrechters die het boerenbedrijf als ne-
venactiviteit uitvoerden.

Boerderij type A3. Met de langsgevel aan de dijk 
en de ingang aan de zijkant is dit type vergelijk-
baar met de twee voorgaande (A1 en A2). Wat 
betreft detaillering en gevelindeling  zijn er van-
zelfsprekend wel verschillen te zien.

Boerderijen in Sliedrecht

De boerderijen in de Alblasserwaard, en hiermee 
ook in Sliedrecht, behoren over het algemeen 
toe tot de hallehuisgroep: een boerderijtype dat 
vanaf de Middeleeuwen in Verschillende regio’s 
in Nederland tot ontwikkeling is gekomen. De 
hoofdopzet bestaat uit een rechthoekig gebouw 
met voorin het woongedeelte (aan de kruin van 
de dijk) en achter een stenen scheidingsmuur het 
bedrijfsgedeelte (de stal). Zoals in de historische 
context naar voren is gekomen betrof het boeren-
bedrijf in Sliedrecht voornamelijk uit het houden 
van vee, aangezien de laag gelegen polder voor 
akkerbouw te nat was. Het boerderijtype had 
hierom een breed voerdeel, grote achterdeuren 
en een kapberg voor de opslag van het hooi. Het 
vee stond in de lage en smalle zijbeuken, terwijl 
de middelste beuk als werkruimte werd gebruikt 
(voor bijvoorbeeld het dorsen van graan).

De boerderijen werden tegen de kruin van de dijk 
gebouwd, maar kwamen door de diverse dijkver-
hogingen steeds verder in het dijklichaam te lig-
gen. De aanvankelijk vrij lage maar steile taluds 
uit de zestiende en zeventiende eeuw maken in 
de achttiende en negentiende eeuw plaats voor 

een hogere flauwere dijk. Om aan de verstikkende 
omhelzing van de dijk te ontkomen werd dikwijls 
tussen de dijk en de voorgevel een smalle gang 
gespaard waardoor de gevelindeling gehandhaafd 
kon blijven. Andere oplossingen waren de verzwa-
ring van de voormuur tot dijkhoogte en het (ver)
plaatsen van extra vensters hierboven. Wanneer 
dit door de hoogte van de dijk niet meer mogelijk 
was werden zogenaamde ‘koekoeken’ in de zolders 
toegepast om licht in de woonvertrekken te krij-
gen. Ook de uitbouw van een zijvertrek met een 
topgevel, waar ramen in geplaatst konden wor-
den, was een veel toegepaste oplossing waardoor 
zogenaamde T-boerderijen zich ontwikkelde.

Van de oorspronkelijke boerderijtypes zijn anno 
2012 slechts enkele exemplaren terug te vinden 
langs de dijk. De afname van het belang van het 
boerenbedrijf en de vele dijkverhogingen hebben 
er toe geleid dat vele boerderijen zijn gesloopt.

afbeelding 5.5.4. Boerderij met het adres Baanhoek 
11, voordat deze gerenoveerd werd. [bron: Historische 

Vereniging Sliedrecht] 
afbeelding 5.5.5. Boerderij aan de Rijsdijjkstoep, 

deelgebied Rivierdijk Oost, omstreeks 1960-1970. 
De boerderij is inmiddels gesloopt. [bron: Historische 

Vereniging Sliedrecht] 
 afbeelding 5.5.6. Door de omarming van de alsmaar 

verhoogde dijk kwamen veel boerderijen steeds verder 
in de dijk te liggen. Door de zijmuren te hogen en het 
vlak hiermee vlakker te maken of het uitbouwen van 
zijvertrekken met een kopgevel werd er voor gezorgd 
dat er toch voldoende licht in de woning kon komen. 

[bron:Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam]
afbeelding 5.5.7. Plattegrond van de boerderij met 

adres Baanhoek 691, op basis van de situatie in 1960. 
Hierin is duidelijk het trapse verloop te zien als gevolg 

van de ligging op/in het dijktalud. [bron: Beeldbank 
Rijksdienst Culturel Erfgoed] 

5.5.4

5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.5.11 5.5.12 5.5.13

afbeelding 5.5.8 t/m 5.5.10 Principetekeningen boerderij type A, 
parallel aan de dijk. 
afbeelding 5.5.11Voorbeeld boerderij type A1. [bron: beeldbank 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed] 
afbeelding 5.5.12 Voorbeeld boerderij type A2. 
afbeelding 5.5.13 Voorbeeld boerderij type A3.
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5.5.16 | TYPE B3. TRANSFORMATIE | haaks met mansardedak (breed) 
-

5.5.14 | TYPE B1. | haaks met zadeldak  
schuur gehandhaafd

5.5.15 | TYPE B2. | haaks met mansardedak (smal)
-

Boerderij type B1, B2 en B3 De tweede groep 
types staat haaks op de dijk. Eenvoudigste vari-
ant is de boerderij met zadeldak, in dit geval met 
wolfseind (B1).  In de diepte van het lint hebben 
schuren gestaan, vastgebouwd aan de boerderij 
op de dijk. De nok liep hierdoor trapsgewijs naar 
onderen. Het type met brede kopgevel (B2) heeft 
vaak een symmetrische gevelindeling. In dit geval 
getekend op een aanberming ter hoogte van Mo-
lendijk-Kerkbuurt voorland, waar het hoogteverschil 
met de dijk en het buitendijkse land minder groot 
is. Dit type komt nauwelijks meer voor (wel diverse 
verbouwde exemplaren), maar heeft ook veelvul-
dig aan de voet van de dijk gestaan. Het smallere 
type (B3) heeft de ingang van de boerderij aan as-
symmetrisch in de kopgevel. 

5.6 DE MIDDENSTANDSWONING

5.6.1 Algemene kenmerken

Het type ‘de middenstandswoning’ komt zowel 
direct aan het lint als iets verder van de kruin van 
de dijk voor. De panden werden voor een groot 
gedeelte gebouwd en bewoond door de lokale 
middenstand; aannemers en winkeliers. Het is ook 
aannemelijk dat een aantal woningen in dit type 
door de eigenaren van de baggerbedrijven is ge-
bouwd (zie verder 5.7.1), in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. 

5.5.17 5.5.18 5.5.19

afbeelding 5.5.14 t/m 5.5.16 Principetekeningen boerderij type 
B, haaks op de dijk 
afbeelding 5.5.17 Voorbeeld boerderij type B1 in deelgebied 
Molendijk-Kerkbuurt voorland. 
afbeelding 5.5.12 Voorbeeld boerderij type B2. in deelgebied 
Rivierdijk- West .
afbeelding 5.5.13 Voorbeeld boerderij type B3. op de dijk 
(Westeind) in buurgemeente Papendrecht.

5.6.2

5.6.1

afbeelding 5.6.1 Schematische weergave van het 
type ‘de middenstandswoning’.
afbeelding 5.6.2 Historische foto van het dijklint 
omstreeks 1930-1940, waarbij aan de linkerzijde 
een pand van het type ‘middenstandswoning’ is te 
zien, liggend direct aan de kruin van de dijk. [bron: 
Historische Verenigingh Sliedrecht] 
afbeelding 5.6.3 Een gerenoveerde 
‘middenstandswoning’ in deelgebied Molendijk-
Kerkbuurt voorland.

5.6.3
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5.6.6 | TYPE A3. TRANSFORMATIE | volume verandering
uitbreiding door optrekken gootlijn

5.6.5 | TYPE A2. TRANSFORMATIE | volume verandering
uitbreiding door toepassing mansardedak

5.6.4 | BASISTYPE A1. | parallel met zadeldak
één bouwlaag met zadeldak parallel aan dijk

5.7 DE DIRECTEURSWONING

5.7.1 Algemene kenmerken
Dit type woningen is voor een groot gedeelte  ge-
bouwd en bewoond door de baggerdirecteuren 
van Sliedrecht. Ook andere notabelen van het dorp 
hebben in een woning van dit type gewoond. Ze 
zijn voornamelijk binnendijks terug te vinden 
over de gehele lengte van het lint. In een aantal 
‘directeurswoningen’ die niet meer als woning in 
gebruik zijn huisvesten tegenwoordig winkels of 
kantoren (zakelijke dienstverlening).

De directeurswoning bevind zich vaak op enige 
afstand van de kruin van de dijk (op een aanber-
ming), hoewel er ook panden van dit type direct 
aan de dijk staan. Vaak werden de woningen op 
een iets hoger niveau gebouwd dan de dijk, waar-
door met een trapje de woning kon worden be-
treden. Het gaf mogelijk extra status, doordat het 
pand hierdoor hoger en imposanter overkwam. 
Door dit hoogteverschil en de afstand van de 
voordeur tot de kruin van de dijk zijn liggen deze 
woningen nog altijd op het niveau van de hogere 
(versterkte) dijk.

N

0 50m 100m75m

Baanhoek 99 Molendijk 16 Molendijk 88 Rivierdijk 759 Rivierdijk 506 Rivierdijk 617-619Kerkbuurt 247

5.6.2 De middenstandswoning type A
 
Middenstandswoning type A1, A2, en A3. + Het 
basistype ligt parallel aan de dijk en is praktisch al-
tijd gedenkt met een zadeldak (afbeelding 5.6.4). 
Veel minder vaak voor komen variant A2, de vari-
ant waarbij de grote eenlaagse woning gedekt is 
met een mansardedak (afbeelding 5.6.5), en de 
variant waarbij de dakgoot aan de voorzijde is 
opgetrokken tot twee verdiepingen (afbeelding 
5.6.6). De ‘middenstandswoningen’ zijn allemaal 
afgewerkt met een gevellijst. Ook raamdecoratie 
(ornamenten, rollagen), sierankers en bijvoorbeeld 
glas-in-lood verhullen dat de bouwers van dit type 
woningen tamelijk welvarend waren en dit ook 
wilde tonen. De ingang is doorgaans verhoogd 
gebouwd (woning ligt boven het niveau van de 
dijk) waardoor er een trapje onder de voordeur 
zit. Langs het gehele lint zijn woningen in het type 
‘middenstandswoning’ te vinden. Een concentra-
tie van het type is te vinden in de deelgebieden 
Molendijk-Kerkbuurt Voorland en Rivierdijk West

afbeelding 5.6.4 t/m 5.6.6 Principetekeningen 
middenstandswoning type A. 
afbeelding 5.6.7 Voorbeeld middenstandswoning basistype A1 in 
deelgebied Rivierdijk West.
afbeelding 5.6.8 Voorbeeld middenstandswoning type A3. 
met opgetrokken daklijn aan de voorzijde, gelegen in deelgebied 
Molendijk-Kerkbuurt voorland.

5.6.7 5.6.8 5.7.2

5.7.1

afbeelding 5.7.1 Schematische weergave van 
‘de directeurswoning’
afbeelding 5.7.2 Analysetekening met 
hierop een aantal panden die vallen in 
type directeurswoning, getekend op hun 
kavel. Hieruit is op te merken dat de breedte 
van de kavels waarop de panden staan 
overeenkomt met het grotere volume van de 
directeurswoning. Een enkel kavel heeft zijn 
oorspronkelijke diepte behouden. 
afbeelding 5.7.3 Een pand dat valt binnen 
het type directeurswoning en tegenwoordig als 
kantoor (zakelijke dienstverlening) in gebruik 
is. Het is gelegen in deelgebied Rivierdijk-West.

5.7.3
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5.7.5 | TYPE A2. | twee lagen schilddak
twee bouwlagen met afgeplat schilddak

5.7.4 | BASISTYPE A1. | één laag schilddak
één bouwlaag met afgeplat schilddak

5.8 CONCLUDEREND

Ondanks de verschillen in bebouwing en kavel-
grootte lijkt er een ‘eenheid in verscheidenheid’ te 
zijn langs het Sliedrechtse dijklint. Specifiek op de 
dijk zijn variaties in ligging (kruin of teen van de 
dijk), oriëntatie van kap (parallel of haaks), gevel-
indeling erg groot. Niet alleen vanwege het hoog-
teverschil van de dijk, maar zeker ook door het 
verschil in natuurlijke omstandigheden dat in de 
verschillende deelgebieden heeft geleid tot aan-
passingen in de verschillende basistypes.

De korrelgrootte van de diverse dijkeigen types 
bevindt zich binnen bepaalde marges, passend 
bij het bescheiden volume (breedte en hoogte) 
van de bebouwing. Hierdoor is er een goede ver-
houding in de hoogte van de bebouwing met de 
breedte van het smalle straatprofiel, boven op de 
dijk. Bovendien ontstaat door de afwisseling van 
de diverse types (er staan zelden twee identieke 
woningen naast elkaar) een gevarieerd gevel-
beeld.

5.7.6 5.7.7

afbeelding 5.7.4 en 5.7.5 Principetekeningen 
middenstandswoning type A. 
afbeelding 5.7.6 Voorbeeld directeurswoning type A1 in deelgebied 
Baanhoek.
afbeelding 5.7.7 Voorbeeld directeurswoning type A2, in dit geval 
met schilddak, gelegen in deelgebied Rivierdijk West..

5.7.2 De directeurswoning type A
 
Directeurswoning type A1. en A2. + Beide varian-
ten hebben een symmetrische gevelindeling met 
een afgeplat schilddak. Verder valt op dat de wo-
ningen rijkelijk zijn versierd. Sierlijke en gedetail-
leerde lijstgevels, witte ornamenten rond ramen 
en deuren en sierlijke spouwankers geven de 
woning een rijke uitstraling. Ook de ijzeren hekjes, 
vaak te vinden rond de voortuin van de directeurs-
woningen, zijn bijzonder. Het uiterlijk van de wo-
ning was een statussymbool van haar bewoners. 
Het type komt voor in bijna alle deelgebieden, met 
uitzondering van Rivierdijk Oost.

De architectonische details van de dijkeigen be-
bouwing vertonen een grote mate van eenheid. 
Zo zijn alle types afgewerkt met een schuin dak 
(zadeldak, schilddak, mansardedak) en vorm ook 
de materialisering een geheel. Daarnaast zijn er 
details zoals gevellijsten, raamlijsten, spouwankers 
en langwerpige gevelopeningen die in veel van de 
beschreven types terug komen. Hierdoor ontstaat 
een afwisselend maar samenhangend beeld.

Zoals vermeld is in dit hoofdstuk enkel een 
overzicht gemaakt van de dijkeigen types. Be-
drijfspanden en moderne (niet gebiedsspecifieke) 
bebouwing is niet beschreven. Dit wilt natuurlijk 
niet zeggen dat deze bebouwing geen kwaliteit 
heeft. Hoewel het dus geen compleet overzicht 
betreft van álle bebouwing aan het lint geeft een 
duidelijker inzicht in de gebiedsspecifieke bouw-
stenen van het lint.

5.8.1

afbeelding 5.8.1 Een gevarieerd straatbeeld door de afwisseling 
van verschillende types die door gemeenschappelijke kenmerken een 
eenduidig geheel vormen: het Sliedrechtse dijklint. Foto genomen in 

deelgebied Rivierdijk-West.
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VI. Ruimtelijke kwaliteit gedefinieerd

Zoals in de toelichting bij de gekozen onder-
zoeksopzet is verwoord, is het doel van de ruimte-
lijke analyse (zoals beschreven) een beter begrip te 
krijgen van de aspecten die bijdragen aan de ruim-
telijke kwaliteit. Is dit enkel het historische gevel-
tje of zit er meer achter? Bij het begrip ruimtelijke 
kwaliteit is toegespitst op de ‘belevingswaarde’. 
Het gaat hierbij om termen zoals structuur, di-
versiteit, compostie, attractiviteit en schoonheid 
(zie ook proloog). Hoewel door het lezen van de 
analyse duidelijker wordt welke aspecten hier in 
de Sliedrechtse situatie toe bijdragen, zal in dit 
hoofdstuk als een soort van samenvatting een 
aantal aspecten worden benoemd die bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit
 
Hoewel deze ‘definitie’ van ruimtelijke kwaliteit 
natuurlijk vooral iets zegt over de huidige staat 
dijklint, kan het ook als inspiratie dienen voor toe-
komstige ontwikkelingen. Vanzelfsprekend moe-
ten de hierna genoemde aspecten hierbij niet 
gezien worden als een dwingende set randvoor-
waarden die leidt tot garantie van de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit. Het vormt slechts een solide 
basis voor architecten en stedenbouwkundigen 
die langs het dijklint aan de slag gaan. Een eerste 
leidraad voor de gemeente die er mee aan de slag 
gaat. Voor een deugdelijk ontwerp, afgestemd op 
de locatiespecifieke kenmerken blijft een goede 
ontwerper nodig.

De basis voor de indeling zoals deze hierna zal 
worden gehanteerd is in hoofdlijnen gebaseerd op 
de indeling die Beek & Kooiman (1996) maken in 
het boek ‘Aan de dijk gezet’. Zij baseren de aspecten 
die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het 
dijkmilieu in twee categorieën, namelijk steden-
bouwkundige en architectonische. De steden-
bouwkundige aspecten zeggen hierbij iets over 
de relatie tussen de bebouwing en de dijk, de ar-
chitectonische gaan in op de opzet en uitwerking 
van de daadwerkelijke bebouwing1.. Op basis van 
de vergaarde kennis uit voorgaand analysedeel is 
deze indeling voor de Sliedrechtse situatie aange-
past en aangevuld.

6.1 INLEIDING 6.2 RUIMTELIJKE KWALITEIT DIJKLINT

In de hiervoorgaande analyse zijn diverse karakte-
ristieken en kenmerken aan het licht gekomen die 
een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit 
van de dijk. In dit hoofdstuk zal geprobeerd wor-
den om op basis hiervan een aantal hoofdlijnen te 
duiden die van belang zijn voor de ruimtelijke kwa-
liteit van het Sliedrechtse dijklint. Het kan als een 
shortlist gezien worden van de karakteristieken en 
kenmerken van het Sliedrechtse dijkmilieu, zoals 
deze in dit rapport uitgebreid zijn beschreven.

Noten bij hoofdstuk 6.2
[1.] Beek & Kooiman, 2009, p73

afbeelding 6.1.1 Vervallen kleinschalige bebouwing langs 
een doorzicht richting de Hollandse Biesbosch. Foto gemaakt in 
deelgebied Rivierdijk-Oost,
afbeelding 6.2.1 Door de transformatie van de Sliedrechtse dijk, 
met historische bebouwing en doorzichten naar het achterland, 
tot een winkelstraat zijn veel van de stedebouwkundige en 
architectonische aspecten van het dijklint verloren gegaan. Hierdoor 
is de ruimtelijke kwaliteit afgenomen. In deelgebied Kerkbuurt 
centrum heeft deze ontwikkeling al plaatsgevonden.

6.1.1
6.2.1
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 1. Relatie dijk & bebouwing
 

omschrijving + De bebouwing op het Sliedrechtse 
dijklint gaat een relatie aan met de weg die er over-
heen loopt. De bebouwing staat voor het grootste 
gedeelte direct aan de kruin of op geringe afstand. 
Het straatprofiel is hierdoor smal en wordt bege-
leid door de langsgelegen bebouwing.

mogelijk te ondernemen actie + De bestaande vari-
atie in rooilijn en hoogteligging, gerelateerd aan 
de dijkeigen typlologiën en varieerd, worden ge-
hanteerd en waar mogelijk versterkt. Dit op basis 
van de gebeidskenmerken van het deelgebied.
 
 

2. Dijk & occupatievorm
 

omschrijving + Aangezien de bebouwing op de 
smalle kavels als vanouds in de diepte werd uit-
gebouwd werd hierbij de verkavelingrichting als 
leidend beschouwd. Dit is typerend voor het (dijk)
lint en het is daarom aanbevelenswaardig dit ook 
bij nieuwbouw te behouden.
 
uitgangspunt + Bebouwing volgt het plaatselijke 
verkaveling systeem, opdat dit zichtbaar blijft in 
de stadsstructuur. Kleine korrelmaat dient hierbij 
gerespecteerd te worden.

3. Aaneengesloten/niet-aaneengesloten 
bebouwing & zichtlijnen

omschrijving + De relatie van de dijk en het land-
schap is van oudsher belangrijk geweest. Door de 
jaren heen zijn veel van deze zichten naar het ach-
terland (rivier, polder) dichtgebouwd. Het is van 
belang bij nieuwbouw deze gewenste doorzichten 
te onderkennen, en op te nemen in de plannen., 
afhankelijk van de kenmerken van het deelgebied 
op dit punt.

uitgangspunt + Herbouw & nieuwbouw voegt 
zich naar het aanwezige bebouwingspatroon & 
dichtheid. Bestaande doorzichten worden zoveel 
mogelijk gerespecteerd, en nieuwe doorzichten 
waar mogelijk gecreeërd.

5. Variatie in rooilijn & hoogteligging
  

omschrijving + Een verspringende rooilijn, veroor-
zaakt door specifieke omstandigheden van kavel 
en het toegepaste gebouwtype, is kenmerkend 
voor het dijklint. Het is van belang per project 
te bekijken hoe de voorgestelde rooilijn zich ten 
opzichte van een aantal langs gelegen panden 
verhoudt.

uitgangspunt + De bestaande variatie in rooilijn 
en hoogteligging, gerelateerd aan de dijkeigen 
typlologiën, dient te worden behouden en waar 
mogelijk versterkt. Dit op basis van de gebeidsken-
merken van het deelgebied.

6.2.1 Stedebouwkundige aspecten

4. Variatie in types

omschrijving + Over de lengte van het lint heeft 
altijd een variatie in types bestaan. Ondanks dat 
in bepaalde deelgebieden bepaalde type wonin-
gen meer of minder voorkwamen is er sprake van 
een goede mix. Er moet dus worden voorkomen 
dat seriematig gelijksoortige nieuwbouwwonin-
gen met eenzelfde typologie als projecten langs 
het lint verschijnen. Hierdoor verliest het lint snel 
kwaliteit. Uitzondering hierop vormen de in serie 
gerealiseerde fabriekswoningen, die als blok zijn 
gerealiseerd maar wel individueel herkenbaar zijn.

uitgangspunt + Variatie in types moet, op basis 
van de gebiedseigenschappen, worden gestimu-
leerd. Seriematige bouw en niet gebiedsspecifieke 
woningen zijn ongewenst.

6. Elementen van het gebouwde/niet ge-
bouwde rivierdijklandschap

omschrijving + Bomen en groen vormen een 
belangrijke aspect in de beleving van de dijk. Er 
moet getracht worden deze zo veel als mogelijk 
te handhaven en waar mogelijk nieuwe aanplant 
te stimuleren. 

uitgangspunt + Er moet aandacht worden be-
steed aan het behoud en ontwikkeling van groen 
op de dijk, omdat dit een belangrijke bijdrage le-
veren aan de ruimtelijke kwaliteit.

7. Profielen op- en afritten
  

omschrijving + Belangrijke kwaliteit van een lint is 
de continuïteit. Onderbreking van deze continuï-
teit is in principe onwenselijk. 

uitgangspunt + Breedte en materialisering van 
(particuliere) opritten zijn ondergeschikt aan de 
doorlopende lijn van de dijk

1. Massa- en ruimteverhouding gebouw-dijk

omschrijving + De verhouding tussen de breedte 
van het smalle dijklint en de hoogte van de belen-
dende bebouwing zorgt in belangrijke mate voor 
de beslotenheid, die als ruimtelijk waardevol moet 
worden aangemerkt. Het verstoren van deze ver-
houding door hogere bebouwing is als uitgangs-
punt onwenselijk.

uitgangspunt + Zowel in hoogte als in breedte 
moet de bebouwing zich voegen naar de maat 
en schaal van de omliggende bebouwing van het 
betreffende deelgebied.

6.2.2 Architectonische aspecten

2. Bebouwing gericht op de dijk
  

omschrijving + Bebouwing aan de dijk hoort bij 
de dijk. Het is dan ook wenselijk dat de ontsluiting 
van panden en kavels zoveel mogelijk via de dijk 
verloopt. Hierop aansluitend is het onwenselijk dat 
bijvoorbeeld gevels zonder ingang worden gerea-
liseerd aan het lint.
 
uitgangspunt + Om het straatleven van de dijk te 
bevorderen en de relatie tussen bebouwing te ver-
sterken is het wenselijk dat nieuwbouw ontsloten 
wordt op de dijk.

3. Karakter van de bebouwing
  

omschrijving + De architectonische kenmerken 
van de bebouwing aan het lint zijn bijzonder, en 
geven het geheel een unieke uitstraling binnen 
Sliedrecht. Het is van belang bij nieuwe ontwikke-
lingen kennis te nemen van deze kenmerken om 
er mogelijk (in aangepaste vorm) aan te refereren.

uitgangspunt + Nieuwe bebouwing voegt zich in 
het karakter van de bestaande bebouwing, maar 
poogt geen letterlijke kopie te zijn (historiserend 
bouwen is niet noodzakelijk).

6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 6.2.11

afbeelding 6.2.2 Voorbeeld van een echte dijkwoning: vergroeid 
met het dijklichaam en geöriënteerd op de dijk.

afbeelding 6.2.3 De historische verkavelingssysteem (kaartje 
situatie 1830) is nog  in grote delen van het lint herkenbaar.

afbeelding 6.2.4 Doorzichten naar het achterland (rivier of polder) 
zijn belangrijk voor de beleving van de dijk.

afbeelding 6.2.5 Voorbeeld van een niet dijkeigen type dat qua 
schaal en detaillering niet in het dijklint past.

afbeelding 6.2.6 Een aan de voet gelegen woning in deelgebied 
Baanhoek-Kerkbuurt voorland is kenmerkend voor de dijk.

afbeelding 6.2.7 Bomen horen bij de historische dijk, zoals op dit 
voorbeeld in Baanhoek te zien is.

afbeelding 6.2.8 Grote onderbrekingen in het verloop van de dijk, 
zoals hier bij de Kerkbuurt, zijn onwenselijk.

afbeelding 6.2.9 Te fors gedimensioneerde bebouwing, zoals hier 
nabij het Wiel, doet afbreuk aan de kwaliteit van het lint. 

afbeelding 6.2.10 Doordat de bebouwing ontsloten is via het lint 
ontstaat levendigheid op de dijk. 

afbeelding 6.2.10 Gebiedseigen kenmerken maken dat de 
bebouwing past in het lint.
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VII. Toekomst van het dijklint

7.1 INLEIDING
 
De analyse waarin de ruimtelijk-functionele op-
bouw van de dijk met zijn bebouwing vanuit 
verschillende kanten is beschreven, vormt een 
basisdocument ten aanzien van het ontstaan en 
functioneren van de dijk in Sliedrecht. Maar welke 
conclusies kunnen of moeten hieraan worden ver-
bonden? Wat is de toekomstvisie van het lint en 
hoe kan deze concreet worden vormgegeven. Aan 
dit spanningsveld zal in dit hoofdstuk aandacht 
worden besteed.

Allereerst zal een bondige visie worden uiteen-
gezet, vanzelfsprekend in de lijn met de uit-
gangspunten en resultaten van dit onderzoek 
tot zover. Op basis hiervan wordt een strategie 
gepresenteerd om deze visie te effectueren. Deze 
zal tenslotte worden uitgewerkt in afzonderlijke 
deelstrategieën die afzonderlijk kunnen worden 
ingezet ter realisatie van de toekomstvisie. Hierbij 
zal de nadruk liggen op de ontwikkeling van de 
ruimtelijke kwaliteit en minder op aanpassingen in 
bijvoorbeeld de ontwikkelingsdynamiek.
 

7.2 TOEKOMSTVISIE

In de uiteenzetting van voorgaande hoofdstukken 
is reeds gebleken waarom het dijklint in verschil-
lende opzichten een geval apart is binnen de ruim-
telijk-functionele structuur van de stad Sliedrecht. 
In meer dan 600 jaar bewoningsgeschiedenis 
heeft de dijk zich als woon- en werkmilieu ontwik-
keld tot haar huidige verschijningsvorm. Het is het 
zichtbare bewijs van een door droogleggingen 
en overstromingen bepaalde geschiedenis. Maar 
welke rol zou het dijklint in de toekomst moeten 
of kunnen spelen voor Sliedrecht? Wat is de wense-
lijke toekomst van deze stedelijke structuur? 

7.2.1 Keuzemoment
Nu met de bouw van Baanhoek-West de laatste 
grote uitbreidingslocatie van de gemeente Slie-
drecht is volgebouwd zal op een andere manier 
gekeken moeten worden naar de toekomst van 
de stad. Het dijklint zou hierin als structuur een 
verbindende rol kunnen spelen. Zowel in de struc-
tuur van de stad (opgenomen in stadsstructuur) 
als ook in de functionele benadering (dijk als cen-
trum voor wonen en werken). 

Hoewel de waarden en kenmerken van het dijk-
lint in de voorgaande hoofdstukken zijn benoemd, 
kan de vraag worden gesteld waarom het zinvol 
zou zijn voort te bouwen op deze bestaande kwa-
liteiten van het cultuurhistorisch erfgoed van het 
lint. Waarom niet het verleden loslaten en kiezen 
voor een geheel nieuwe koers? 

Het verloren laten gaan van het dijklint als steden-
bouwkundige structuur is vanuit verschillende 
oogpunten een onwenselijke situatie. Los van de 
beschreven morfologische kwaliteit en historisch 
belang zijn de symbolische en esthetische waar-
den zo mogelijk van nog groter belang. Het lint 
als de bestaansbasis van Sliedrecht, de dijk als 
historisch centrum van het overige zo generieke 
Sliedrecht. Wanneer dit, bewust of onbewust, ver-
nietigd wordt betekent dit een groot verlies voor 
de gemeente.

Hierbij wordt aangenomen dat niks doen als ge-
meente geen optie is. De gemeente moet de regie 
op zich nemen. Immers, als ruimtelijke ontwikke-
lingen zoals ze zich in de laatste decennia hebben 
voorgedaan in hetzelfde tempo worden voortge-
zet of herhaald, is het dijklint als historische struc-
tuur op korte termijn vernietigd. Dit zou een groot 
verlies zijn voor Sliedrecht, dat in het langgerekte 
dijklint zijn ‘historisch erfgoed’ moet erkennen. 
Het is bovendien in het belang van iedereen om 
te kunnen vaststellen hoe de buurt waar hij of 
zij woont dan wel voornemens is te gaan wonen 
er over tien jaar uitziet, wat de exacte koers ook 
moge zijn. Zeker in een relatief snel transforme-
rend bebouwingslint waar dit door het grote aan-
tal eigenaars met tegenstrijdige belangen wellicht 
minder duidelijk is.

Behoud van intrinsieke waarden van het dijklint als 
woonmilieu lijkt in het belang van alle bewoners 

ervan. Het zijn deze karakteristieken en kwaliteiten 
die (mede) er toe leiden dat de huidige bewoners 
verknocht zijn aan het wonen op de dijk en nieuwe 
bewoners de dijk als aantrekkelijk woonmilieu be-
schouwen. Dat het behoud en versterking van 
collectieve ruimtelijke (beeld)kwaliteit indirect kan 
leiden tot de inperking van de vrijheden voor de 
individuele dijkbewoners ten aanzien van de (ver)
bouw van hun woning, wordt nog te vaak gezien 
als een onwenselijke ontwikkeling. Echter, de da-
gelijkse praktijk laat zien dat voorlichting alleen 
niet genoeg is om het dijklint voor zijn ondergang 
te behoeden.

7.2.2 Doelen voor het lint
Om het kader van de hierna uitgewerkte ruimte-
lijke strategiën en aanbevelingen te kunnen plaat-
sen zal hierna een visie worden gegeven over de 
toekomst van het dijklint. Naast enkele specifieke 
problemen, waar een oplossing voor moet wor-
den bedacht, dient met name op twee doelen ge-
stuurd te worden: ruimtelijke en functionele. 

Ruimtelijke doelen
Het verdient de voorkeur dat de ruimtelijke kwali-
teit van het dijkmilieu, bestaande uit de hiervoor 
nader gedefinieerde mix van onder andere klein-
schalige bebouwing, verschillende kapvormen, 
verspringende rooilijnen, behouden blijft en 
waar mogelijk wordt versterkt. Dit is immers het 
resultaat van ruim achthonderd jaar bewonings-
geschiedenis, nieuw- en verbouw van huizen, 

afbeelding 7.2.1 Vervallen bebouwing en 
braakliggende grond in het meest oostelijke 
gedeelte van deelgebied Karkbuurt-Centrum.

7.2.1
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aanpassingen aan de omgeving. Het vormt het 
collectief geheugen van de stad. Het is wenselijk 
dat ook in de toekomst nieuwbouw zich voegt 
binnen deze mix van gebiedseigen kenmerken. 
Binnen de kaders van bestaande typologiën of 
wellicht als nieuw ontworpen typologie die zich 
naadloos voegt in de morfologie.

Om de variatie van het straatbeeld te behouden 
en waar mogelijk te versterken is het onwense-
lijk dat het dijklint wordt volgebouwd met grote 
middelmatige wooncomplexen, die wat betreft 
bebouwingstypologie en architectuur niet passen 
in het voor Sliedrecht zo unieke en karakteristieke 
dijkmilieu. Deze complexen, gebouwd door ont-
wikkelaars die financieel rendement dikwijls pre-
valeren boven de stedebouwkundige kwaliteit, 
doen afbreuk aan de beeldkwaliteit van de dijklint 
als geheel. Ook op kleinere schaal dient bij nieuw-
bouw en verbouw van woningen te worden voor-
komen dat de ruimtelijke kwaliteit van het dijklint 
verloren gaat door bijvoorbeeld de nieuwbouw 
van woningen met een generiek, cq. niet plaats-
specifiek ontwerp, die de kwaliteit van het dijklint 
tekort doen.

Functionele doelen
Vanaf het ontstaan heeft de lintvormige structuur 
een veelheid aan woon- en werkvormen opgeno-
men. In deze de grote mate van variatie ten aan-
zien van gebruik, schaal en type bebouwing ligt 
één van de krachten van het lint. De aanwezig-
heid van deze functionele diversiteit heeft mede 
geleid tot een differentiatie in verschillende be-
bouwingstypes en hiermee bijgedragen aan de 
ruimtelijke diversiteit die als kwaliteit kan worden 

bestempeld. Ook in de toekomst zou het nastre-
venswaardig zijn als het dijklint plaats kon bieden 
aan diverse type woon- en werkvormen. Een an-
dere belangrijke meerwaarde van de bedrijvig-
heid is de levendigheid die de ondernemingen in 
de vorm van klanten, werknemers en leveranciers 
genereren. 

Als gemengd woon- en werkmilieu kan het dijklint 
als aantrekkelijk vestigingsgebied voor onderne-
mende burgers in de regio blijven functioneren. 
Als een van de laatste locaties waar nog talloze 
mogelijkheden zijn voor verbouw danwel het slo-
pen en zelf nieuw bouwen van nieuwe woningen 
heeft het dijklint enorme potentie. 

De ingezette concentratie van bepaalde type be-
drijvigheid en winkels in bepaalde deelgebieden 
van het lint is tenslotte aan te bevelen. 
 
7.2.3 Samengevat
+ De cultuurhistorische waarde van het dijklint in 
de ruimtelijk economische ontwikkeling van Slie-
drecht is zeer groot. Het verdient de aanbeveling 
deze waarden te koesteren;
+ De ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken van 
het huidige dijklint zijn voor een groot gedeelte 
verweven met de ontstaansgeschiedenis van de 
verschillende deelgebieden van het dijklint. Het 
behoud ervan draagt bij aan de identiteit van de 
deelgebieden, het dijklint als stadsstructuur en de 
stad Sliedrecht als geheel.
+ De waardering van cultuurhistorisch erfgoed 
levert in het algemeen economische baten op, zo 
blijkt uit diverse onderzoeken.

afbeelding 7.2.2 Morfologische kaart Sliedrecht 1892
De bebouwing in Sliedrecht is nog geheel op de dijk te vinden, afgezien 
van stoepbebouwing langs de paden richting het achterland en wat 
verspreide bebouwing. 
afbeelding 7.2.3 Morfologische kaart Sliedrecht 1936
Door de bebouwing aan beide zijden van de Stationsweg en de 
realisatie van de buitendijkse uitbreiding wordt voor het eerst op grote 
schaal van het lintvormige bebouwingspatroon afgeweken. Verder 
heeft de stoepbebouwing zich explosief ontwikkeld. 
afbeelding 7.2.4 Morfologische kaart Sliedrecht 1959 
De eerste uitbreidingswijk ‘Schilderswijk’ is gerealiseerd (ten oosten 
van de Stationsweg) en door de voltooiing van de Rijksweg A15 wordt 
het eeuwenoude slagenlandschap verder ‘verknipt’. De industrie op 
Kerkerak is inmiddels tot ontwikkeling gekomen. 
afbeelding 7.2.5 Morfologische kaart Sliedrecht 2008
Sliedrecht heeft zijn definitieve hoofdvorm bereikt, aangezien bijna alle 
uitbreidingslocaties zijn volgebouwd. Laatste grote uitbreidingslocatie 
‘Baanhoek-West’ wordt momenteel (2012) gerealiseerd.
 
[bron kaarten: TU/e M2 masterproject ‘Sliedrecht doorgelicht’, door 
Nanda Sweres ]

afbeelding 7.2.6. Terwijl het dijklint vroeger een grote 
verbondenheid had met het achterland, is door de bouw van 
diverse naoorlogse wijken in Sliedrecht de dijk afgeknipt van zijn 
‘ontginningsbasis’

7.2.2 7.2.3

7.2.4 7.2.5
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7.3.1 Inleiding
Zoals in dit afstudeerrapport al meerdere malen 
naar voren is gekomen wordt de ruimtelijke kwa-
liteit en de waarde van het dijklint voor Sliedrecht 
door zowel professionals als een grote groep bur-
gers onderschreven. Zoals in de visie verwoord 
zijn hiervoor tal van argumenten. De vraag blijft 
welke strategie gevolgd zou moeten worden om 
ongewenste ontwikkelingen te stoppen? Hoe kan 
de gemeente een rol spelen ten aanzien van de 
toekomst van het dijklint en zodoende bestaande 
kwaliteiten te behouden  en te versterken? Welke 
stappen dienen hiervoor genomen worden?

7.3.2 Drie stappen
Uitgangspunt zou moeten zijn dat de gemeente 
niet alles in regelgeving moet willen dichttim-
meren. Het lint moet zich kunnen blijven ontwik-
kelen binnen bepaalde kaders. Daarnaast zou het 
uitgangspunt van alle nieuwe ontwikkelingen de 
bestaande situatie moeten zijn. Deze dient als be-
ginpunt van nieuw te voeren beleid ten aanzien 
van nieuwe ontwikkelingen. Met deze uitgangs-
punten verdient de aanbeveling een gedifferenti-
eerde aanpak van het lint in te voeren, welke kan 
worden opgesplitst in drie essentiële stappen.

 
stap 1. Dijklint binnen Sliedrecht + Eerste stap 
die door de gemeente genomen zou moeten 
worden is de erkenning van de cultuurhistorische 
en ruimtelijke waarde van het lint als geheel. De 
uiteindelijke doorvertaling naar concreet beleid 
en het  creëren van maatschappelijk draagvlak zijn 
hierbij van belang. Het dijklint is iets speciaals voor 
Sliedrecht en zou als geheel binnen de stad een 
aparte status moeten krijgen. Zo kan het voor de 
toekomst veilig gesteld worden.

stap 2. Deelgebieden binnen dijklint + Zoals be-
schreven zijn er in het dijklint verschillende deel-
gebieden te onderkennen. Logische tweede stap 
is de erkenning dat deze deelgebieden andere 
kwaliteiten en problematieken hebben en hierom 
(gedeeltelijk) een verschillende manier van aanpak 
behoeven. 

stap 3. Regimes vaststellen + Ten aanzien van 
de onderzochte ruimtelijke en cultuurhistorische 
waarden zijn er grote verschillen waar te nemen, 
zelfs binnen de deelgebieden. Op basis hiervan is 
het van belang regimes toe te wijzen: hoe waar-
devoller en karakteristieker het deelgebied, hoe 
strenger het regime. 

7.3 STRATEGIE

xxx

Cultuurhistorie: wat levert het op?
Zoals verwoord in de toekomstvisie is er veel voor te zeggen om, in lijn met de uitgangs-
punten en conclusies uit de analyse, de ruimtelijke kwaliteiten van het historische dijklint te 
consolideren en waar mogelijk te versterken. Maar wat zijn los van de ruimtelijke kwaliteiten 
de meerwaarde van dergelijke aanpak? Wat levert het de burgers van de gemeente op? Wat 
is het maatschappelijk belang op basis waarvan een gemeente zich er voor zou moeten in-
zetten. Wat is de economische waarde van cultuurhistorie: welke bijdrage levert het aan de 
maatschappelijke welvaart? In het rapport ‘de Economische waardering van cultuurhistorie’ 
(Witteveen + Bos, 2004) worden voor de vaststelling van deze economische waardering drie 
sociaal economische baten van cultuurhistorie onderzocht: de recreatieve belevingswaarde, 
de verervingswaarde en de woongenotswaarde.

De recreatieve belevingswaarde is de waarde die mensen ontlenen aan een gebied door 
het te bezoeken, zonder dat er daadwerkelijk geld wordt uitgegeven1.. De verervingswaarde 
is de welvaart die burgers ontlenen aan het behouden van erfgoed aan het nageslacht, zon-
der dat zij er zelf op enige wijze gebruik van maken. Dit is onderzocht door burgers te vra-
gen wat ze over hebben voor de instandhouding van bijvoorbeeld een historische molen 
voor de komende generaties. De woongenotswaarde wordt gedefinieerd als de waarde van 
historische kenmerken van de bebouwing en haar omgeving die tot uitdrukking komt in de 
prijs van de woning, aldus Witteveen+Bos. Ze wordt in het onderzoek bepaald door middel 
van hedonistisch prijsonderzoek waarbij prijzen in mooie en minder mooie omgeving met 
elkaar werden vergeleken. Historische kenmerken blijken een specifieke meerwaarde te 
hebben, zo blijkt uit kadastrale gegevens en veldonderzoek. Huizenkopers bleken bereid 
bijna 15% meer te betalen voor dergelijke woningen.

Als we de economische waarde van het Sliedrechtse dijklint gaan beschouwen ligt het voor 
de hand deze vooral te zoeken in de verervings- en woongenotswaarde. Dit gezien het 
geringe gebruik van het lint voor recreatie zal deze meerwaarde een relatief kleine bijdrage 
leveren aan de economische waarde van het lint. Het is dan ook aannemelijk dat investeren 
in het behoud en de versterking van cultuurhistorische kenmerken, zoals beschreven in het 
analysedeel van dit rapport, ook voor het dijklint in Sliedrecht een positieve uitwerking zal 
hebben op de economische waarde.

Interessant is verder op te merken dat in het onderzoek van Witteveen + Bos de variabele 
‘ensemble’ een positieve invloed leek te hebben op met name de woongenotswaarde, 
die tot uitdrukking komt in de prijs van de woning.2. De mate waarin (cultuurhistorische) 
ruimtelijke kenmerken van een object overeenkomsten vertonen met de panden in de 
omgeving werken positief op de woongenotswaarde. Met deze constatering kan worden 
gesteld dat het behoud en versterking van historische ruimtelijke karakteristieken van het 
dijkmilieu als geheel een positieve invloed heeft op de waarde van het vastgoed.

Noten bij hoofdstuk 7.2 
[1.] Witteveen + Bos, 2004, p4 

[2.] Witteveen + Bos, 2004, p35  
 

afbeelding 7.2.7 Woning in het deelgebied 
Baanhoek, met karakteristiek metselwerk in 

de zijgevel.
7.2.7

7.3.1

7.3.2

7.3.3
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Bij alle drie de stappen is het minder essentieel 
wat de precieze afbakening is van de ruimtelijke 
entiteiten. Deze zal voor discussie vatbaar blijven 
en is afhankelijk van de parameters die hierbij van 
belang worden geacht. Belangrijker is de aanname 
dat de onderverdeling belangrijk is voor een daad-
krachtige en evenwichtige aanpak.
 
7.3.3 Toewijzen regimes
De analyse van de ruimtelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten van het dijklint biedt diverse aankno-
pingspunten om tot een gefundeerde indeling van 
regimes te komen. De regimes zeggen iets over de 
noodzaak cq. wens tot sturing ten aanzien van het 
behoud en versterking van de ruimtelijke karakte-
ristieken van het historische dijklint, specifiek voor 
het deelgebied. De bestaande bebouwing wordt 
als uitgangspunt genomen. Het al dan niet (ge-
deeltelijk) aanwezig zijn van deze karakteristieken 
is hierbij van doorslaggevend belang, gezien het 
feit dat de bestaande situatie het uitgangspunt 
vormt. Hoe waardevoller het gebied, hoe strenger 
het regime.

Het gaat bij de regimes uitdrukkelijk over de belen-
dende kavels met bijbehorende opstallen, dus niet 
over de openbare ruimte. Verder is in lijn van de 
analyse enkel gekeken naar de kavels met algehele 
of gedeeltelijke woonbestemming. Panden waarin 
zowel gewoon- en gewerkt wordt zijn hierbij wel 
meegenomen, (industriële) bedrijfspanden zijn 
niet meegenomen. Deze keuze komt voort uit het 
feit dat deze vaak grote bedrijfspanden ook niet 
zijn opgenomen in de typologische analyse.

7.3.4 Uitzonderingen ten aanzien van 
bestaande bebouwing
Vanzelfsprekend kan het niet zo zijn dat bestaande 
bebouwing in het nieuwe strengere regime op-
eens illegaal wordt. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan fors gedimensioneerde appartementencom-
plexen of rigoureus verbouwde winkelruimtes. Op 
basis van de huidige verschijningsvorm kan er voor 
gekozen worden deze panden te ontheffen voor 
het geldende regime, aangezien de bebouwing 
geen bijdrage meer levert aan de ruimtelijke kwa-
liteit. Het heeft daarom geen zin dat verbouwin-
gen aan de extra strenge eisen van het regime in 
het deelgebied moeten voldoen. Op het moment 
dat de bestaande bebouwing gesloopt wordt 
en hiervoor nieuwe panden worden gebouwd, 
dienen deze vanzelfsprekend te voldoen aan het 
nieuwe geldende regime. Andersom kan het ook 
werken. Zo kan er voor gekozen worden aan de 
eigenaren van een historisch zeer waardevol pand 
in een minder karakteristiek gedeelte van het lint 
een strenger regime op te leggen ten aanzien van 
verbouwingen. 

Voor enkele deelgebieden is de regimekaart 
(inclusief uitzonderingen) uitgewerkt. Voor de 
beeldbepalende panden hebben onder architec-
tonische kwaliteit, typologie, relatie dijklichaam en 
bebouwing, verkaveling en korrelgrootte als crite-
ria gediend. Vanzelfsprekend is deze indeling voor 
discussie vatbaar, aangezien het voor bepaalde cri-
teria een interpretatie (subjectief) betreft van de 
daadwerkelijke situatie. Het is vooral de werk- en 
denkwijze die interessant is. De regime kaarten zijn 
als bijlage van dit rapport toegevoegd.

Niemand zal moedwillig afbreuk willen doen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van het lint. Het is een 
sluipend proces, mogelijk het resultaat van een 
gebrek aan kennis en vaardigheden ten aanzien 
van deze specifieke stedelijke structuur. In voor-
gaande hoofdstukken is gepoogd een gestructu-
reerde uiteenzetting te geven van deze ruimtelijke 
karakteristieken van het dijklint in Sliedrecht. Met 
de gepresenteerde visie en strategie in het achter-
hoofd zou deze uiteenzetting al een goede basis 
voor onderbouwing en inspiratie kunnen zijn om 
tot een gebiedseigen manier van plannen en ont-
werpen te komen die beter aansluiten op de cul-
tuurhistorische ruimtelijke kwaliteiten. Zowel voor 
wat betreft de bebouwing als voor de openbare 
ruimte. Echter, de praktijk leert dat deze intentie 
alleen niet voldoende is om de toekomst van het 
dijklint veilig te stellen.
 
8.1.1 Werkwijze
Bij de ruimtelijke analyse van het dijklint, de afba-
kening en beschrijving van de deelgebieden, de 
definitie van de collectieve ruimtelijke kwaliteit en 
de hierbij getrokken conclusies en aanbevelingen 
is voor een belangrijk deel gebruik is gemaakt van 
eigen onderzoeksgegevens. Deze zijn onder an-
dere verkregen vanuit literatuuronderzoek, kaart-
analyse en veldwerk. Om de diverse deelstrategiën 
toe te lichten is gebruik gemaakt van bestaande 
onderzoeken en publicaties ten aanzien van de 
betreffende deelstrategie. In andere gevallen is 
(indien van toepassing) een beschrijving gegeven 

van de status en gebruik van de deelstrategie bin-
nen het huidige beleid van Sliedrecht. In beide ge-
vallen is een koppeling geprobeerd te maken met 
de Sliedrechtse situatie en met de resultaten uit de 
ruimtelijke analyse in het bijzonder. Hierbij zijn ten 
aanzien van elke deelstrategie een aantal aanbeve-
lingen gedaan die positieve uitwerking hebben op 
de collectieve ruimtelijke kwaliteit van het dijklint. 

8.1.2 Typering & ordening deelstrategiën
De hierna beschreven deelstrategiën zijn wat 
betreft hun typering en beoogde uitwerking te 
onderscheiden. Ze zijn wat betreft de rol van de 
gemeente en het gewenste resultaat in te delen 
conform het links afgebeeld schema 8.1.1. Op de 
verticale as is de rol van de gemeente uitgezet. Is 
er sprake van een directe invloed cq. actieve bij-
drage aan de ruimtelijke kwaliteit (gemeente als 
opdrachtegever, actief) of worden enkel via beleid 
en regelgeving ontwikkelingen van andere par-
tijen gestuurd (gemeente als handhaver, passief). 
De horizontale as representeert de uitwerking van 
de diverse deelstrategiën. Heeft het in hoofdzaak 
als doel bestaande ruimtelijke kwaliteiten te bor-
gen of dient het gereedschap als mogelijkheid tot 
ontwikkeling van (verloren) nieuwe kwaliteiten.

Omdat deelstrategieën een grote mate van over-
lap hebben is het moeilijk ze overzichtelijk en lo-
gisch te presenteren. Het gaat zowel om bestaand 
gemeentelijk instrumentarium, concretere ruimte-
lijke projecten alsook aanbevelingen die hier weer 

gedeeltelijk onder kunnen hangen. Een indeling 
op basis van het belangrijkste effect van de deel-
strategiën op de ruimtelijke kwaliteit is uiteindelijk 
als de meest logische indeling uit de bus gekomen 
en hierna gehanteerd.

Allereerst zullen het welstandsbeleid, bestem-
mingsplan en hier aan gekoppelde vergunnings-
vrije bouwen worden toegelicht. Het effect van 
deze instrumenten kan ten aanzien van de ruim-
telijke kwaliteit gezien worden als zowel conser-
verend als ontwikkelend (nieuwbouw), en dan 
hoofdzakelijk ten aanzien van de bebouwing. 
Vervolgens komen een tweetal deelstrategiën 
aan bod die ten aanzien van de ruimtelijke kwa-
liteit meer als ‘optimalisatie’ van het bestaande 
kan worden gezien: bomen op de dijk en het re-
clamebeleid. Tenslotte zal het ‘actieve pandenbe-
leid’ worden beschreven, dat vooral aan de kant 
van optimalisering en ontwikkeling moet worden 
geplaatst.

VIII. Deelstrategiën ruimtelijke kwaliteit

8.1 INLEIDING

“ Het komt met de ruimtelijke kwaliteit 

niet zomaar goed. De optelsom van alle 

goedbedoelde pogingen om iets fraais te 

bouwen, levert immers niet zonder meer 

een aangename omgeving op.”

Nelissen & Ten Cate, 2009 SCHEMA 8.1.1 ‘TYPERING DEELSTRATEGIËN’
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8.2 DE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN WELSTAND | strijd tegen de ontsiering van de gebouwde omgeving

“ Het uiterlijk en de plaatsing van 

een bouwwerk of standplaats, 

zowel op zichzelf als in 

verband met de omgeving of 

de te verwachten ontwikkeling 

daarvan, mogen niet in strijd 

zijn met redelijke eisen van 

welstand...” 

artikel 12 van de Woningwet

8.2.1 Inleiding
Naast het bestemmingsplan vormt de welstands-
nota in Nederland een belangrijk instrument 
om nieuwbouw en verbouw van woningen te 
reguleren. Waar het bestemmingsplan vaak de 
functionele kaders stelt gaat het bij welstand om 
het voorkomen (uiterlijk) van de bebouwing. De 
noodzaak van de welstandstoets heeft de afgelo-
pen jaren diverse malen ter discussie gestaan. Aan-
gewakkerd door de bezuinigingen bij de overheid 
en de wens tot de vermindering van de regeldruk 
is het een agendapunt (geweest) bij diverse ge-
meentes in Nederland. Maar ook in landelijke re-
gelgeving lijkt de stevige positie van welstand aan 
betekenis te verliezen. 

Om te achterhalen welke rol de welstand kan heb-
ben in het behoud en de ontwikkeling van speci-
fieke ruimtelijke kwaliteiten van het lint wordt in 
dit hoofdstuk de volgende uiteenzetting gemaakt. 
Ten eerste zal worden in gegaan op het welstands-
beleid in Nederland. Ten tweede zullen de onder-
delen van de vigerende welstandsnota die van 
toepassing zijn op het dijklint worden toegelicht. 
Ten derde zal op basis van twee cases een voorzet 
worden gegeven voor een aantal aanbevelingen 
ten aanzien van de welstandszorg in Sliedrecht, 
vanzelfsprekend in het licht van dit afstudeeron-
derzoek.

8.2.2 Welstand in Nederland
Het welstandstoezicht is opgesteld vanuit de ge-
dachte dat bouwen de leef- en werkomgeving 
van andere burgers kan beïnvloeden en hiermee 
dus een maatschappelijke daad is waarbij een 
zorgvuldige belangenafweging door de overheid 

gewenst is. Het ontstaan van de welstand gaat 
terug naar het begin van de twintigste eeuw, toen 
particulieren zich zorgen begonnen te maken 
over ‘de ontsiering’ van de gebouwde omgeving. 
Het huidige welstandsadvies vindt zijn wettelijke 
grondslag in artikel 12 van de woningwet 2003. 
Naast voorschriften met betrekking tot het uiterlijk 
van objecten kunnen hierin ook richtlijnen worden 
vastgesteld met betrekking tot de situering van 
gebouwen (op kavel, in omgeving). Dit alles met 
als doel een eenduidig karakter van de leefomge-
ving te garanderen. 

De welstandscommissie | De welstandscommis-
sie bestaat sinds 1962. Vanaf dat moment waren 
gemeentes verplicht een welstandsbepaling op 
te nemen in hun bouwverordening. De welstands-
commissie is een onafhankelijk door de gemeen-
teraad benoemde commissie die in opdracht van 
het College van B & W bouwplannen, aan- en ver-
bouwbouwplannen toetst aan de redelijke eisen 
van welstand. Ze brengt haar niet bindende ad-
vies, op basis van de vastgestelde criteria, uit aan 
het College van Burgemeester die de uiteindelijke 
bouwvergunning moet goedkeuren. Het is voor 
het College van B & W mogelijk om met motivatie, 
in de vorm van bijvoorbeeld het advies van een 
deskundige, af te wijken van dit advies van de wel-
standscommissie, alhoewel dit niet gebruikelijk is.

De welstandscriteria | Het is aan de gemeenteraad 
om te beslissen wat er wel en niet wordt vastge-
legd in het de welstandsnota. Door het aantal van 
en de variatie in criteria die in een welstandsnota 
vastgesteld kunnen worden, zijn er verschillende 
hoofdgroepen te herkennen. Ten eerste zijn er de 

algemene aspecten van welstandstoetsing (alge-
mene criteria) die de grondslag vormen voor fei-
telijk alle welstandsadviezen. Ten tweede kan voor 
specifieke gebieden binnen gemeenten gebieds-
gerichte welstandscriteria worden vastgesteld. 
In deze criteria kunnen bouwplannen worden 
getoetst met de karakteristiek en beeldkwaliteit 
van bijvoorbeeld een historisch dijklint. Dit is vast-
gelegd in criteria met betrekking tot bijvoorbeeld 
maatgeving, marges en verschijningsvorm. Ten 
derde kunnen middels objectgebonden criteria 
veel voorkomende bijzonder gebouwen aan speci-
fieke welstandseisen onderhevig worden gesteld. 
Hiermee kan bijvoorbeeld het behoud van karak-
teristieke boerderijen of andere streekgebonden 
bebouwing worden geregeld. Ten vierde kunnen 
in de sneltoetscriteria gestandaardiseerde wel-
standscriteria worden vastgelegd voor veel voor-
komende kleine verbouwingen die aan de hand 
van een ambtelijke toets kan worden afgehandeld.

Sneltoetscriteria | Bij veel voorkomende kleine 
verbouwingen hoeven bouwplannen onder be-
paalde omstandigheden niet aan de welstands-
commissie te worden voorgelegd. Dit is het geval 
wanneer een plan voldoet aan de sneltoetscriteria 
zoals deze zijn opgenomen in het bestemmings-
plan. Als dit het geval is kan de ambtenaar die 
dit toetst een positief welstandsadvies afgeven, 
zonder dat de welstandscommissie hierover oor-
deelt.1. In dit geval wordt dus niet getoetst aan de 
gebiedsgerichte, objectgerichte of algemene wel-
standscriteria. Wanneer niet wordt voldaan aan de 
sneltoets criteria of wanneer er sprake is van een 
bijzondere situatie wordt het bouwplan aan de 
welstandscommissie voorgelegd. Dit gebeurt in 

alle gevallen wanneer het een bouwplan voor een 
monument of beschermd dorps- of stadsgezicht 
gaat.
 
8.2.3 Welstand in Sliedrecht
Het welstandsbeleid in Sliedrecht is vastgelegd 
in de Welstandsnota 2011 (situatie 2012). Het 
dijklint is hierbinnen als apart welstandsgebied 
opgenomen. Van de vier voor handen zijnde wel-
standsniveaus is het gehele dijklint als bijzonder 
welstandsgebied aangemerkt. Hierbinnen is er on-
derscheid gemaakt tussen de Kerkbuurt (het win-
kelgebied) en de rest van het lint. Op de volgende 
pagina’s zal worden ingegaan op de twee gebie-
den en de van toepassing zijnde welstandscrite-
ria, die in het licht van dit onderzoeksrapport van 
belang zijn. Wat hierbij in eerste instantie opvalt is 
dat dit meer globale aanbevelingen zijn dan dui-
delijke criteria. Ook zal in worden gegaan op de 
objectcriteria, in Sliedrecht van toepassing voor 
boerderijen.

8.2.1

afbeelding 8.2.1 Deelgebied Kerkbuurt. Hier is helaas 
weinig historische bebouwing terug te vinden

Er is in dit rapport veel gezegd over de ruimtelijke 
opbouw van het dijklint. De ontstaansgeschiede-
nis is ruimschoots aan bod gekomen en bestaande 
bebouwing is op verschillende manieren geana-
lyseerd. In dit laatste deel worden tenslotte stra-
tegiën gepresenteerd die de gemeente kunnen 
helpen beleid te formuleren waarmee ze het dij-
klint, met haar specifieke ruimtelijke kwaliteit, kan 
behouden en versterken. Ondanks deze inspan-
ningen blijft de kwaliteit van de nieuw te realiseren 
bebouwing uiteindelijk de eindverantwoordelijk-
heid van de ontwerper.

Interessante vraag blijft wat voor type architec-
tuur bij de hierna gepresenteerde deelstrategiën 
past. Moet de toekomstige nieuwe bebouwing 
per definitie historiserend zijn of kan er ook op 
een modernere manier gebiedseigen gebouwd 
worden, voorbouwend op de hoofdlijnen van 
dit onderzoek? Een tweetal recente voorbeelden 
die (naar persoonlijke mening van de auteur) als 
goede voorbeelden moeten worden aangemerkt 
geven een goed idee van het type gebiedseigen 
‘moderne’ architectuur dat op de dijk past.

Het eerste pand (afbeelding 8.1.2) betreft een 
woongebouw ter hoogte van Baanhoek 200 in 
Sliedrecht. Zoals te zien wordt de diepte van het 
kavel benut (geïnspireerd op de stoepbebouwing) 
om zo meerdere wooneenheden te realiseren, 
zodat het volume aan de dijk niet te massaal over-
komt. Hierin is ook trapsgewijs het hoogteverschil 
van de dijk opgevangen. Details zoals de tuitgevel, 
raamindeling en materialisering referen duidelijk 
naar de bebouwing op de dijk, maar er is wel ge-
tracht deze niet letterlijk te kopiëren. 

Het tweede voorbeeld (afbeelding 8.1.3) is een 
dubbele woning in het dijkdorp Papendrecht, ter 
hoogte van Westeind 112. Het redelijk grote vo-
lume is door geleding in de gevel opgedeeld in 
een aantal secties. De woning maakt gebruik van 
het hoogteverschil (is vergroeid met de dijk). De 
materialisering is modern, maar toont onmisken-
baar overeenkomsten met de rest van de dijk. De 
detaillering is nauwkeurig. Het kan samenvattend 
als een kwalitatief goed en dijkeigen project wor-
den beschouwd.

Natuurlijk dekken deze twee voorbeelden niet de 
lading van dit afstudeerrapport. Ook zou het ge-
heel volbouwen van het lint met dergelijke pan-
den niet tot het gewenste resultaat leiden. Deze 
twee voorbeelden geven echter wel een manier 
van bouwen aan waarbij de architect terdege 
heeft gekeken naar de gebiedseigenschappen, 
om deze op zijn manier te interpreteren en te ver-
werken in een eigentijds ontwerp. Dit is iets wat 
voor alle projecten (in ieder geval aan het dijklint 
in Sliedrecht) zou moeten gelden.

TOEKOMST VAN DE DIJK: HISTORISEREND BOUWEN?

8.1.2 8.1.3
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Welstandsgebied dijklint
Ook voor het overige dijklint wordt het kleinscha-
lige individuele karakter van de gegroeide bebou-
wingsstructuur als kwaliteit benoemd. “Korte rijtjes 
arbeiderswoningen worden afgewisseld met grotere 
(vrijstaande) dorpsachtige woningen en een enkele 
boerderij of bedrijfsgebouw.” 2. Het afwisselende 
beeld van de gegroeide structuur met kleinscha-
lige bebouwing en relaties met het achterland 
worden als waardevol aangemerkt. De dynamiek 
van het deelgebied wordt als hoog gekarakteri-
seerd.

  Ligging | Belangrijke criteria voor 
nieuwbouw zijn de eis dat de hoofdbebouwing op 
kruinhoogte tegen het oorspronkelijke dijkprofiel 
moet worden geplaatst (zonder aanberming). De 
rooilijn moet de dijk volgen en onderling versprin-
gen. De voorgevel dient op de dijk te zijn geori-
enteerd. Verder wordt gesteld dat het de voorkeur 
geniet grootschalige bebouwing op de achterter-
reinen te situeren en bijgebouwen uit het zicht te 
positioneren.

  Massa | De bouwmassa en gevelop-
bouw dienen evenwichtig te zijn en wat betreft 
hoofdvorm en nokrichting afgestemd te zijn op 
oorspronkelijke bebouwingskenmerken. De nok-
richting moet hierbij het verloop van de dijk ofwel 
de verkavelingrichting volgen. Daarnaast moet de 
begane grondlaag afgestemd zijn op de geleding, 
ritmiek en stijl van de gehele gevel. Gebouwen zijn 
in het algemeen kleinschalig, individueel en afwis-
selend waarbij één tot twee lagen onderbouw 
met eenduidige kap de voorkeur geniet. Tenslotte 
wordt gesteld dat uitbreidingen en bijgebouwen 
ondergeschikt moeten zijn aan de hoofdmassa. 

  Architectonische uitwerking | Con-
form de Welstandsnota 2011 dient de architec-
tonische uitwerking en detaillering zorgvuldig, 
evenwichtig en afwisselend te zijn; de architectuur 
moet hierbij passen in het beeld van de dorpse be-
bouwing. Verder moeten zijgevels van woningen 
vensters bevatten, dienen elementen in de gevel 
als deuren en ramen in een logische verhouding 
tot elkaar in de gevel geplaatst te worden en moe-
ten kozijnen en dakgoten en dergelijke zorgvuldig 
worden gedetailleerd.

  Materialisering en kleur | Ten aan-
zien van materialisering & kleurstelling wordt de 
voorkeur voor terughoudendheid beschreven, 
waarbij de gebruikte kleuren in harmonie moeten 
zijn met de omliggende bebouwing. Gevels die-
nen in hoofdzaak worden uitgevoerd in baksteen, 
vergelijkbaar steenachtig materiaal of een lichte 
tint pleisterwerk. Hellende daken moeten worden 
uitgevoerd in (matte) keramische pannen of (na-
tuurlijk) riet.

Welstandsgebied Kerkbuurt
Voor de Kerkbuurt wordt met name het klein-
schalige individuele karakter van de gegroeide 
bebouwingsstructuur als kwaliteit benoemd. In 
overeenstemming met de analyse in dit rapport 
wordt gesproken over een grote diversiteit aan 
architectuurstijlen met verschillende op- en aan-
bouwen. De dynamiek van het deelgebied wordt 
als gemiddeld tot hoog gekarakteriseerd.

  Ligging | Wat betreft de ligging wordt 
gesteld dat het dorpse karakter dient te worden 
behouden. Daarnaast dienen de rooilijnen het 
verloop van de dijk te volgen en waar mogelijk 
enigszins te verspringen. Verder wordt gesteld dat 
het de voorkeur geniet grootschalige bebouwing 
op de achterterreinen te situeren en bijgebouwen 
uit het zicht te positioneren. 
  Massa | De bouwmassa en gevelop-
bouw dienen evenwichtig te zijn en wat betreft 
hoofdvorm en nokrichting afgestemd te zijn op 
oorspronkelijke bebouwingskenmerken. Gebou-
wen zijn in het algemeen kleinschalig, individueel 
en afwisselend. Tenslotte wordt gesteld dat uitbrei-
dingen en bijgebouwen ondergeschikt moeten 
zijn aan de hoofdmassa.

  Architectonische uitwerking | Con-
form de Welstandsnota 2011 dient de architec-
tonische uitwerking en detaillering zorgvuldig, 
evenwichtig en afwisselend te zijn; de architectuur 
moet hierbijpassen in het beeld van de dorpse be-
bouwing. Verder moeten zijgevels van woningen 
vensters bevatten, dienen elementen in de gevel 
als deuren en ramen in een logische verhouding 
tot elkaar in de gevel geplaatst te worden en moe-
ten kozijnen en dakgoten en dergelijke zorgvuldig 
worden gedetailleerd.
  
  Materialisering en kleur | Ten aan-
zien van materialisering en kleurstelling wordt de 
voorkeur voor terughoudendheid beschreven, 
waarbij de gebruikte kleuren in harmonie moeten 
zijn met de omliggende bebouwing. Gevels die-
nen in hoofdzaak worden uitgevoerd in baksteen, 
vergelijkbaar steenachtig materiaal of een lichte 
tint pleisterwerk. Hellende daken moeten worden 
uitgevoerd in (matte) keramische pannen of (na-
tuurlijk) riet.
 

afbeelding 8.2.2  Nieuwe 
bouwontwikkelingen met een grotere schaal 

dan de oorspronkelijke bebouwing 
afbeelding 8.2.3 Een kleine woning op de 

binnenzijde van de dijk in Baanhoek.
afbeelding 8.2.4  Historische bebouwing 

bepaalt op grote stukken van de rivierdijk-west 
het karakter van de openbare ruimte.

Objectcriteria boerderijen
Voor boerderijen binnen de bijzondere welstands-
gebieden gelden aanvullende criteria ten aanzien 
van welstand. De waarde van deze objecten als 
herinnering naar het agrarische verleden wordt 
hiermee onderkend.

  Ligging | Voor boerderijen wordt één 
vrijstaande hoofdmassa per terrein gesteld, waar-
bij de voorgevel gericht moet zijn op belangrijkste 
openbare ruimte. Bijgebouwen moeten hieraan 
ondergeschikt zijn en bestaande rooilijnen geres-
pecteerd. Verder is het onwenselijk voorerven te 
verharden voor bijvoorbeeld parkeren.
  Massa | De bouwmassa dient vrijstaand, 
individueel en afwisselend te zijn en wat betreft 
hoofdvorm en nokrichting afgestemd te zijn op 
oorspronkelijke bebouwingskenmerken. De on-
derbouw bestaat uit één tot anderhalve laag met 
zadeldak of samengestelde dak, waarbij de nok-
richting afwisselend is. De zijgevels hebben voorts 
vensters. Tenslotte wordt gesteld dat uitbreidingen 
en bijgebouwen ondergeschikt moeten zijn aan 
de hoofdmassa.
  Architectonische uitwerking | Con-
form de Welstandsnota 2011 dient de architecto-
nische uitwerking en detaillering zorgvuldig en 
gevarieerd te zijn. Voor wat betreft boerderijen is 
de welstandsnota hierin specifieker. Zo dienen oa 
kozijnen en daklijsten geprofileerd te zijn, worden 
staande ramen voor het voorgebouw voorge-
schreven en moeten vensters een onderverdeling 
hebben.
  Materialisering & kleur | Gevels moe-
ten in hoofdzaak zijn uitgevoerd in bruine of gele 
baksteen, met mogelijkheid tot stuc-accenten. De 

hellende daken zijn gedekt met keramische pan-
nen. Materialen en kleuren van de bijgebouwen 
moeten afgestemd zijn op het hoofdgebouw.

Beschouwing welstand in Sliedrecht
Opvallend is de ruime en vrijblijvende formule-
ring van de diverse criteria in Sliedrecht. Zo wordt 
er bijvoorbeeld niet uitgewerkt wat onder termen 
als ‘dorpse bebouwing’, ‘oorspronkelijke bebouwings-
kenmerken’, ‘logische verhouding’ of ‘zorgvuldige, 
evenwichtige en afwisselende architectonische uit-
werking’ wordt verstaan. De criteria zijn hiermee op 
verschillende manieren uit te leggen, wat tot on-
gewenste discussies kan leiden. Daarnaast wordt 
door termen als ‘de voorkeur geniet’ de validatie 
en hardheid van de criteria afgezwakt, waardoor 
naast de uitleg van de inhoud ook de toepassing 
van de criteria kan worden betwist.

Door deze te ruime formulering kan de wel-
standscommissie en haar beoordeling ten prooi 
vallen aan de creativiteit en onderbouwing van 
de planaanvrager. Als hij of zij op andere wijze de 
criteria interpreteert en deze in een goed onder-
bouwd ontwerp indient zal mogelijk een positief 
welstandsadvies moeten worden gegeven, terwijl 
men zich kan afvragen of het binnen de doelstel-
lingen van de opgestelde welstandscirteria zou 
moeten worden toegestaan.

“ Een terugkerend probleem bij 

de ruimtelijke kwaliteitszorg 

is dat ontwerpers en 

opdrachtgevers het gevoel 

hebben overgeleverd te zijn aan 

de willekeur van beoordelaars, 

een willekeur die onder meer 

met geld of goede woorden kan 

worden beïnvloed. ”

Nelissen & Ten Cate, 20093.

Om een idee te geven (on)mogelijkheden van  
het welstandsbeleid in Nederland zal hierna 
worden ingegaan op twee cases. Allereerst 
zullen op basis van het boek ‘Mooi Europa; 
ruimtelijke kwaliteitszorg in Europa’ een aantal 
aanbevelingen worden aangehaald die ook 
voor het Sliedrechtse welstandsbeleid positief 
kunnen uitwerken. Vervolgens zal kort worden 
ingegaan op de vigerende welstandsnota van 
de Gemeente Borsele. De Borselse nota blijkt 
veel specifieker ten aanzien van gebiedsinde-
ling en welstandscriteria in vergelijking met 
Sliedrecht, en sluit hiermee meer aan op de 
uitgangspunten van dit onderzoek. Het is een 
goed voorbeeld hoe de welstandsnota verder 
kan worden uitgesplitst.

Welstand; twee cases

8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5
afbeelding 8.2.5 Een oranje geverfd winkelpand in deelgebied 

Kerkbuurt-West te Sliedrecht.
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5. Onafhankelijke commissie
Om willekeur te verkleinen en breedheid en vari-
atie in de argumentatie te bevorderen is het wer-
ken met een commissie bestaande uit meerdere 
personen. Het is essentieel dat deze commissie 
onafhankelijk van de politiek is en hierdoor een 
kwalitatieve belangenafweging kan maken.

6. Procedure en werkwijze
Omat de welstandsadvisering wettelijk gebonden 
is zijn hiervoor per gemeente procedures en werk-
wijze vastgesteld. Hierdoor is de rechtsgelijkheid 
gewaarbord. Het is aan te bevelen deze geregeld 
tegen het licht te houden ten aanzien van efficiën-
tie en effectiviteit. Dit behelst eveneens de training 
van commissieleden.

7. Transparantie
Om het beeld van welstandsadvies als ‘ achter-
kamertjes-politiek’ te voorkomen is het van be-
lang transparant en open te werken. Een van de 
mogelijkheden die Nelissen en ten Cate hiervoor 
opperen is het opnemen van burgerleden in de 
welstandscommissie danwel het openbaar maken 
van haar vergaderingen. Ook door heldere com-
municatie in de vorm van jaarverslagen, medede-
lingen in plaatselijke pers, een website. Hieronder 
valt ook een heldere en voor de burger begrijpbare 
motivatie van het welstandsadvies.

8. Communicatie
Aangezien de wlestandscommissie een niet 
bindend advies uitbrengt aan het College, dat 
hierover uiteindelijk beslist, is het van belang af-
spraken te maken over de wijze waarop welstand 
rechtstreeks of gezamenlijk met de gemeente naar 
buiten treedt. 

9. Proportionaliteit
Welstandscommissies moeten zich beperken tot 
de taken waarvoor zij zijn aangesteld: de bewa-
king van de kwaliteit van het publiek domein. 
Details die geen invloed hebben op het pu-
blieke domein vallen feitelijk buiten hun advies. 

10. Verbreding & verdieping
Zoals ook in dit rapport beschreven wordt de 
ruimtelijke kwaliteit niet alleen gevormd door de 
vormgeving van een individueel bouwwerk. De 
blik waarmee een welstandscommissie kijkt moet 
daarom breder zijn dan enkel de architectonische. 
Hierom zouden naast architecten ook steden-
bouwkundigen, landschapsarchitecten, monu-
mentendeskundigen en burgers zitting kunnen 
nemen in dergelijk multi-disciplinair team.

11. Verantwoording
De auteurs van het boek vinden dat welstands-
commissies zichzelf zouden moeten verantwoor-
den tegenover de besturen in opdracht waarvan 
ze opereren. Zodoende kunnen problemen ten 
aanzien van effectiviteit en efficiëntie, maar ook 
een reflectie op hun eigen sterktes en zwaktes in 
kaart worden gebracht om hiermee het lokale wel-
standssysteem verder te ontwikkelen.

In het boek ‘Mooi Europa; ruimtelijke kwaliteits-
zorg in Europa’ doen Nelissen & ten Cate sug-
gesties voor te ondernemen actie om tot een 
mogelijk nog legitiemer, maatschappelijk gedra-
gen, effectief en efficiënt stelsel van ruimtelijke 
kwaliteitszorg te komen.1. Ondanks de mogelijke 
gekleurdheid van de beide auteurs (beide vanuit 
diverse functies voorstander van welstand) zal een 
selectie van de acties, die interessant kan zijn voor 
toekomstig welstandsbeleid in Sliedrecht, punts-
gewijs worden aangehaald en toegelicht. 

1. Verbreden van maatschappelijk draagvlak
Nelissen & Ten Cate benadrukken dat welstands-
zorg niet als een bijverschijnsel moet worden ge-
zien. Het moet vooral toegankelijk en begrijpbaar 
zijn voor iedereen omdat anders het maatschap-
pelijk draagvlak uitblijft.

2. Politieke wil
Het is van belang dat lokale bestuurders aanwe-
zige ruimtelijke kwaliteiten onderkennen, en con-
dities creëren om deze te bevorderen. “ Politieke 
partijen en overheden dienen zich bewust te zijn van 
de waarde en betekenis van en hoogwaardige ruim-
telijke omgeving.”2. Dat is de eerste stap tot borging 
van ruimtelijke kwaliteit.

3. Open debat
In dit onderzoek is meermaals gebleken dat er 
uiteenlopende standpunten bestaan over de 
noodzaak en invulling van verscherpte ruimtelijke 
kwaliteitszorg. Het is van belang over de invoering 
en invulling van dergelijk nieuw beleid in discussie 
te gaan met betrokkenen om zodoende waarde-
volle input te vergaren & bovendien draagvlak te 
creëren. 

4. Duidelijke organisatie & beleid
Om de schijn van willekeur te voorkomen is het 
van belang een duidelijk systeem en beleid uit te 
rollen, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ook 
kan er gekeken worden naar de optimalisatie van 
de welstandstoets, aangezien dit relatief tijdro-
vende karwei als ongewenste vertragende factor 
wordt gezien.
 

“ Het is niet de opdracht van de 

ruimtelijke kwaliteitszorg om te 

voorkomen dat een particulier 

een slecht ontwerp krijgt; het is 

de opdracht om te voorkomen 

dat een slecht ontwerp de 

kwaliteit van het publiek domein 

onevenredig aantast.” 

Nelissen en Ten Cate, 20093

case 1. Welstand in Europa

Noten case 1. 
[1.] Nelissen & Ten Cate, 2009, p209
[2.] Nelissen & ten Cate, 2009, p210

[3.] Nelissen & ten Cate, 2009, p214.

afbeelding 8.2.6 Cover van het boek ‘Mooi 
Europa’ [bron: Nelissen en ten Cate, 2009]

case 2. Welstandsnota Gemeente Borsele

Borsele bestaat uit een aantal kleine tot middel-
grote kernen van verschillende grootte en met va-
rierende ruimtelijke kenmerken. Alhoewel er ook 
veel overeenkomsten zijn tussen de dorpen in de 
Gemeente, voor een belangrijk deel opgebouwd 
uit historische lintbebouwing, heeft elke kern 
aparte gebiedscriteria. Bovendien is in elk dorp, op 
basis van ruimtelijke en bebouwingskenmerken, 
een onderverdeling gemaakt in deelgebieden met 
hieraan gekoppeld een welstandsniveau en bijpas-
sende gebiedscriteria. 

Onderstaand zijn op basis van de indeling in de 
Welstandsnota Borsele 2004 een aantal gebieds-
gerichte welstandscriteria opgesomd, zoals deze 
zijn opgenomen voor de historische dorpslinten 
in de diverse kernen. Hierbij is eerst het letterlijke 
criterium afgedrukt, vervolgens een toelichting en 
koppeling naar de Sliedrechtse situatie gemaakt en 
tenslotte getracht aan te geven op welke vormen 
van bouw het criterium van toepassing is: nieuw-
bouw en/of verbouw. Hierna zal op eenzelfde wijze 
kort worden ingegaan op de themagerichte wel-
standscriteria zoals ze in Borsele zijn omschreven.

1.Algemeen

“ Behoud van het ensemble.”
> Met deze welstandseis wordt het belang van het 
ensemble benadrukt. [ nieuwbouw ] [ verbouw ]

 
“ Bij renovatie of (vervangende) nieuwbouw is het uitgangspunt een 
zorgvuldige inpassing tussen de bestaande bebouwing. Zogenaamde 
cataloguswoningen zijn ongewenst. Woningen dienen op de locatie te 
zijn ontwerpen. Behoud van het ensemble is bepalend.”
> Zoals al meerdere malen aangehaald zal de 
ruimtelijke kwaliteit van het dijklint afhankelijk 
blijven van de kundigheid van de architecten 
die er mee aan de slag gaan. Echter, door te be-
nadrukken dat een locatiespecifiek ontwerp 
gewenst is wordt indirect een kwaliteitsniveau 
gevraagd zonder hieraan objectieve criteria te 
verbinden. Het argument dat een nieuw ontwerp 
juist het contrast met de bestaande bebouwing 
wil opzoeken is hiermee niet meer steekhoudend.  
[ nieuwbouw ] [ verbouw ]

 
2. Situering, massa en vorm
 
“ Bij vervangende nieuwbouw is de positie en oriëntatie van de oor-
spronkelijke bebouwing richtinggevend.”
> Door deze eis blijft de positie en oriëntatie van 
de bestaande situatie veel meer als een uitgangs-
punt functioneren voor de nieuwbouw. Het is 
hierbij alleen de vraag hoe omgegaan wordt met 
vervangende nieuwbouw van bebouwing welke 
qua positionering en oriëntatie niet als gebiedsei-
gen is te kenmerken? Hier zou bij het schrijven van 
een dergelijke welstandseis voor Sliedrecht naar 
gekeken moeten worden. [ nieuwbouw ] 

“ Aanbouwen en toevoegingen aan het dakvlak dienen aan de ach-
terzijde van het hoofdgebouw te worden gesitueerd. Wat betreft 
maatvoering, architectuur en detaillering moeten deze bouwwerken 
afgestemd zijn op de vormgeving van de gevel- en dakvlakken van het 
hoofdgebouw. ”
> Deze welstandseis verbiedt onder andere de 
toevoeging van dakkapellen aan de voor- of zij-
kant van het gebouw. Natuurlijk is dit vanuit de 
ruimtelijke kwaliteit en de wens tot consolideren 
van bestaande waarden wenselijk. Echter, de af-
weging moet worden gemaakt of dit niet te veel 
beperkingen oplevert ten aanzien van de functio-
nele uitbreidingmogelijkheden van de vaak kleine 
dijkwoningen in Sliedrecht. [ verbouw ]

“ Één bouwlaag, eventueel met borstwerking, en een zadeldak. De dak-
helling bedraagt tussen de 40 en 50 graden. Verwezen wordt naar het 
bestemmingsplan. De nokrichting van de bebouwing loopt doorgaans 
evenwijdig met de straat. Bij uitzondering komen dwarskappen (nok-
richting haaks op de straat) voor.”
> In de Welstandsnota Borsele wordt de bebou-
wingshoogte en kapvorm voorgeschreven, met 
een verwijzing naar het bestemmingsplan. Net 
zoals de nokrichting is het aantal bouwlagen en 
kapvorm voor de dijk in Sliedrecht niet zo eendui-
dig te kwalificeren. Echter, het staat buiten kijf dat 
hieraan criteria moeten worden verbonden. [ nieuw-

bouw ] [ verbouw ]

A. GEBIEDSGERICHTE CRITERIA

8.2.6

8.2.7

afbeelding 8.2.7 Voorpagina van de Welstandsnota Borsele
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3. Gevelindeling, kleur- en materiaal

“ Over het algemeen is sprake van verticale gevelopeningen en een 
asymmetrische gevelopbouw. ”
> In deze welstandseis wordt, in vergelijking met 
de criteria in de welstandsnota van de Gemeente 
Sliedrecht, al specifieker een uitspraak gedaan over 
de gevelindeling. 
[ nieuwbouw ] [ verbouw ]

“ Tegengaan van gebruik van sterk met de omgeving contrasterende 
kleuren zoals oranje, gifgroen, fel paar ed. Het is van belang het kleur-
gebruik af te stemmen op de omgeving. Het gebruik van donkere aarde-
tinten is doorgaans goed passend. Voor kozijnen zijn wit en donkergroen 
voor de hand liggende kleuren, voor houten gevels/geveldelen zwart en 
donkergroen. Schilderen of pleisteren van gevels is in principe niet toe-
gestaan, tenzij er sprake is van renovatie of restauratie.”
> In dit welstandscriterium wordt specifiek aange-
geven dat er wat materiaal- en kleurgebruik be-
treft moet worden aangesloten op de omgeving. 
Er wordt nauwkeurig beschreven welke kleuren 
passen, maar ook welke zeker niet wenselijk zijn 
ten aanzien van welstand. Het verbieden van schil-
der- en pleisterwerk is logisch, aangezien dit histo-
risch gezien enkel werd toegepast bij verbouw van 
woningen (om de bouwlittekens weg te werken). 
[ nieuwbouw ]

“ Gevels van hoofdgebouwen worden uitgevoerd in metselwerk. Bakste-
nen in rode aardetinten. Enkel gevelversieringen kennen eventueel een 
afwijkend materiaalgebruik en/of kleur (vorm)baksteen.”
> In deze welstandseis wordt benadrukt 
dat baksteen het belangrijkste bouwmate-
riaal moet blijven en wordt zelfs een kleur-
stelling omschreven. Voor het Sliedrechtse 
dijklint zou het vastleggen van metselwerk 

overgenomen kunnen worden, waarbij wel een 
groter spectrum aan kleurtinten mogelijk moet zijn.  
[ nieuwbouw ] [ verbouw ]

“ Dakvlakken worden afgedekt met matte rode dakpannen in gebakken 
uitvoering of een goed gelijkend ander materiaal en klassiek formaat. 
Het toepassen van stalen dakpanproefielplaten, golfplaten, singels, 
sandwichpanelen en damwandprofielen is niet toegestaan. ” 
> Niet alleen voor de kleur maar ook voor de ma-
terialisering en vormgeving van de dakvlakken 
worden in de Borselse welstandsnota criteria ge-
formuleerd. [ nieuwbouw ] [ verbouw ]

“ Bij historische panden: deuren en kozijnen worden uitgevoerd in hout 
of goed gelijkende andere materialen . ”
> Hiermee wordt de kwaliteit van bestaande histo-
rische bebouwing behouden. [ verbouw ]

“ Gevels van bijgebouwen zoals schuren, garages, tuinhuisjes uitvoeren 
in (rood) metselwerk of hout gepotdekselt dan wel rabatdelen). Het toe-
passen van staalprofiel en damwandprofiel is niet toegestaan. “
> De kwaliteit van de materialisering van bijgebou-
wen laat nogal eens te wensen over. Door duide-
lijke regels te formuleren over wat wenselijk is en 
wat niet kan er geen discussie ontstaan. [ nieuwbouw ]

4. Detaillering

“ Gevelbepalende ornamenten en daklijsten moeten behouden blijven. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om speklagen, hanenkammen, rollagen, 
plinten en smetstroken.” 
> Het benoemen van historisch karakteristieke 
gevelbepalende ornamenten kan een bijdrage le-
veren aan het behoud ervan bij bestaande bebou-
wing. Dit is uitsluitend van toepassing bij verbouw 
van panden. Voor het Sliedrechtse dijklint zou het 

kunnen gaan om onder andere daklijsten, rolla-
gen, spouwankers en boerenvlechtingen. [ verbouw ]

 “ Neggen dienen, zowel wat betreft de plaatsing van het kozijn in de 
gevel als het glas in het kozijn, in overeenstemming met de bebouwings-
typologie, voldoende diep te zijn. ”
> Deze welstandseis waarborgt het feit dat geve-
lopeningen als deuren en kozijnen daadwerkelijk 
een geleding in de gevel aanbrengen, zoals dit his-
torisch gezien gebruikelijk was. [ nieuwbouw ]

“ Historische metselverbanden (steensverbanden) en voegwerk dienen 
behouden te blijven.”
> Behoeft verder geen toelichting. [ verbouw ]

Voor bebouwingstypen die door hun verschij-
ningsvorm een grote invloed hebben op de ka-
rakteristiek of sfeer van een gebied zijn in Borsele 
aanvullende criteria geformuleerd. Hierbinnen 
genieten monumenten en beeldbepalende ge-
bouwen een aparte status, doordat daar bijvoor-
beeld via de welstandscriteria vooroverleg met 
de welstand- en monumentencommissie wordt 
voorgeschreven. Ook worden in Borsele via thema-
gerichte welstandscriteria eisen gesteld ten aan-
zien van aanpassingen en verbouwingen. Enkele 
themagerichte criteria zullen hieronder worden 
opgesomd.

1. Situering, massa en vorm

“ Bij verbouwingen moeten de contouren en het silhouet van het 
oorspronkelijke gebouw zichtbaar blijven.”
[ verbouw ] 

2. Gevelindeling, kleur- en materiaal

“ De gevelopbouw is asymmetrisch op de begane grond en 
symmetrisch op de eerste verdieping. Bestaande verhoudingen 
behouden en waar mogelijk versterken.”
[ verbouw ] [ nieuwbouw ]

3. Detaillering

“ De detaillering en ornamentiek dienen te harmoniëren met het 
gebouw en/of gebaseerd te zijn op bouwhistorisch onderzoek. “
> Ter voorkoming van bouwhistorische gezien on-
juiste toevoegingen. [ verbouw ]

A. GEBIEDSGERICHTE CRITERIA B. THEMA GERICHTE CRITERIA B. THEMA GERICHTE CRITERIA

“ Functionele elementen, zoals bijvoorbeeld hooideuren, draagbalken 
en luiken dienen behouden te blijven.”
 [ verbouw ]

“ Ritmerende gevelbepalende ornamenten zoals gootklossen en 
muurankers dienen behouden te blijven.”
> xxx  [ verbouw ]

“Gevels kunnen voorkomen in verschillende soorten 
steensmetselverband, maar nooit in halfsteendsmetselverband.”
> xxx  [ nieuwbouw ]

Noten hoofdstuk 8.2
[1.] Welstandsnota Gemeente Sliedrecht (2011), pagina 83.
[2.] [Welstandsnota 2011, p24]
[3.] Nelissen & ten Cate, 2009, p212. 
[4.] Pi de Bruijn in interview Trouw, 16 november 2011 
[5.] center Data iov Ministerie van VROM, 2006; in Ten Cate, 2012

8.2.4 Aanbevelingen
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de bevolking 
vindt dat de bewaking van de kwaliteit van de 
openbare ruimte een taak van de gemeente is.5. 
Bijna als vanzelfsprekend wordt deze gedachte 
gedeeltelijk vanuit eigenbelang gemaakt, aange-
zien ze zich verbonden voelen met de wijk waarin 
ze wonen en het waardebehoud van hun woning 
belangrijk vinden. De vraag kan gesteld worden 
of de huidige inrichting van het welstandsbeleid, 
specifiek voor het dijklint in Sliedrecht, aan deze 
doelstelling voldoet. Hiertoe zullen op basis van 
voorgaande praktijkanalyse en theoretisch kader 
een aantal aanbevelingen worden gedaan.

+ Specifiekere onderverdeling in deelgebieden
Om verschillende regimes in welstandscriteria te 
duiden wordt er binnen gemeentes dikwijls een 
indeling gemaakt op basis van stedenbouwkun-
dige typologie van vergelijkbare gebieden. Vaak 
worden linten hierbij als uniforme typologie onder 
eenduidige welstandscriteria geplaatst. Deze vaak 
algemene criteria, als vanzelfsprekend veroorzaakt 
door de voor linten vaak grote variatie, bieden ech-
ter te weinig houvast.

Zoals in de strategie al is aangegeven, is het van 
belang drie stappen te onderkennen ten aanzien 
het dijklint op de politieke agenda te krijgen. Het 
onderverdelen van het lint in deelgebieden, elk 
met zijn specifieke kwaliteiten en kenmerken, zou 
ook in het welstandsbeleid doorgevoerd kunnen 
worden. Zo zou het voor de hand liggen dat er 
voor het gehele dijklint een set aan criteria wordt 
opgesteld en er voor bepaalde deelgebieden 

aanvullende gebiedscriteria worden opgenomen 
teneinde de specifieke karakteristieken en ken-
merken te behouden en waar mogelijk te verster-
ken. In de vigerende Welstandsnota 2011 van de 
Gemeente Sliedrecht is hiervoor een eerste aanzet 
gedaan. 
 
> BV. Maak een verdere onderverdeling van deelge-
bieden in het welstandsbeleid conform het analyse-
deel. Dit kan in eerste instantie via de deelgebieden, 
en indien wenselijk op kavel niveau door uitzonderin-
gen of bijvoorbeeld het aanwijzen van beeldbepal-
dende panden.

+ Ruimer toetsingskader welstand
In het huidige welstandsbeleid wordt er te weinig 
gekeken naar de inpassing van het plan in haar 
directe omgeving. Hoewel er een plattegrond 
van de situatie moet worden ingediend wordt er 
feitelijk te weinig gekeken naar de stedenbouw-
kundige inpassing in de omgeving. Alles dat bin-
nen het bestemmingsplan past is feitelijk vergund, 
ook al doet dit mogelijk afbreuk aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Ook de architectonische kwaliteiten en 
kenmerken van de belendende bebouwing wor-
den niet meegenomen in de beoordeling. Alleen 
de vaak te algemene welstandseisen dienen als 
bindend kader.

Naast de voor de omgevingsvergunning vereiste 
situatietekening, plattegronden en gevelaanzich-
ten zou het voor de beoordeling of het ontwerp in 
haar directe omgeving past wenselijk zijn hiervoor 
ook de belendende of de in de directe nabijheid 
aanwezige bebouwing te beschouwen. Bovendien 

kunnen zodoende de planindieners en de inwo-
ners, doorgaans niet bedreven in het lezen van 
bouwtekeningen, de inpassing van het bouwplan 
in de omgeving vooraf bekijken.

> BV. Vraag bij de aanvraag van een omgevingsver-
gunning een tekening van de straatwand of foto’s 
van de belendende of in directe nabijheid gelegen 
bebouwing. Er kan ook gedacht worden aan een 
maquette waarin nieuwe bouwplannen geplaatst 
moeten worden.

+ Kritisch bekijken sneltoetscriteria 
De sneltoetscriteria welstand zijn door de ge-
meente Sliedrecht in de welstandsnota opgeno-
men om de planindiener vooraf objectieve criteria 
mee te geven over wat wel en wat niet mogelijk is. 
In alle gevallen waarbij een welstandstoets nodig 
is zal in eerste instantie op deze sneltoetscriteria 
worden getoetst. Voldoet het plan aan deze crite-
ria zal de betreffende ambtenaar een positief wel-
standsadvies afgeven en zal het plan niet aan de 
welstandscommissie worden voorgedragen. Om 
te bekijken of dit voor de specifieke ruimtelijke op-
bouw van het lint geen nadelige gevolgen heeft 
moet nader onderzocht worden.

“ Ik denk dat je moet werken met 

gradaties van toezicht ... De Dam 

in Amsterdam, het Malieveld in 

Den Haag, daar kun je niet streng 

genoeg zijn. Aan de andere 

kant heb je stukken waar het 

minder erg is als iemand groene 

of blauwe dakpannen op zijn 

huis legt. Iedere gemeente zou 

zo’n onderverdeling in streng, 

gemiddeld en licht toezicht 

moeten opstellen.. ”

Pi de Bruijn, 20114
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8.3.1 Inleiding
Het gemeentelijke bestemmingsplan is het be-
langrijkste instrument in de ruimtelijke ordening 
en het enige instrument waarin rechtstreeks bin-
dende voorschriften zijn gegeven omtrent de toe-
gelaten bebouwing en omtrent het toegelaten 
gebruik van grond en bebouwing.1. Hoewel het 
niet het voornaamste doel is kan er met het be-
stemmingsplan wel degelijk een positieve bijdrage 
geleverd worden aan het behoud en de ontwikke-
ling van ruimtelijke kwaliteit.

8.3.2 Het bestemmingsplan & de Wro
In het bestemmingsplan wordt door de gemeente 
vastgelegd hoe de gronden gebruikt mogen wor-
den. Het gaat in principe om de bestemming, 
de inrichting en het beheer van gronden. Denk 
bijvoorbeeld aan regels over het al dan niet toe-
laten van bebouwing, het type bebouwing, de 
afmetingen en doeleinden van de bebouwing en 
de bestemming van de niet bebouwde grond. Het 
is te vergelijken met een algemeen verbindend 
voorschrift voor iedereen die binnen het bestem-
mingsplan grond wilt gebruiken of op grond wil 
bouwen.

Met de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 
is het gehele stelsel van vergunningen omtrent 
bouwen samengebracht in één omgevingsver-
gunning en hierbij is de centrale rol van het be-
stemmingsplan opnieuw bevestigd. Er kan gesteld 
worden dat een bestemmingsplan de uiteinde-
lijke juridische neerslag is van alle belangen van 
de ruimtelijke ordening en dit in een tegen elkaar 
afgewogen en gecoördineerde vorm. De wet 
verplicht gemeenten een algehele en complexe 
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belangenafweging te maken. Het doel moet hier-
bij altijd zijn ‘goede ruimtelijke ordening’ na te 
streven, wat in de Wro als volgt wordt omschreven: 

“De ruimtelijke ordening heeft als doel zo gunstig mo-
gelijke voorwaarden te creëren voor de ontwikkeling 
en gebruik van een gebied.” 2.

8.3.3 Mogelijkheden 
Uit jurisprudentie blijkt dat aan de gemeenteraad 
een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt ten 
aanzien van de inrichting en begrenzing van het 
bestemmingsplan, mits er niet in strijd met een 
goede ruimtelijke ordening of anderszins met het 
recht wordt gehandeld.3. Het is dus mogelijk om 
in bepaalde situaties de beschrijvingen in het be-
stemmingsplan heel gedetailleerd te maken. Het 

bestemmingsplan is dan ook verreweg het krach-
tigste instrument om ongewenste ontwikkelingen 
te voorkomen. 

Ook in het privaatrecht liggen voor gemeentes 
mogelijkheden om beperkingen op te leggen aan 
de op te richten bebouwing of het gebruik van 
de grond. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat 

“ Een Kwetsbaar gebied 

vereist een meer gedetailleerd 

bestemmingsplan, een minder 

kwetsbaar gebied een globaler.”

Ten Cate, 20104.

SCHEMA 8.2.8  
‘RUIMER TOETSINGSKADER WELSTAND’ 

De mate waarin een gebouw in zijn 
omgeving past wordt bij het voorgestelde 

nieuwe welstandsbeleid meegewogen in de 
welstandstoetsing, die zal plaatsvinden op 

basis van gebiedsspecifieke welstandscriteria. 
Zo zal een niet gebiedseigen bouwplan in een 

minder karakteristiek gedeelte van de dijk een 
postitieve welstandsadvisering kunnen krijgen, 
terwijl ditzelfde bouwplan in een karakteristiek 

deel van het lint niet wordt vergund..

afbeelding 8.3.1 Bestemmingsplankaart van het 
deelgebied Rivierdijk West in Sliedrecht. Hierin zijn de 
kavels aan de dijk voor het grootste gedeelte dubbel 
bestemd: wonen (geel) & waterkering (arcering). 
[bron: Bestemmingsplan Sliedrecht, via website 
bestemmingsplan.planviewer.nl]

8.3.1
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Vaststellen maximale bebouwingsprofiel

bestemmingen kunnen worden vastgelegd in erf-
pachtovereenkomsten, al staat het in het bestem-
mingsplan anders aangegeven.

8.3.4 Uitvoering
Gemeentes kunnen op twee manieren het be-
stemmingsplan uitvoeren. Met een preventieve 
sanctie, zoals de bouwvergunning, kan vooraf een 
bouwvoornemen worden getoetst aan de bepalin-
gen van het bestemmingsplan. Passen de bouw-
plannen binnen het bestemmingsplan dan is de 
gemeente verplicht een vergunning af te geven. 
Met een repressieve sanctie, handhaving en ge-
dwongen naleving, kan achteraf het niet binnen 
het bestemmingsplan passend gebruik van grond 
of gebouwen, of de zonder (volledige) vergun-
ning gebouwde bouwwerken worden aangepakt 
en zodoende het bestemmingsplan worden ge-
handhaafd. 

8.3.5 Aanbevelingen
Een meer gespecificeerd bestemmingsplan, op 
basis van de kenmerken van de vastgestelde 
deelgebieden, kan samen met een up-to-date 
welstandsbeleid bijdragen aan het behoud en de 
ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. Zo kunnen 
de zones waarin hoofdgebouwen moeten worden 
gerealiseerd nauwkeurig worden vastgelegd, om 
er voor te zorgen dat de bebouwing een relatie 
blijft aangaan met het lint. Ook kunnen waarde-
volle doorzichten hiermee worden beschermd.
Ondersteund met een hieraan verbonden maxi-
maal bebouwingsprofiel, dat per deelgebied kan 
verschillen, vormt het een waardevol instrument 
om de ruimtelijke kwaliteit te behouden. 

afbeelding 8.3.2 Door het instellen van een maximaal 
bebouwingsprofiel gekoppeld aan het bestemmingsplan kunnen 
ongewenst hoge gebouwen aan het smalle dijklint, zoals dit 
voorbeeld aan het begin van de Kerkbuurt (oostelijk), worden 
voorkomen.
 
Noten hoofdstuk 8.3
[1.] Tunnissen (2010), pagina 9.
[2.] van Buuren (2010), p45
[3.]  AbRS 18 juli 2001, Zeist, BR 2003, 304 in Tunnissen (2004)
[4.] Ten Cate, 2010, p20

Zoals uit de typologische analyse is geble-
ken bestaat er een verband tussen het type 
bebouwing en de afstand tot de dijkkruin. 
Hoewel deze verhouding door allerlei om-
standigheden als vanzelf is ontstaan levert 
het een substantiële bijdrage aan de ruim-
telijke beleving van de dijk. Doordat de 
breedte van de dwarsdoorsnede in verhou-
ding staat met de hoogte van de bebouwing 
ontstaat een bepaalde mate van besloten-
heid. Dit is als kwaliteit aangemerkt in de 
analyse.

Op het moment dan nieuwe bebouwing 
substantieel afwijkt van deze verhouding 
gaat er een stuk van deze kwaliteit verloren. 
Het deelgebied Rivierdijk Oost is hier het 
sprekende voorbeeld van. Staat de bebou-
wing te ver van de kern van de dijk af, op een 
aanberming, wordt deze niet meer begeleid 
en wordt het hoogteverschil van de dijk niet 
ervaren. Op het moment dat bebouwing te 
hoog wordt ten opzichte van zijn directe 
omgeving, levert dit ook een negatieve bij-
drage aan het geheel.
Zoals aangegeven is het niet de intentie de 
beschreven typologiën als zodanig te gaan 
vastleggen cq. verplichten. Gezien boven-
staande zou het echter wel aanbevelens-
waardig zijn de maximale doorsnede vast te 
leggen. Hiermee kunnen excessen worden 
voorkomen en de afwijkende profielen van 
de deelgebieden afzonderlijk worden ge-
handhaafd. Een voor de hand liggende mo-
gelijkheid om dit te regelen is de vaststelling 
van maximale bebouwingsprofielen.

8.4.1 Inleiding
Door de invoering van de Wabo zijn de mogelijk-
heden wat betreft vergunningsvrij bouwen ver-
ruimd. Vergunningsvrij bouwen heeft als doel de 
procedure voor het bouwen voor de burger een-
voudiger te maken. Voor een groot aantal kleine 
bouwwerken, met name op achter en zijterreinen, 
hoeft door deze wetswijziging geen vergunning 
meer te worden aangevraagd. Hoewel het al sinds 
2003 mogelijk was bepaalde bouwwerken zonder 
vergunning bij woningen aan te bouwen is het 
met de aangepaste wetgeving ook mogelijk dit 
bij andere gebouwen te doen. Bovendien is het 
voor gemeenten sinds de invoering van de Wabo 
niet meer mogelijk om vergunningsvrije bouw-
werken te onderwerpen aan een welstandstoets. 
Hier zit ook het gevaar voor bebouwingslinten met 
een redelijk open karakter. Het gevaar dat de open 
doorzichten worden dicht gebouwd.

8.4.2 Vergunningsvrije bouwwerken 
In het boekje ‘Vergunningsvrij bouwen en ruim-
telijke kwaliteit’ (2010) maakt auteur Flip ten Cate 
een zinvol onderscheid tussen kleine vergun-
ningsvrije bouwwerken en omvangrijke vergun-
ningsvrije bouwwerken.1. Kleine vergunningsvrije 
bouwwerken betreffen kleine uitbreidingen 
tot 2,5 meter aan de zij- of achterkant van van 
hoofdgebouwen, schuurtjes, erfafscheidingen 
en dakkapellen op het achterdak. Omvangrijke 
vergunningsvrije bouwwerken zijn alleen toege-
staan op achtererven en zijerven die niet grenzen 
aan het openbaar gebied. Het achtererf is in het 
Besluit Omgevingsrecht (BOR) gedefinieerd als 
het erf aan de achterkant en de niet naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 
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meter van de voorkant, van het hoofdgebouw. Het 
erf is gedefinieerd als de het terrein rondom een 
hoofdgebouw dat ingericht moet zijn voor het ge-
bruik van het hoofdgebouw,2. met de kanttekening 
dat grond waar volgens het bestemmingsplan of 
beheersverordening alle vormen van verharden 
of bouwen verbouwen verboden zijn niet als erf 
mag worden aangemerkt. Binnen de contouren 
van dit achter- en zijererf mogen bouwwerken tot 
een maximale hoogte van vijf meter en met een 
maximale inhoud van vijftig kubieke meter ver-
gunningsvrij worden gebouwd. 

Ondanks de randvoorwaarden is het mogelijk dat 
vergunningsvrije bouwwerken in het zicht liggen 
en hierdoor de kwaliteit van de openbare ruimte 
beïnvloeden. Tot de invoering van de Wabo had-
den gemeenten de mogelijkheid om via het wel-
standstoezicht eisen te stellen met betrekking tot 
de beeldkwaliteit van deze bouwwerken. Dit is 
na de invoering van de Wabo niet meer mogelijk. 
Hoewel formeel conform het Besluit Omgevings-
recht (BOR) nog steeds aan de redelijke eisen van 
welstand voldaan moet worden kan achteraf niet 
handhavend worden opgetreden, omdat er geen 
sprake is van een illegale situatie.2. Alleen als er 
sprake is van een zogenaamd welstandexces kan 
de gemeente handhavend optreden.

Dakkapellen, uitstekende dakramen, serres, 
schuurtjes en schuttingen direct grenzend aan 
de openbare ruimte zijn in principe altijd vergun-
ningsplichtig en vallen hiermee onder welstands-
toezicht. Ze hebben doorgaans een grote invloed 
op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in 

8.3.2

8.4.1 afbeelding 8.4.1 Situering van het 
achtererfgebied ten opzichte van de 
bebouwing en openbare ruimte (wegen). 
Door het bochtige verloop van de dijk en de 
verspringende rooilijn van de bebouwing 
bepalen de zijgevels en doorzichten naar 
het achterland in belangrijke mate het 
straatbeeld. Deze open terreinen (vaak tuinen) 
gelegen aan de zijkant van de panden wordt 
juridisch aangemerkt als achtererfgebied, 
wat betekent dat hier (onder bepaalde 
voorwaarden) vergunningsvrij kan worden 
gebouwd. In het bijzonder voor het dijklint 
vormt vergunningsvrij bouwen daarom 
mogelijk een bedreiging voor de ruimtelijke 
kwaliteit. [bron: Besluit Omgervingsrecht, via 
omgevingsloket.nl, 12-2011]
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nader te specificeren, om zodoende de ruimtelijke 
kwaliteit te waarborgen. Hiervoor zijn gedetail-
leerdere bestemmingsplannen nodig. Ten Cate 
pleit ervoor dat de mate van detaillering van een 
bestemmingsplan gerelateerd moet worden aan 
de bijzondere kenmerken van een gebied: “Een 
Kwetsbaar gebied vereist een meer gedetailleerd 
bestemmingsplan, een minder kwetsbaar gebied 
een globaler.” 4. Maar ook globalere bepalingen 
met betrekking tot bijvoorbeeld de kaprichting 
of het vrijhouden van de tuinen in een gebied dat 
gekenmerkt wordt door een open strokenverkave-
ling kunnen het vergunningsvrij bouwen beper-
ken. “Expliciete regels voor materiaalgebruik, kleur, 
onderlinge verhoudingen … horen in principe niet 
thuis in een bestemmingsplan.” 4.

Naast voorgenoemde beperkende maatregelen 
ten aanzien van vergunningsvrij bouwen kunnen 
gemeenten diverse beleidsinstrumenten inzetten 
om de kwaliteit van de vergunningsvrije bouw-
werken te beïnvloeden. Die reiken van voorover-
leg tot ontheffingbeleid en privaatrechterlijke 

overeenkomsten. De mogelijkheid tot het opne-
men van gebieden in het bestemmingsplan met 
een dubbelbestemming ‘waarde – cultuurhistorie’ 
blijkt tenslotte ook een interessante mogelijkheid 
om deze kwaliteit te waarborgen. 

het algemeen en de architectuur van de verschil-
lende gebouwen specifiek, doordat ze prominent 
te zien zijn vanaf het publiek domein. Door de ver-
gunningsplicht kan de gemeente welstandseisen 
stellen voor deze bouwwerken ten aanzien van ui-
terlijk en plaatsing. Alleen als de gemeente voor de 
betreffende verbouwingen expliciet geen redelijke 
normen van welstand stelt kunnen de bouwwer-
ken vergunningsvrij gerealiseerd worden. 

8.4.3 Beperken vergunningsvrij bouwen
Zoals blijkt uit de bouwmogelijkheden die binnen 
de regels vergunningsvrij kunnen worden gere-
aliseerd is het aannemelijk dat een gemeente in 
bepaalde gebieden het vergunningsvrij bouwen 
wil beperken. Hoewel de wetgever bij de uit-
breiding van het vergunningsvrij bouwen geen 
rekening heeft kunnen of willen houden met 
de grote variatie in stedenbouwkundige opzet, 
hebben gemeentes mogelijkheden om vast te 
stellen waar meer of minder regelend moet 
worden opgetreden.3. 

Er zijn een aantal uitzonderingssituaties te noe-
men waarbij van vergunningsvrij bouwen geen 
sprake kan zijn. Zo is het bouwen in, aan, op of 
bij monumenten (rijksmonumenten, provinci-
ale monumenten, gemeentelijke monumenten) 
niet toegestaan, zowel voor kleine als voor om-
vangrijke vergunningsvrije bouwwerken. Ook in 
Rijksbeschermde dorps- en stadsgezichten is het 
aanvragen van een omgevingsvergunning en 
hiermee toetsing aan de welstandsnormen voor 
alle te bouwen bouwwerken vereist. Gezien de te-
rughoudendheid van het Rijk met betrekking tot 
de voordracht van nieuwe beschermde stads- en 
dorpsgezichten lijkt het aanwijzen van monumen-
ten het enige instrument wat de gemeente in dit 
kader voor handen heeft.

Ook bepalingen in het bestemmingsplan kunnen 
omvangrijk vergunningsvrij bouwen aan ban-
den leggen wat betreft de ruimtelijke ordening 
(functies en woonmassa). Gemeentebesturen 
hebben de mogelijkheid om het bestemmings-
plan van bijvoorbeeld historische dorpslinten 

afbeeldingen 8.4.2 en 8.4.3 Een bouwwerk 
dat conform de regelgeving zonder vergunning 
mag worden gebouwd. Hiervoor is dus ook 
géén welstandstoets nodig en de gemeente kan 
slechts beperkt handhavend optreden (alleen 
in het geval van een welstandsexces). Links 
(afbeelding 8.4.2) de bestaande situatie.
 
Noten bij hoofdstuk 8.4
[1.] ten Cate (2010), pagina 34
[2.] Besluit Omgevingsrecht, in ten Cate, 
pagina 18
[3.] Ten Cate, 2010, p5
[4.] ten Cate, 2010, pagina 20

8.5.1 Inleiding
In het dijklint van de gemeente Sliedrecht zijn en-
kele panden met een monumentale status. Ook 
staan beide zijden van de dijk staan panden die 
door hun architectonische kwaliteit, historische 
betekenis of anderzinds belang als beeldbepalend 
kunnen worden beschouwd maar (nog) niet als 
monument zijn aangemerkt. Het zou aan te beve-
len zijn om een extra inspanning te verrichten om 
deze panden te behouden. Hoewel het behouden 
van alléén deze panden niet leidt tot het wense-
lijke behoud van de karakteristieken zoals in dit 
rapport beschreven, leveren deze panden leveren 
hieraan wel een bovengemiddelde bijdrage.
 
Over de grootte van en de criteria waarmee een 
selectie uit deze panden gemaakt zou moeten 
worden zou de Gemeenteraad een uitspraak 
moeten doen. Dit rapport biedt voldoende 
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aanknopingspunten om panden wat betreft hun 
ruimtelijke karakteristieken te beoordelen. Daar-
naast ligt het voor de hand ook bouwhistorische 
of archeologische waarden in deze afwegin mee te 
nemen. Tenslotte zou het aan te bevelen zijn lokale 
kennis, aanwezig in bijvoorbeeld de goed georga-
niseerde Historische Vereniging Sliedrecht, actief 
te betrekken in dergelijke selectieprocedures. Van 
soortgelijke werkwijzen zijn diverse praktijkvoor-
beelden voor handen waar les en lering uit getrok-
ken kan worden.

8.5.2 Bestaand beleid
Naast het bestemmingsplan en welstandsnota 
hebben gemeentes de beschikking over zoge-
naamd ‘sector beleid’. Dit beleid is niet specifiek be-
doeld om de ruimtelijke ordening te sturen, maar 
kunnen daarin wel soms een rol in spelen.1. Con-
creet voorbeeld dat ten aanzien van de ruimtelijke 

kwaliteit zijn het monumentenbeleid met bijbe-
horend instrument, de monumentenvergunning. 
Maar ook de waterschapsvergunning of milieu-
vergunning valt onder sector beleid. Ook door de 
formulering van bijvoorbeeld subsidieregelingen 
op het gebied van bijvoorbeeld volkshuisvesting, 
stadsvernieuwing of monumentenzorg kan de 
overheid ruimtelijk beleid voeren. Door de ver-
strekking van financiële bijdragen kunnen ge-
wenste ontwikkelingen gestimuleerd worden.

+ Monumentenbeleid
Bescherming van individuele monumenten is ge-
regeld in de monumentenwet 1988. Aanvullende 
voorwaarden ten aanzien van in acht te nemen 
van bijvoorbeeld afstanden, de windvang voor 
historische molens en of marges ter bescherming 
van karakteristieke bebouwing of werken kan in 
het bestemmingsplan worden vastgelegd.2. Ook 

kunnen (wanneer gewenst) voorschriften in het 
bestemmingsplan worden opgenomen die een 
bepaald materiaalgebruik of kleur voorschrijven. 

MIP-panden (Monumenten Inventarisatie Project) 
kunnen in het bestemmingsplan als ‘karakteris-
tiek’ aangeduid worden. Voor deze bebouwing 
alsmede voor andere karakteristieke bebouwing 
kan een sloopvergunningplicht in het plan opge-
nomen worden om te voorkomen dat een der-
gelijk pand zonder nadere afweging kan worden 
gesloopt.

+ Subsidieregelingen
Naast de wettelijk verankerde nationale instrumen-
ten kunnen gemeentes ook subsidieregelingen in 
werking stellen om bepaalde ontwikkelingen te 
stimuleren. Hoewel dit instrument voornamelijk in 
vooroorlogse en vroeg naoorlogse wijken wordt 

gebruikt kan het mogelijk nuttig zijn bij de 

De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij 
het stimuleren van eigenaren hun woning goed 
te onderhouden. Mogelijkheden hierbij zijn onder 
andere het informeren van bewoners, vereenvou-
diging van de regels voor bouwen en wonen, het 
begeleiden van processen en het verlenen van 
laagdrempelige kredieten.3. Maar of de eigenaar-
bewoners daadwerkelijk gaan investeren hangt 
voor een belangrijk deel of er voldoende inves-
teringspotentieel om de kwaliteit van de woning 
verbeteren. Dit investeringspotentieel is afhan-
kelijk van het inkomen en woonlasten van de be-
woners, maar ook de hoogte van de overwaarde 
op de woning is hierop van invloed.4. Hoewel de 
gemeente op beide geen direct invloed heeft kan 
door de opwaardering van een gebied de waarde 
en hiermee de overwaarde van een huis wel dege-
lijk stijgen, en hiermee dus ook de mogelijkheden 

8.4.2 8.4.3

8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4

afbeeldingen 8.5.1 t/m 8.5.4 Enkele bijzondere panden langs de 
Sliedrechtse dijk. Indien dit soort panden van de dijk verdwijnen, zal 
het lint onherroepelijk aan ruimtelijke kwaliteit inboeten.
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Wet voorkeursrecht gemeenten
De wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is bedoeld om gemeenten een betere uitgangspo-
sitie te geven op de grondmarkt en is daarom interessant bij de verwerving van bijvoorbeeld 
beeldbepalende panden. De wet beoogt in essentie gemeenten een instrument in handen 
te geven om te voorkomen dat er door grondeigenaren en projectontwikkelaars wordt ge-
speculeerd in de aanloop naar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het wijzigen van de 
grondbestemming van bijvoorbeeld agrarisch naar woningbouw, stijgt de waarde van de 
grond aanzienlijk ook voordat daadwerkelijk tot ontwikkeling van de nieuwe bestemming 
wordt overgegaan. De Wvg voorkomt dat wanneer een gemeente uiteindelijk een plan wil 
realiseren de hiervoor benodigde grond inmiddels verschillende malen verkocht is en dat 
de gemeente bij de aankoop voor de realisatie van het project een inmiddels torenhoge 
marktprijs moet betalen. Het verkopen van de grond met gevestigd voorkeursrecht is niet 
afdwingbaar door de gemeente. Pas bij de verkoop van de grond waarop het recht gevestigd 
is de eigenaar verplicht de gemeenten de gelegenheid te geven de grond te kopen (Artikel 
10, Wet voorkeursrecht gemeenten).

Omdat de eigenaren van gronden waarop een gemeentelijk voorkeursrecht wordt gevestigd 
worden beperkt in de beschikkingsbevoegdheid van hun eigendom is in de Wet voorkeurs-
recht gemeenten vastgesteld in welke gevallen gemeenten dit recht mogen toepassen. Als 
eerste kan de gemeenteraad hiervoor gronden aanwijzen die een niet-agrarische bestemming 
hebben gekregen in een nieuw bestemmingsplan of inpassingsplan, als deze vastgestelde 
bestemming afwijkt van het huidige gebruik. (Buuren, 2010, p254) Deze situatie kan een ge-
meente anticiperen op mogelijke grondspeculatie als gevolg van een gewijzigde bestemming 
van gronden. Ten tweede kunnen gronden worden aangewezen die opgenomen in zijn een 
structuurvisie waarin aanwijzingen voor de toekomstige niet-agrarische bestemming afwijkt 
van de bestaande bestemming. Interessante mogelijkheid is hierbij dat gebieden die in de 
structuurvisie worden aangemerkt als moderniseringsgebied als bedoeld in artikel 3.5 van de 
Wet ruimtelijke ordening ook kunnen worden aangewezen als de toekomstige bestemming 
niet afwijkt van de bestaande. (Artikel 4, Wet voorkeursrecht gemeenten) Ten derde kunnen 
specifieke gronden worden aangemerkt, nog niet opgenomen in een bestemmingsplan of 
structuurvisie, waarbij in het besluit tot aanwijzing een van het bestaande bestemming afwij-
kende niet-agrarische bestemming wordt toegedacht. (Buuren, 2010, p254)

Conclusie
Hoewel de wet in de basis is geschreven om het voorkeursrecht te vestigen op niet-agrari-
sche gronden die een nieuwe bestemming dienen te krijgen, kan de wet worden gebruikt 
bij de verwerving van bijvoorbeeld belangrijke beeldbepalende panden. Het doel om tot 
behoud, herontwikkeling en verkoop over te gaan kan hiermee worden gediend, ook als er 
geen sprake is van (rijks)monumenten of wanneer de eigenaar niet wenst mee te werken aan 
andere vormen van bescherming.

afbeelding 8.5.4. Historisch pand in deelgebied Rivierdijk West 
(binnendijks)

8.6.1 Inleiding
Bomen zijn al zolang er dijken zijn te vinden op en 
rond deze zandlichamen. Door diverse oorzaken is, 
met name in bepaalde deelgebieden, de boom uit 
het totaalplaatje van dijk met bebouwing verdwe-
nen. In andere gebieden vervult ze wel nog een 
prominente plek in het straatbeeld.

Met name de waterkerende functie maakt dat door 
de jaren heen veel bomen het veld hebben moe-
ten ruimen. De juridische basis voor het weren van 
bomen in het dijktalud ligt in de Keur van de Water-
schappen. Door het wegvallen van de dijkkeur op 
een relatief groot gedeelte van de dijk in Sliedrecht 
(zie ook hoofdstuk 3.2) ontstaan er mogelijkheden 
om het monumentale historische karakter van de 
dijk te versterken door de aanplant van nieuwe 
bomen. Hiermee kan enerzijds de beleving van de 
historische panden worden vergroot en anderzijds 
de dijk als een meer autonome groenstructuur in 
de stad gaan functioneren. 

Gelukkig neemt op grote stukken van het dijklint 
de boom nog altijd een prominente plek in bin-
nen het straatbeeld. Met name in de deelgebieden 
Baanhoek, Molendijk voorland & Rivierdijk west is 
dit van toepassing. De erkenning van het feit dat 
deze bomen gekoesterd moeten worden uit zich 
onder andere in het grote aantal als waardevol 
gekarakteriseerde ‘dijkbomen’ opgenomen in het 
bomenbeleidsplan van de Gemeente. 
 
8.6.2 Mogelijkheden en beperkingen 
De dijkkeur is het sterkste en meest gehoorde 
argument om bomen in de basis op de dijk te 
weren. Maar zelfs op de stukken dijk die nog altijd 

8.6 BOMEN OP DE DIJK | handhaven of kappen?

als primaire waterkering dienst doen zijn er moge-
lijkheden om bomen te behouden of zelfs terug 
te brengen in het straatbeeld. Zo kunnen water-
schappen er voor kiezen om een Nota Keuronthef-
fingen op te stellen waarin wordt vermeld in welke 
gevallen van ‘lid 5’ mag worden afgeweken.1. Ook 
kan de stabiliteit van bomen middels een boom-
veiligheidstoets, een in Duitsland beproefde me-
thode, worden vastgesteld waardoor een betere 
inschatting kan worden gemaakt hoe groot het 
risico van bepaalde bomen is.

Op de nog in de dijkring opgenomen dijkvakken 
is het aan te raden, als de dijkkeur dit überhaupt 
toelaat, enkel bomen te aan te planten aan de 
binnenkant van de dijkkruin en dijktalud.2. Verder 
verdient het de aanbeveling voor boomsoorten 
te kiezen die diep wortelen. Hierom is het van 
belang het aantal meters doorwortelbare grond 
tot het grondwaterpeil te weten. Verder dient de 
eventuele aanwezigheid van kabels of leidingen 
en waterkerende elementen zoals damwanden in 
kaart te zijn gebracht.
 
8.6.3 Instrumentarium

actief; leidende rol richting waterschap, aanplant 
bomen
De gemeente kan op verschillende manieren 
bijdragen aan de wens tot meer bomen. De er-
kenning van de kwaliteit van bomen op de his-
torische dijk zou de allereerste stap moeten zijn. 
Een logische volgende stap is dat de gemeente 
de bestaande bomen tracht te beschermen. Hier-
bij dient ze een leidende rol ten opzichte van het 

waterschap moeten innemen, die logischerwijs 
met een andere ‘bril’ naar de dijk kijkt.

Zo kan ze zelf besluiten bomen op de in eigendom 
zijnde gronden van het lint te planten. De breedte 
van de kruin biedt daar op diverse locaties de 
ruimte voor. In combinatie met de herinrichting 
van straten kan dit een plausibele oplossing bie-
den op stukken van de dijk waar de ruimtelijke 
karakteristieken en beleving van de dijk door dijk-
verhoging nagenoeg geheel verloren is gegaan.

actief; bescherming van specifieke waardevolle 
bomen
Gelukkig worden al inspanningen gedaan op het 
meest waardevolle groen in Sliedrecht te behou-
den. Een van de instrumenten die hiervoor ingezet 
wordt is het bomenbeleidsplan. In het bomenbe-
leidsplan bevat een lijst met bijzonder waardevolle 
bomen die op grond van hun status extra bescher-
ming genieten. Dit kan zijn op basis van cultuur-
historische waarde, de bijzonder beeldbepaldende 
waarde of de zeldzaamheid in verband met soort 
en/of grootte. 

In totaal zijn in deze lijst 61 bomen opgenomen, 
verdeeld over 29 locaties.3. Van de in totaal 29 lo-
caties zijn maarliefst 17 bomen (groepen) op of 
direct aan de Sliedrechtse dijk gelegen. Alhoewel 
deze cijfers het belang van deze historische bomen 
voor Sliedrecht bevestigd, is dit aantal ten opzichte 
van de hele Sliedrechtse dijk zeer klein. Het groen 
op de dijk wordt voor het overgrote gedeelte be-
paald door bomen die niet specifiek als waardevol 
zijn aangemerkt. Het kappen van deze bomen zou 

“ Het reduceren van een 

waterkering tot alleen zijn 

waterkerende functie zou een 

breuk met het verleden zijn. ” 

STOW, 2006

OVERZICHT WAARDEVOLLE BOMEN
 
Bron: Afdeling plantsoenen & reiniging Gemeente Sliedrecht 
(2009); Bomenbeleidsplan Sliedrecht. Sliedrecht: 

 
1 boom - voor baanhoek 167 - kruin
3 bomen - voor baanhoek 194 & 196 – voet
2 bomen – molendijk 204 (Baggermuseum) voor (Platanus)  
  en  Aesculus
2 bomen – molendijk 15 (autohandelaar)
1 boom – molendijk 24
1 boom – kerkbuurt 154
1 boom – kerbuurt 209 – monumentaal pand – Linde
2 bomen – kerkbuurt 156
3 bomen – kerbuurt 154-156
1 boom – kerkbuurt 136 (links, rood)
1 boom – kerbuurt 52 rcht
1 boom – rivierdijk 625
1 boom – rivierdijk 506 – monumentaal pand
3 bomen – rivierdijk 18-22 – nieuwe bomen, beeldbepalend
1 boom – baanhoek 469
1 boom – rivierdijk 498 (achterkant, waterkant)
1 boom – rivierdijk 380

8.6.1

tot investeren in kwaliteit van particulieren.

Een andere bewezen stimulans om tot woning-
verbetering over te gaan is de mogelijkheid om 
woningen te vergroten.3. Een gemeente kan dit 
stimuleren door bijvoorbeeld gemakkelijker toe-
stemming te geven voor uitbreiding, verandering 
van bestemming of het samenvoegen cq. splitsen 
van woningen. De grotere of aangepaste woning 
leidt meestal tot meer comfort en rendements-
voordeel waardoor de kans op behoud van het 
pand wordt vergroot.

8.5.3 Aankoop van panden
Door de economische crisis waarin Nederland 
verkeert is het natuurlijk moeilijk te verdedigen 
dat de gemeente door de aankoop van bijzonder 
beeldbepalende panden een actieve bijdrage kan 
leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het lint. 
De overheid heeft de kennis en het netwerk om 
deze historische panden (soms erg klein, soms 
vervallen), dikwijls met hun specifieke techni-
sche problemen, op te knappen en op de markt 
te brengen. Mogelijk liggen hier ook kansen voor 

Noten bij hoofdstuk 8.5
[1.] Tunnissen, 2010, pagina 19.
[2.] Tunnissen, 2010, pagina 184.
[3.] KEI-overzicht Particuliere woningverbetering
[4.] Dienst stadsontwikkeling Den Haag, 2005, eeuwige jeugd van de 
particuliere woningvoorraad

8.5.4
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echter tot een enorme verarming van het dijkmi-
lieu resulteren. 

+ passief; aanbieden subsidiemogelijkheden en 
kennis t.a.v. bomen op de dijk
Naast een actieve houding die de gemeente kan 
kan aannemen kan ze ook een indirecte rol spelen 
bij het behoud en ontwikkeling van groen door 
particulieren of bedrijven. Zo kan met behulp van 
subsidieregelingen het planten van bomen door 
particulieren worden bevorderd. Voordeel hiervan 
is dat kosten voor onderhoud voor rekening van 
de burger zijn en hiermee wel de kwaliteit van het 
straatbeeld een impuls krijgt. 

Ook het aanbieden van kennis ten aanzien van 
bomen op de dijk kan in dit kader gezien worden. 
Zo zijn er een aantal boomsoorten die vanwege 
hun eigenschappen geschikt of minder geschikt 
zijn voor het planten op de kruin van de dijk in Slie-
drecht. Dit geld zowel voor plaatsing op de nog in 
de dijkkeur opgenomen primaire waterkeringen 
als de inmiddels niet meer dienstdoende water-
keringen. Hoewel bij deze laatste het indirecte 
gevaar van een windworp met betrekking tot de 
waterveiligeid niet meer aanwezig is kan het om-
waaien van een boom op het smalle dijklint toch 
een reëel gevaar vormen en voor veel ongemak 
zorgen. Gezien het feit dat de bomen door de 
plaatsing op de dijk, tussen de vaak relatief lage 
bebouwing, in verhouding tot een normale ‘straat-
boom’ meer last kan hebben van de wind is het 
van belang hiermee rekening te houden bij de 
keuze van het type en de plaatsing van de bomen.

Een andere benaderingswijze is vooral te kijken 
naar het type bomen dat als vanouds voorkomen 
op de dijk. Hierbij is het historische beeld leidend. 
In combinatie met inventieve oplossingen ten 
aanzien van wortelgroei kan toch de normen ten 
aanzien van waterveiligheid worden gehaald. Zo 
zijn er diverse prefab systemen op de markt die 
gebruikt worden om de wortelgroei van bomen, 
met name in de stad, in te perken. Hierdoor kan 
de wortelgroei van de bomen worden ingeperk 
en bovendien kan de constructie bijdragen als 
stabilisator of waterkering. Een andere oplossing 
die sowieso mogelijk moet zijn is de toepassing 
van bomen in bakken (zie ook ‘Bomen in een bak’)

8.6.4 Samengevat
Bomen op de dijk dragen bij aan een betere bele-
ving van het historische dijklint. Het kan de zicht-
baarheid en herkenbaarheid van de dijk binnen 
Sliedrecht vergroten. Er zijn diverse mogelijkhe-
den om bomen op te dijk te handhaven en aan te 
planten. De gemeente kan zowel actief als pasief 
een rol spelen in het terugbrengen van bomen op 
de dijk, en heeft hiervoor diverse instrumenten 
beschikbaar.

GESCHIKTE BOMEN VOOR DE DIJK 

 
Bomen met een diepgaand wortelstelsel en daardoor minder gevoelig voor 
windworp 

Eik (Quercus, diversen)   250 – 500 jaar
Moeraseik (Q- palustris)4   80 – 500 jaar
Amerikaanse eik (R. ruba)   80 – 500 jaar
Wintereik (Q. petraea)3   250 – 500 jaar
Iep (ulmus)1    200 – 300 jaar
Els (Alnus)    80 – 150 jaar
Es (Fraxinus)4     200 – 300 jaar
Noorse esdoorn (A. platanoides)1,2,3  150 – 300 jaar
Gewone esdoorn (A. pseudoplatanes)1,3  150 – 300 jaar
Tamme kastanje (Castanea)   250 – 500 jaar
Netelboom (Celtus)4   100 – 120 jaar
Boomhazelaar (Corylus colurna)1,3  60 – 80 jaar
Valse Christusdoorn (Gleditsia)(op rijkere gronden) 100 – 150 jaar
Walnoot (Juglans)   100 – 300 jaar
Goudenregen (Laburnum)(voor brede groenstroken) 80 – 150 jaar
Tulpenboom (Liriodendron)1,2  150 – 250 jaar
(Sier)appel (Malus)2   80 – 100 jaar
Watercypres (Metasequioa)   > 120 jaar*
Hopbeuk (Ostrea)1   100 – 150 jaar
Plataan (Platanus)2   300 – 500 jaar
Ratelpopulier (P. tremula)   60 – 70 jaar
Zoete kers (Prunus avium)1,2   60 – 70 jaar
Vogelkers (Prunus padus)   30 – 50 jaar
Vleugelnoot (Pterocarya)   150 – 300 jaar
(Sier)peer (Pyrus)1   80 – 100 jaar
Valse acacia (Robinia)3   100 – 300 jaar
Schietwilg (Salix alba)   80 – 140 jaar
Honingboom (Sophora)2,3   80 – 150 jaar
Lijsterbes (Sorbus)1,3,4   60 – 80 jaar
Linde (Tilia)1.    500 – 1000 jaar

1. strooizoutgevoelig
2. Zeewindgevoelig
3. Verdraagd geen hoge grondwaterstand
4. Niet op zware kalkhoudende gronden 
* Boomsoort recent geïntroduceerd in Nederland
bron: overzicht op basis van STOW, 2006, p38.

De volgende boomsoorten zijn kenmerkend op de 
waterkering 

Paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
Hollandse linde (Tilia x Europea)
Walnoot (Juglans regia)
Canadese populier (alle cultivars) (populus x 
Canadensis)
Hollandse iep (Ulmus x Hollandica)
Hoogstamfruitbomen 

De volgende boomsoorten zijn kenmerkend bij de opritten 
naar primaire waterkerinen en bij aan de waterkering 
grenzende hoge terreinen
Paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
Hollandse linde (Tilia x Europea)
Walnoot (Juglans regia)
Hollandse iep (Ulmus x Hollandica)
Hoogstamfruitbomen
Zomereik / wintereik (Quercus robur/ petrea)
Gewone beuk (Fagus sylvatica)
Bruine beuk (Fagus sylvatica purpurea
Plataan (platanus acerifolia)

De volgende boomsoorten waren kenmerkend maar 
beginnen zeldzaam te worden
Hollandse iep (Ulmus x Hollandica)
Meidoorn, vooral als haag (Crataegus monogyna)
Hoogstamfruitbomen

Noten bij hoofstuk 8.6
[1.] Platje & Hoogendoorn, 2011, p4
[2.] Kreuk, 2009, p52
[3.] Bomenbeleidsplan Sliedrecht, 2009
[4.] tijdschrift Groen nr. 4, 2008. Op website 
Gemeente Amsterdam

Bomen in een bak 

Er zijn diverse systemen op de markt die de wortelgroei van bomen kunnen kaderen en des-
ondanks in goede groeiomstandigheden voorzien voor een volwaardige boom. De meest 
eenvoudige oplossing zijn bomen in bakken boven de grond. Deze worden op de bestrating 
geplaatst en zijn dus te verplaatsen. Nadeel is dat de bakken redelijk veel plaats innemen en 
de bomen niet tot volwaardige grootte kunnen doorgroeien. 

Een waarschijnlijk betere oplossing, die 
overigens wel nog onderzoek en afstem-
ming vraagt ten aanzien van de technische 
haalbaarheid en stabiliteit van de dijk, zijn 
ondergrondse boombunkers. Deze worden 
tot op heden veel toegepast in steden als 
groeiplaatsverbetering. Waar door bijvoor-
beeld ondergrondse bekabeling of hoge 
grondwaterstand weinig ruimte is voor 
doorworteling van de bomen, hierdoor-
veelvuldig ongewenste opdrukking van 
bestrating ontstaat, worden groeiplaat-
constructies toegepast. Amsterdam heeft 
hier specifiek veel ervaring mee, voor de 
herplant van bomen langs de grachten

Door met deze geperforeerde betonnenplaat afgewerkte bakken te werken kan al naar gelang 
de wens het doorwortelbaar oppervlakte worden geregeld en opdrukking door wortels wor-
den voorkomen.Bijkomend voordeel voor de toepassing op een dijk is dat door de betonnen 
plaat de kans op windworp een stuk kleiner (vanwege het contragewicht van de betonnen 
plaat). Bovendien kan het risico voor de waterveiligheid als gevolg van windworp beter wor-
den berekend doordat de maximale vorm en grootte van de wortels bekend zijn. Iets wat 
normaal geschat moet worden. 

Nadeel van de systemen is de relatief hoge aanschafkosten: ongeveer 5000 euro per boom, 
exclusief aanlegkosten.4. Ondanks dit lijkt het interessant de mogelijkheden te onderzoeken 
ten aanzien van deze boombunkers en hun eventuele (ondersteunende) waterkerende wer-
king. Het zou de terugkeer kunnen betekenen van bomen op een waterkerende dijk.

afbeelding 8.6.2 Monumentale boom als 
decor van een monumentale boerderij, op de 

dijk in Baanhoek.
afbeelding 8.6.3 Voorbeeld van een 

groeiplaatsconstructie voor bomen, vaak 
toegepast in binnensteden. [bron: website Tree 

Ground Solutions]
8.6.2

8.6.3



Ontstaan & toekomst van het historisch dijklint | augustus 2012pagina 146 afstudeerrapport G.A.J. Janssen | faculteit bouwkunde TU Eindhoven pagina 147

8.7.1 Inleiding
Zoals al meerdere malen aangehaald zijn de ruim-
telijke karakteristieken ten aanzien van de typolo-
gie van de bebouwing, schaal van de bebouwing 
en materialisering van de bebouwing in het cen-
trum gedeelte grotendeels verloren gegaan. Het is 
niet zinvol in deze richting eisen of wensen te uiten 
ten om tot een verbetering van de ruimtelijke kwa-
liteit te komen. Er is echter wel op andere vlakken 
een slag te slaan, wat betreft de opwaardering 
van de openbare ruimte. In het winkelgebied van 
Sliedrecht wordt het straatbeeld voor het grootste 
gedeelte bepaald door een overvloed aan reclame 
ornamenten. Er lijkt met name de laatste tien jaar 
een toename waarneembaar in het aantal én het 
type gevelreclame. Hoe groter en opvallender, hoe 
beter, zo lijkt het credo. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat dit veroorzaakt wordt door 
het reactieve gedrag van ondernemers op elkaars 
reclame-uitingen: als de één een grote opvallende 
reclame heeft zal de ander een nog groter opval-
lender reclameornament plaatsen. 

In de welstandsnota van de Gemeente Sliedrecht 
wordt gesproken over een verhoging van de visu-
ele aantrekkingskracht als gevolg van reclames 
in commerciële gebieden.1. Tegelijkertijd wordt 
hierin een kritische grens aangehaald waarboven 
reclame een negatieve invloed zou hebben open-
bare ruimte. Centrale vraag die gesteld moet wor-
den is waar deze grens ligt voor het winkelgebied 
op de dijk in Sliedrecht. Want de balans tussen het 
zakelijk belang van de ondernemers, waarvoor re-
clame maken onontbeerlijk blijkt, en het gemeen-
telijk algemeen belang, dat van een aantrekkelijke 
woon- en winkelomgeving voor de lange termijn, 

8.7 RECLAME VS. BEELDKWALITEIT | verrommeling van het straatbeeld

lijkt verstoord. Bovendien is het zeer waarschijn-
lijk dat deze ‘verrommelde reclame’ ook negatief 
werkt voor de winkeliers. De vraag is daarom hoe 
het reclame beleid op een betere manier kan wor-
den vormgegeven en welke argumenten hiervoor 
kunnen pleiten.

8.7.2 Kader & stellingname
Reclame uitingen worden in Sliedrecht geregu-
leerd via de welstandsnota. Reclame wordt hierin 
omschreven als een publieke aanprijzing van een 
bedrijf, een product of dienst.1. Er wordt hierbij on-
derscheid gemaakt tussen reclame aan de gevel en 
reclame los van de gevel (in de openbare ruimte). 
Alle reclame moet voldoen aan redelijke eisen van 
welstand, zoals nader omschreven in de betref-
fende paragraaf. Afwijken van de regelgeving is 
mogelijk wanneer er, afhankelijk van de situatie, 
een gelijkblijvend of beter resultaat wordt be-
werkstelligd.

In de paragraaf over de reclame aan gevels is ge-
regeld dat per gevel slechts één reclame uiting is 
toegestaan. Verder wordt gesteld dat reclame in de 
voorgevel als zelfstandig element moet worden 
vorm gegeven en de detaillering afgestemd moet 
zijn op de gevel met behoud van samenhang en 
ritmiek in de straatwand.2. Wat betreft de maat-
voering en vormgeving van reclame aan gevels in 
winkelgebieden worden extra eisen gesteld. Deze 
zijn als volgt omschreven:
 
+ Platte reclame maximaal 1,00m2 en 60% van 
de gevelbreedte met een maximale hoogte van 
0,60m aangebracht op of onder de borstwering 
van de eerste verdieping;

+ Haakse reclame maximaal 0,50m2, aangebracht 
op of onder de scheiding van begane grond en 
eerste verdieping, met minimaal 2,20m doorloop;
+ hoogstens één vlag per 6,00m gevellengte.
 
Hoewel de huidige welstandsnota vrij jong is 
(2011), is het gezien de recente nieuwbouwprojec-
ten aan de dijk met bijbehorende reclame uitingen 

aannemelijk dat geregeld wordt afgeweken van de 
redelijke eisen van welstand. Verklaring hiervoor 
kan zijn dat bij aanvragen voor reclame-uitingen 
door ondernemers iets gevraagd wat de algemene 
richtlijnen te boven gaat. De verwijzing naar voor-
beelden van bestaande reclame kan hierbij in de 
aanvraag al worden gedaan. Echter, vaak betreft 
dit bestaande reclame-uitingen die op basis van 

8.7.1

afbeelding 8.7.1 Reclame uitingen bepalen 
het straatbeeld in deelgebied Kerkbuurt 
centrum.

8.6.4

8.6.5 8.6.6

VOORBEELD TOEKOMSTIMPRESSIE 
RIVIERDIJK OOST

afbeeldingen 8.6.4, 8.6.5 & 8.6.6 

Door de rigoureuze dijkverzwaring van 
deelgebied Rivierdijk Oost zijn bomen en 
groen uit het straatbeeld verdwenen (8.6.4). 
Door bomen terug te brengen in het straat-
profiel kan niet alleen het totaalbeeld weer 
compleet worden gemaakt, maar tevens het 
verstoorde en te brede dijkprofiel worden 
gekaderd. Een rij bomen kan zo de besloten-
heid van het oude lint weer enigzins terug-
brengen (8.6.5 en 8.6.6)
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de oude regelgeving zijn vergund of waarvoor 
geen vergunning is aangevraagd. Ondanks dat de 
intenties zoals omschreven in de welstandsnota 
goed zijn kan getwijfeld worden aan de effectivi-
teit van het welstandsbeleid op dit punt, gezien 
de huidige situatie van het lint ten aanzien van 
reclame.

Ook de reclame los van de gevel (dus vaak in de 
openbare ruimte) is gebonden aan de redelijke 
eisen van welstand, nader omschreven in de 
betreffende paragraaf. Hierin staat vermeld dat 
reclame in winkelgebieden in beperkte mate is 
toegestaan. Het gaat hierbij zowel om vaste re-
clame uitingen als om mobiele uitstalborden. Zo 
is het aantal, in winkelgebieden, beperkt tot één 
bord per 6 meter gevellengte en de grootte toe-
gestaan tot 1,20 x 0,80m.3. Daarnaast wordt een 
minimale vrije doorloopruimte gedefinieerd, maar 
deze is niet van toepassing voor het voetgangers-
gebied van de Kerkbuurt (aangezien dit winkelge-
bied betreft).

8.7.3 Instrumentarium
Hoewel de karakteristieken van het historische dij-
klint in het centrum voor een groot gedeelte ver-
loren zijn gegaan, kan een opwaardering van de 
openbare ruimte voor zowel bewoners als winke-
liers positief uitpakken. Hierbij kan een transforma-
tie worden ingezet van een middelmatig rommelig 
winkellint tot een hoogwaardig eenduidig dijklint. 
Maar wat zijn concrete acties die de gemeente kan 
ondernemen om tot een kwaliteitsslag te komen?

+ Reclame objecten in gevelwanden
Een eenduidigere en meer bescheiden opzet van 

de gevel reclame zou de ruimtelijke kwaliteit van 
de Kerkbuurt ten goede komen. Of hiervoor een 
rigoureus ander beleid nodig is, is moeilijk in te 
schatten. De grootte en opzet van enkele recente-
lijk opgeleverde bouwprojecten doet vermoeden 
dat met enige regelmaat wordt afgeweken van de 
maximale afmetingen in de welstandsnota. Het is 
dan ook moeilijk te bepalen of er een strenger be-
leid gewenst is of dat een strengere handhaving 
soelaas zou bieden.

+ Reclame objecten in openbaar domein
Een mogelijk nog grotere oorzaak van het rom-
melige karakter van het winkelgebied Kerkbuurt 
zijn de objecten in de openbare ruimte. Dit betref-
fen voornamelijk de mobiele reclame-uitingen, 
die ’s morgens in het openbaar gebied worden 
geplaatst om ’s avond na sluitingstijd weer naar 
binnen te worden gehaald. De zogenaamde uit-
stalborden. Deze specifieke vorm van reclame lijkt 
met name op het smalle dijklint in Sliedrecht een 
negatieve bijdrage te leveren aan het straatbeeld. 
Er staan er talloze, je struikelt er bijna over. Elke 
winkel lijkt wel iets van reclame in het openbare 
domein te hebben staan.

Het zou de beleving van het dijklint en hiermee de 
kwaliteit van het straatbeeld ten goede komen als 
er nagedacht wordt over het nut en noodzaak van 
deze reclame uitingen. Vanzelfsprekend zou deze 
discussie gevoerd moeten worden in samenspraak 
met de lokale middenstand, omdat zij de economi-
sche motor van het deelgebied vormen.

Bij het invoeren van strengere richtlijnen ten aan-
zien van reclame zal ook een overgangsperiode 

8.7.2

8.7.3

afbeelding 8.7.2 , 8.7.3 & 8.7.4 Het lijkt 
haast een ‘schietbaan’ van reclameborden op 
de Kerkbuurt.

in acht moeten worden genomen. Veel van de 
bestaande reclame zal immers niet binnen het 
voorgestelde strengere beleid passen, maar het is 
onzinnig te ondernemers te vragen deze reclame 
actief te gaan vervangen. Verstandiger zou zijn 
bij nieuwe reclame uitingen het nieuwe beleid te 
handhaven en de strengere regels toe te passen. 
Voor bestaande reclame uitingen ontheffing te 
verlenen indien hiervoor nooit een vergunning is 
verleend, maar hiervoor wel een uitsterfconstruc-
tie hanteren: Indien wijzigingen worden aange-
bracht dienen de oude ornamenten weg gehaald 
te worden. Aleen zo kan het aantal en de vorm van 
de reclame effectief worden gereguleerd.

Tenslotte is het van belang ten overvloede te com-
municeren waarom voor een verscherpt beleid 
wordt gekozen. Wat zijn de voordelen voor het 
publieke belang als het zakelijke belang van de on-
dernemer? Wordt deze strategie niet gehanteerd 
dan zal een dergelijk verscherpt reclamebeleid 
als onnodig papierwerk en met een betuttelende 
overheid worden geassocieerd. 

CASE ESPRIT

Dat de Gemeente perk en paal kan stellen 
aan uitstalborden die geplaatst worden op 
Gemeentegrond zal iedereen willen aanne-
men. Het wordt echter anders als er sprake 
is van grond die niet in eigendom is van de 
overheid maar van een particulier of bedrijf. 
Wat is het gemeenschappelijke belang dat 
een overheid hier invloed op wilt uitoefe-
nen. Denk aan een voortuin waarin een re-
clamezuil wordt geplaatst of een stuk grond 
dat bij als openbaar domein is ingericht 
en wordt gebruikt. Dit laatste is het geval 
bij het winkelpand met adres Kerkbuurt. 
Door de historische verkaveling loopt de 
kavelgrens enkele meters in het openbaar 
domein, waarop door de ondernemer een 
tweetal vaste uitstalborden zijn gemaakt.

Noten bij hoofdstuk 8.7
[1.] welstandsnota, 2011, p78
[2.] welstandsnota, 2011, p79 
[3.] welstandsnota, 2011, p81

8.7.4
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VOORBEELD TOEKOMSTIMPRESSIE 
KERKBUURT CENTRUM

Door de schaalvergroting & verdichting die 
heeft plaatsgevonden in het centrumgebied 
van de Kerkbuurt is de porositeit van het lint 
verloren gegaan. Er bevind zich nauwelijks 
open privé terreinen (bijvoorbeeld tuinen) 
direct aan de openbare ruimte. Vanzelfspre-
kend is het praktisch moeilijk en onwenselijk 
deze ‘luchtigheid’ terug te brengen. Echter, 
door deze ontwikkeling is in dit deelgebied 
het groen geheel uit het straatbeeld verdwe-
nen, waardoor een vrij kaal en stenig karak-
ter wordt opgeroepen. Het zou, zoals in een 
ander hoofdstuk nader omschreven, wense-
lijk zijn als het groen weer meer in het straat-
beeld zou kunnen worden terug gebracht.

8.8.1 Inleiding
Zoals al meerdere malen aangehaald is zal de ruim-
telijke kwaliteit van de gerealiseerde projecten aan 
het lint, los van het aantal regels of randvoorwaar-
den dat hieraan gesteld wordt, afhankelijk blijven 
van de kundigheid van ‘goede’ architecten en de 
opdracht die zij meekrijgen van hun opdracht-
gevers. De gemeente is binnen dit proces slechts 
een sturende partij die hoofdzakelijk reactief kan 
optreden, binnen de kaders die ze zelf heeft op-
gesteld. Een aantal van de strategieën die hiervoor 
toegepast kunnen worden zijn hiervoor beschre-
ven. De vraag blijft of met de implementering 
van (een gedeelte van) deze handreikingen het 
gewenste doel behaald wordt: het behoud en de 
versterking van een kwalitatief fijnmazig stedelijk 
weefsel.

8.8 ACTIEF GRONDBELEID | de gemeente als bouwheer

Los van de deelstrategiën die in voorgenoemde 
paragrafen uiteen zijn gezet, zijn er in het ana-
lysedeel een aantal ontwikkelingen aan het licht 
gekomen, specifiek voor de Sliedrechtse situatie, 
waar de overheid in haar huidige rol geen signifi-
cante invloed op kan uitoefenen. Verval van kleine 
woningen, die door hun beperkte woonopper-
vlakte en gebrek aan transformatiemogelijkhe-
den moeilijk verkoopbaar zijn, ontsieren het lint. 
Ook blijven grote aantallen geparkeerde auto’s het 
‘aanblik’ van grote delen van het smalle dijktracé 
bepalen. Daarnaast kan met de tot zover beschre-
ven strategieën niet geheel worden voorkomen 
dat projecten worden gerealiseerd (zoals in de be-
schreven cases) die qua schaal niet passen in het 
beschreven kleinschalige dijksysteem. Deze gro-
tere schaal is immers direct gevolg van de inves-
teringsdynamiek, waarbij schaalvoordelen leiden 
tot het gewenste cq. ‘noodzakelijke’ economische 

rendement. Bovendien is het aannemelijk dat de 
mate waarin projecten aan het lint zullen worden 
geïnitieerd alleen maar zal groeien. Sliedrecht met 
de realisatie van Baanhoek-West immers haar uit-
breidingsgrenzen bereikt.

Hoewel het praktisch mogelijk zou zijn deze 
schaalvergroting in te perken, door het samen-
voegen van kavels juridisch aan banden te leg-
gen, kan de vraag worden gesteld of hiermee het 
probleem opgelost is. Immers, hiermee worden 
ook investeringen in het lint ingeperkt terwijl de 
te kleine, vervallen of moeilijk verkoopbare pan-
den overblijven. Het ontwikkelen van deze smalle 
kleine kavels is immers economisch gezien niet 
rendabel (genoeg). Het ligt daarom voor de hand 
te verkennen of de geschetste ruimtelijke proble-
matiek door een andere, meer actievere rol van de 
gemeente integraal kan worden aangepakt.

8.8.2 De gemeente als bouwheer
Een rol die de gemeente zich in het beschreven 
spanningsveld kan toedichten is om zelf als op-
drachtgever projecten (mede) te gaan initiëren. 
Door als opdrachtgever op te treden kan de ge-
meente de regie naar zich toe trekken, niet alleen 
wat betreft de ruimtelijke kwaliteit maar zeker 
ook het type woningen, parkeerbeleid, eventu-
eel gewenste verbindingen met achterliggende 
wijken, doorzichten, etc. Natuurlijk blijft het de 
vraag in welke constructie de gemeente zou kun-
nen of noodzakelijkerwijs moeten participeren 
om het gewenste resultaat te bereiken en tevens 
het financieel risico zo klein mogelijk te maken. 
Dit laatste is in een economisch moeilijke tijd een 
belangrijk argument. 

afbeelding 8.8.1 Vervallen woningen in het 
deelgebied Baanhoek-Voorland. 
afbeelding 8.8.2 Artist impression van ontwerp van 
drie nagenoeg identieke wooncomplexen die voorzien 
zijn in het deelgebied Rivierdijk-West. 
[bron afbeelding: website Van Es Architecten, 
Sliedrecht]

8.8.1 8.8.2
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SCHEMA 8.8.7 
 ‘WERKING COMMUNITY LAND TRUST’
1. bestaande situatie. De individuele bewoners zijn 
juridisch eigenaar van zowel de grond als het pand. 
Totale verkoopwaarde bestaat uit waarde van de grond 
en het pand. 
2. CLT basisvariant. De afzonderlijke bewoners 
(de ‘settlors’) hebben hun gronden (en daarmee een 
stuk vermogen) ingebracht in een CLT, die juridisch 
eigenaar van de gronden wordt. De bewoners blijven in 
eigendom van de individuele panden, die echter door 
het ‘losknippen’ van de grond in waarde zijn gedaald. 
3. CLT ontwikkelingvariant. Door herverkaveling 
van de gronden worden nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk. De winst die hieruit voortvloeit komt 
ten goede van de CLT en hiermee ten goede van de 
bewoners en/of andere betrokken ‘settlors’ (gemeente, 
corporatie), naar ratio van het ingebrachte vermogen. 
Hiermee kunnen bv. woningen worden opgeknapt.

1. BESTAANDE SITUATIE 2. CLT BASISVARIANT 3. CLT ONTWIKKELINGSVARIANT

CLT CLT

8.8.3 Community Land Trust
Een interessante mogelijkheid voor de ontwikke-
ling van kleine, moeilijk ontwikkelbare of verval-
len woningen en panden is de oprichting van een 
community land trust (CLT). Het woonmodel is 
vanaf de jaren zeventig opgekomen in met name 
de Verenigde Staten. Het principe van een CLT is 
dat verschillende partijen (de settlors) de eigen-
domsrechten van de grond waarop hun pand staat 
inbrengen in een trust. Deze trust, meestal een 
rechtspersoon, wordt hiermede juridisch eigenaar 
van deze gronden. In een soort erfpachtconstruc-
tie (zonder winstoogmerk) worden de gronden 
vervolgens weer uitgegeven aan de individuele 
bewoners. De voorwaarden en doelstellingen 
waarmee de trust deze grond kan gaan beheren 

worden opgesteld door de bewoners die hun 
grond hebben ingebracht, en/of andere partijen 
die als settlor bij de trust betrokken zijn. De trust 
beheert de gronden dus in naam van de bewo-
ners. De eigendomsrechten van de woningen zelf 
blijft in handen van de bewoners.

Door de samenvoeging en herverdeling van kavels 
kunnen bepaalde ontwikkelingen, die anders niet 
mogelijk waren, opeens wel. De winst die dit uit-
eindelijk genereert komt uiteindelijk, afhankelijk 
van de samenstellingen van de trust, ten goede 
aan de gemeenschap. Zo kunnen ze ingezet wor-
den om bijvoorbeeld de bestaande woningen op 
te knappen of te transformeren, om ze hiermee 

“ Een gemeenschap van buurtbewoners, 

sociale organisaties en overheden koopt 

een grond, bebouwt die en verkoopt de 

woningen tegen een betaalbare prijs 

aan gezinnen met een laag inkomen. Het 

gezin wordt huiseigenaar, maar moet 

de grond niet betalen, want die blijft 

eigendom van de gemeenschap. Dat 

haalt de aankoopprijs naar beneden. ”

Geert de Pauw, 20122. 

toekomstbestendig en verkoopbaar te maken. Een 
ander belangrijk voordeel van de community land 
trust is het feit dat de grondkosten uit de directe 
verkoopprijs van de woningen worden gehaald, 
waardoor betaalbare woningen gerealiseerd kun-
nen worden.

8.8.4 Rol van de Gemeente
Dat een community land trust constructie mede 
geïnitieerd vanuit bijvoorbeeld een bewoners-
vereniging, CPO verenging woningcorporatie of 
lokale aannemer met name voor het dorp Slie-
drecht een interessante optie is moge duidelijk 
zijn. De sterke sociale binding in het dorp en grote 
gemeenschapszin veronderstelt dat dergelijke 

Overheid als bouwheer | Belgische ervaringen

Een nieuwe rol voor de overheid, waarbij de ge-
meente zich als (gedeeld) opdrachtgever begeeft 
op de woningmarkt, is in de Nederlandse context 
relatief vreemd uitgangspunt. Er zijn echter goede 
ervaringen met dergelijke constructies, met name 
in de Belgische situatie. Als eerste case zal het 
Antwerpse AG VESPA model worden toegelicht. 
Hoewel dit geen CLT constructie is, is dit wat be-
treft de voordelen van een actievere overheid een 
goed voorbeeld. Hierna zal kort worden ingegaan 
op een CLT experiment in Gent.

AG VESPA - Antwerpen
De stad Antwerpen besloot begin 2010 tot de 
oprichting van AG VESPA. Dit autonoom bedrijf 
van het stadsbestuur voert het grond- en pan-
denbeleid van de stad uit. Naast het beheer van 
overheidsgebouwen, de ontwikkeling van grote 
stadsprojecten en de bouw van publieke gebou-
wen realiseert AG VESPA ook woningen. Ze koopt 
hiervoor ‘vervallen’ of ‘beeldverstorende’ panden 
op om deze te renoveren of te vervangen voor 
nieuwe kwalitatieve woningbouwprojecten met 
gevarieerde wooneenheden die tegen een cor-
recte verkoopprijs op de markt worden gezet. De 
hoogstaande architectuur van de projecten dient 
als voorbeeld en katalysator van nieuwe ontwik-
kelingen en investeringen. 

Om de ruimtelijke kwaliteit en hoogstaande archi-
tectuur te garanderen maakt AG VESPA gebruik 
van verschillende ‘pools’ ontwerpers. Hierdoor 
heeft het bedrijf maximale invloed op het ge-
wenste eindresultaat. Ook duurzaamheid is een 
belangrijke randvoorwaarde in het model. De pro-
jecten die AG VESPA realiseert beogen zowel op de 

korte als de lange termijn bij te dragen aan zowel 
de financiële als maatschappelijke welvaart.3. Het 
bedrijf is hiermee als een instrument gezien wor-
den waarmee stadsvernieuwing concreet gemaakt 
en gerealiseerd kan worden.

Om oneigenlijk gebruik van de met publiek geld 
ontwikkelde door AG VESPA opgeleverde wonin-
gen te voorkomen zijn er enkele bijzonder ver-
koopswaarden opgenomen. Zo dient de koper een 
natuurlijk persoon te zijn (projectontwikkelaars 
worden hiermee uitgesloten) en daadwerkelijk 
zelf de woning te betrekken voor een minimale 
periode van vijf jaar. Binnen deze periode mag de 
woning niet verkocht worden.

Experiment CLT - Gent
Over het algemeen worden community land trust 
ingezet met als belangrijkste reden het realiseren 
van betaalbare duurzame woningen in het laagste 
segment. Door de woning te splitsen van de grond 
(die in eigendom blijft van de gemeenschap) wor-
den inwoners in staat gesteld een eigen woning te 
verwerven. De in 2011 opgerichte community land 
trust, in het Gentse geval een samenwerking van 
buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en 
het stadsbestuur, koopt hiervoor panden en ka-
vels op. In het financiële voortbestaan van de CLT 
wordt voorzien door een voorwaarde die bepaalt 
dat 75% van de meerwaarde die vrij komt bij ver-
koop van de woning terugvloeit naar de TLC. Deze 
wordt ingezet om de doelen van de TLC te realise-
ren (beheer van bestaande panden, nieuwbouw), 
waardoor de woning opnieuw tegen een sociale 
prijs verkocht kan worden. De ambitie is om in tien 
jaar tijd 150 panden of kavels in bezit te hebben.

“ Ook AG VESPA werkt vanuit 

een verantwoorde autonomie 

en een bedrijfseconomische 

logica. Toch zijn we geen 

klassieke marktspeler, omdat 

we altijd opnieuw op zoek gaan 

naar een gezond evenwicht 

tussen maatschappelijke 

relevantie, kwaliteit en financieel 

rendement. ”

Herman Boumans, 20101.

afbeeldingen 8.8.3 & 8.8.4 Een vervallen pand/
kavel aan de Diepstraat in Antwerpen dat door het 

grondbedrijf AG Vespa is opgekocht en waarvoor een 
nieuw hoogwaardig woongebouw terug gebouwd is. 

Links de situatie vóór, rechts na.  
[bron: website AG Vespa Antwerpen]

afbeeldingen  8.8.5 & 8.8.6 Een braakliggend kavel 
gelegen in de Handelsstraat te Antwerpen waar AG 

Vespa een nieuw complex heeft ontwikkeld. Links de 
situatie vóór, rechts na.  

[bron: website AG Vespa Antwerpen]

8.8.3 8.8.4

8.8.5 8.8.6
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initiatieven hier relatief eenvoudig voet aan de 
grond moeten krijgen. Het is belangrijk dat er 
vanuit de gemeenschap draagvlak voor dergelijke 
plannen is. Gedacht kan worden aan het betrekken 
van lokale ontwikkelaars, aannemers of belangen-
groepen in dit proces. 

Wat zou de rol van de gemeente in dergelijke 
constructies kunnen zijn? De gemeente kan als 
initiatiefnemer of meer als ondersteunende partij 
een bijdrage leveren. Dit kan door bijvoorbeeld 
ondersteuning in de vorm van kennis en kunde, 
maar ook voor bijvoorbeeld bepaalde kavels die 
ze in eigendom heeft plannen te maken of allian-
ties aan te gaan. Ook kan de gemeente kan een 
belangrijke rol spelen in de verwerving van de 
benodigde gronden voor projecten die vanuit 
derden worden geïnitieerd. Zo kan grondspecula-
tie worden voorkomen door op moeilijk verkoop-
bare panden of strategische locaties aan het lint 
een voorkeursrecht te vestigen (zie ook hoofstuk 
8.5). Hierdoor kan worden voorkomen dat grote 
externe ontwikkelaars grondposities innemen 
en hierdoor de planvorming frustreren of onge-
wenste ontwikkelingen realiseren.

8.8.5 Toepassing in Sliedrecht
Natuurlijk is het voor een relatief kleine gemeente 
als Sliedrecht niet haalbaar om te gaan partici-
peren in grote aantallen projecten. Het verdient 
daarom de aanbeveling dit niet in alle deelgebie-
den te gaan toepassen. Voor de Sliedrechtse situ-
atie betekent dit dat de deelgebieden Rivierdijk 
West, Molendijk Voorland en Baanhoek voor een 
dergelijke aanpak in aanmerking komen. Dit zijn 
drie meest authentieke gebieden, zo bleek in de 
analyse, waar nog veel te verliezen is wat betreft de 
ruimtelijke kwaliteit. Een selectie van de panden 
en kavels die gezien hun beperkte uitbreidings-
mogelijkheden, technisch penibele situatie of 
functieverandering op termijn mogelijk geschikt 
zouden zijn voor deze aanpak zijn weergegeven 
in de afgebeelde kaarten (8.8.8, 8.8.9 & 8.8.10). Het 
is geen uitputtend overzicht. Hiermee is enkel het 
type kavels cq. panden en de mogelijkheden die 
hier liggen geduid. Het uiteindelijke initiatief voor 
dergelijke inititatieven zou tenslotte bij bewoners 
en betrokken partijen in het lint moeten liggen, 
niet bij de gemeente.

8.8.6 Maatschappelijk nut: kwaliteitsimpuls
Het argument dat met deze aanpak slechts in de 
woonbehoefte van enkele inwoners van Sliedrecht 
wordt voorzien is niet steekhoudend. Op meerdere 
manieren dient deze aanpak het algemeen belang. 

Ten eerste kan een zinvolle bijdrage geleverd wor-
den aan de woningvoorraad van de gemeente. Al 
naar gelang de vraag of behoefte kunnen hierin 
keuzes gemaakt worden. Aangezien het doel van 
deze nieuwe ontwikkelingen niet het maken van 
winst is kunnen andere keuzes gemaakt worden. 
Ten tweede resulteert de aanpak in een grote be-
trokkenheid van de participerende burgers. Ze 
worden aangezet om mee te denken aan projec-
ten ten behoeve van een duurzame toekomst van 
het lint. 
Op de derde plaats kan effectief worden bijge-
dragen aan de ontwikkeling van de ruimtelijke 
kwaliteit van het lint alsmede de verdere afbreuk 
van ruimtelijke kwaliteit in de meest kwetsbare ge-
bieden worden ingeperkt. Bestaande ‘rotte appels’ 
in het historische lint kunnen worden vervangen 
door kwalitatief hoogstaand woningaanbod. Daar-
naast kan veel sterker gestuurd worden op bijvoor-
beeld het oplossen van de parkeerproblemen. 

Naast de openbare ruimte op de kruin van de 
dijk, doorgaans gedefinieerd door de voorgevels 
van de op de dijk staande bebouwing, zijn er in 
de structuur van het dijklint weinig collectieve 
ruimtes. In deze schaarste schuilt ook een deel 
van het parkeerprobleem. Door het realiseren van 
extra parkeerplaatsen op de kavels als doel te stel-
len kan indirect de kwaliteit van het lint worden 
aangepakt.

Hoewel de schaal en het aantal projecten dat mid-
dels deze constructie gerealiseerd kan worden de 
bijdrage ervan aan de toekomst van het lint niet 
relevant mogen lijken, kunnen middels deze pro-
jecten op microniveau een nieuwe ontwikkelings-
dynamiek worden gecreëerd die zijn uitwerking 
kan hebben op het dijklint als geheel. Ze dienen 
als vliegwiel voor nieuwe investeringen en als 
voorbeeld voor andere projecten.

8.8.7 Conclusie & aanbevelingen
Door een nieuwe actievere rol, waarbij de ge-
meente als bouwheer faciliterend en zo mogelijk 
initiërend zou moeten optreden, zou veel winst 
behaald kunnen worden. Zo kan effectief worden 
voorkomen dat het lint ten prooi valt aan te fors 

Noten bij hoofdstuk 8.8
[1.] citaat uit Vespa vooruitgangsrapport, 23 

mei 2010 
[2.] Geert de Pauw, in ‘Een eigen huis, ook voor 

mensen met een laag inkomen.’ Weekblad 
Visie, 27 april 2012 

[3.] website AG Vespa, Antwerpen 
[4.] Honselaar & de Boer, 2010, p10

“ In de gangbare perceelsgewijze 

ontwikkeling van de 

linststructuur is er niet of 

nauwelijks aandacht voor het 

‘gemeenschappelijke’, voor de 

installatie van betekenisvolle 

collectieve ruimten. “

Honselaar & de Boer4.

KAART 8.8.8 
‘POTENTIËLE LOCATIES PANDENBELEID‘
DEELGEBIED BAANHOEK

schaal 1 : 5000

N

gedimensioneerde niet gebiedseigen apparte-
mententorens, met hoofdzakelijk appartementen 
in het duurste segment, en kan op een duurzame 
wijze een bijdrage geleverd worden aan een kwa-
litatief woonmilieu waarin, zoals altijd het geval is 
geweest, alle lagen van de bevolking een woon-
plek krijgen. 

voordelen
+ Vergroten van het aantal betaalbare woningen;
+ Manier om grondeigenaren over te halen grond 
in te brengen met de garantie dat dit niet voor 
eigen gewin zal worden ingezet;
+ Garantie van lokale ondersteuning;
+ Actiever bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit.

aanbevelingen
+ Verkennen (juridisch en politiek) in welke rol de 
gemeente wil en kan interveniëren in het lint.
+ Het gesprek aan gaan met lokale partijen (be-
woners, belangengroepen, ontwikkelaars, aanne-
mers) om te bekijken of er draagvlak is voor het 
gezamenlijk opzetten van projecten aan het lint.

KAART 8.8.10
‘POTENTIËLE LOCATIES PANDENBELEID‘
DEELGEBIED RIVIERDIJK WEST

schaal 1:5000

N

KAART 8.8.9
‘POTENTIËLE LOCATIES PANDENBELEID‘
DEELGEBIED MOLENDIJK VOORLAND

schaal 1 : 5000

N
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Conclusie en aanbevelingen

Aanbevelingen
 
+ Aanbevelingen tav ruimtelijke kwaliteit dijklint 
(verdiepend tav dit onderzoek)

  Deelgebieden - Het verdient de aanbe-
veling de beschreven deelgebieden als leidraad te 
nemen voor een gebiedsspecifieker ruimtelijk be-
leid ten aanzien van het dijklint. 
  Uitwerking - Zoals aangegeven ver-
dient het aanbeveling om ten aanzien van de 
uitwerking van de voorgestelde deelstrategiën on-
derzoek te doen, omdat hier in een aantal gevallen 
de moeilijke vertaling plaatsvindt naar juridische 
spelregels. Hoewel het de verwachting is dat dit 
geen onoverkomelijke problemen geeft, zal de ef-
fectiviteit van de voorgestelde deelstrategiën voor 
een groot gedeelte worden bepaald bij de nauw-
keurige omschrijving in beleid.
  Draagvlak - Een aspect waar in dit 
onderzoek nauwelijks aandacht aan is besteed 
is de participatie van belanghebbenden in de 
visievorming rond de toekomst van het lint. Aan-
gezien de gemeente feitelijk niet als opdrachtge-
ver of grondeigenaar in het lint betrokken is, zal 
het succes van eventuele acties afhankelijk zijn 
van de medewerking van belanghebbenden. De 
discussie of, hoe en op welke wijze de ruimtelijke 
kwaliteiten van het dijklint behouden en versterkt 
moeten worden zou met de diverse betrokkenen 
gevoerd moeten worden. Alleen zo kan de urgen-
tie aan de kaak worden gesteld en het gewenste 
draagvlak worden gecreeërd. Dit rapport zou hier-
bij als basis voor een discussiestuk kunnen dienen. 

  Communicatie - In het verlengde van 
vorig punt is de communicatie evident. De urgen-
tie voor het behoud van de karakteristiek van het 
dijklint kan wel uit onderzoeken als deze blijken en 
in professionele kringen worden onderschreven, 
echter hiermee is het nog niet per definitie geland 
bij de burgers (voor wie het direct invloed kan 
hebben). Zo bleek uit diverse gevoerde gesprek-
ken dat de ruimtelijke kwaliteit niet per definitie 
wordt onderkend, laat staan dat men beseft waar-
mee dit specifiek verband houdt. Het belang van 
nieuw beleid en de keuze en uitwerking van spe-
cifieke projecten of beleid moet daarom duidelijk 
en herhaaldelijk gecommuniceerd worden aan de 
belanghebbenden. Zo kan eventuele weerstand 
worden getemperd en draagvlak worden vergroot.

afbeelding 9.0.1  Luchtfoto van het meest 
westelijk gedeelte van Sliedrecht (Baanhoek) 
anno 1977. Op de voorgrond zijn nog enkele 
(inmidels verdwenen) bedrijven te zien, aan 
de buitenzijde van de rivierdijk. In het meest 
westelijke gedeelte zijn de oorspronkelijke 
weilanden nog te zien, die momenteel worden 
volgebouwd voor de Vinnexwijk Baanhoek-
West. [bron: beeldbank Historische Vereniging 
Sliedrecht ]

Conclusie

Het dijklint is een waardevolle stedebouwkundige 
structuur binnen Sliedrecht. Het kleinschalige 
weefsel heeft een aantal specifieke eigenschap-
pen die bijdragen aan een bijzondere ruimtelijke 
kwaliteit. Hoewel het dijklint als geheel herkenbaar 
is, zijn er een aantal deelgebieden te onderschei-
den. De potenties en problemen van deze deelge-
bieden zijn zo verschillend, dat ze om een aparte 
gebiedsgerichte aanpak vragen.
 
Veel van de bouwontwikkelingen langs het lint 
sluiten niet aan op de gebiedsspecifieke kenmer-
ken. Ze doen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. 
Met de beschreven deelstrategiën is aangetoond 
dat de gemeente diverse mogelijkheden heeft 
deze ontwikkeling te beïnvloeden,  om hiermee  
de ruimtelijke kwaliteit van het lint te behouden 
en zo mogelijk te versterken

9.0.1

+ Aanbevelingen tav het dijklint in algemeen
(verbredend tav dit onderzoek)

 Inbedding - Zo verdient het de aanbe-
veling onderzoek te doen naar de infrastructurele 
inbedding van het lint binnen de stadsstructuur. 
Deze is door de bouw na met name de naoorlogse 
wijken verslechterd. Door het lint weer op meer-
dere manieren te verknopen in langzaam verkeers-
routes kan haar positie als ruggengraat van de stad 
versterken.
  Stoepen - De mogelijkheden van 
bouwontwikkelingen in de diepte van het lint, ge-
inspireerd op de kenmerkende stoepbebouwing, 
verdient ook nader onderzoek. Hiermee kan mo-
gelijkerwijs een flinke verdichting plaatsvinden 
zonder de ruimtelijke kwaliteit door forse bouw-
volumes aan het lint te verstoren. Tegelijkertijd 
kan dergelijke ‘stoepbebouwing’ de bestaande en 
nieuwe routes die het dijklint, met name op fiets- 
en voetgangersniveau, met haar achterland (lees 
de stad) verbinden begeleiden en versterken.
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Zoals in de aanleiding reeds verwoord vormde 
een succesvol doorlopen en interessant bevonden 
masterproject in Sliedrecht de concrete aanleiding 
voor dit afstudeeronderzoek. Hoewel dit resul-
teerde in een relatief snelle start voor wat betreft 
het verzamelen van informatie, werkte het paraat 
hebben van kennis ten aanzien van zeer uiteen-
lopende onderwerpen van de onderzoekslocatie 
zeker in de beginfase ook als nadeel. Dit maakte 
het extra moeilijk te focussen en het onderzoek in 
te kaderen. Daarnaast heeft het nog relatief lang 
geduurd voordat ik mijn algemene interesse voor 
de omgang met historie in ruimtelijke ordening, 
gecombineerd met de locatie van het Sliedrechtse 
dijklint kon rijmen tot een interessant maar vooral 
concreet onderzoek. 

Ik denk dat de in dit onderzoek gehanteerde be-
naderingen geschikt zijn om tot een nauwkeurige 
definitie van ruimtelijke kwaliteit te komen, deel-
gebieden te onderscheiden en op gebiedsniveau 
regimes vast te stellen die leidend kunnen zijn 
in de mate waarin op ruimtelijke kwaliteit (bij)
gestuurd moet worden. Hoewel het een arbeids-
intensief karwei betreft is dergelijke uitgebreide 
analyse noodzakelijk om tot objectieve onder-
bouwde aanbevelingen te komen. De bruikbaar-
heid van dit afstudeeronderzoek ligt, naast het feit 
dat een een interessant basisdocument voor Slie-
drecht is, vooral in de gehanteerde aanpak. Deze is 
toepasbaar is bij andere ruimtelijke studies.

Voor wat betreft de onderzoeksgegevens waarop 
dit onderzoek is gebaseerd is een uiteenlopend 
scala aan bronnen gebruikt. Naast boeken, rap-
porten, beleidsnota’s en artikelen heeft een reeks 
interviews en archiefonderzoek waardevolle in-
formatie opgeleverd. Hoewel vanzelfsprekend 
niet alle informatie direct herleidbaar is in het nu 
voorliggende eindrapport hebben ze bijgedragen 
aan de vorming van een realitisch kader. Voor de 
ruimtelijke analyse vormen de vergelijking van 
kaartmateriaal alsmede veldwerk de belangrijkste 
bronnen. Op basis van de veelheid aan bronnen 
moet de toegevoegde waarde van dit verslag ook 
zeker gezien worden in het bij elkaar brengen van 
uiteenlopende informatie die betrekking heeft op 
de ruimtelijke kwaliteit en de ontwikkeling van het 
lint. 

De zeer tijdrovende pandsgewijze inventarisatie 
van de bebouwing langs het lint is achteraf gezien 
van minder grote waarde gebleken dan verwacht. 
Hoewel het voor dit onderzoek niet essentieel is 
gebleken en feitelijk vooral als kader heeft gedient 
kan het in een eventueel vervolg van dit onder-
zoek een bruikbaar document blijken voor verdere 
uitwerking. 
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+ RBOI (2005); Sliedrecht verkeerscirculatieplan 2005. Sliedrecht: Gemeente Sliedrecht.
+ Gemeente Sliedrecht (2009); beleidsnotitie huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht. Slie
  drecht: Gemeente Sliedrecht. 
+ Gemeente Sliedrecht (2011); Concept Verkeersbeleidplan; een visie op het Sliedrechtse verkeersnetwerk 
  2010-2030. Sliedrecht: Gemeente Sliedrecht.
+ diverse auteurs (2007); Ontwerpen met water; Essays over de rijke traditie van ‘waterwerken’ in Nederland. 
  Den Haag: Ministerie van VROM. 
+ De Waterwet (2009) [http://wetten.overheid.nl, geraadpleegd op 20-01-2011]
+ De Woningwet (1991) [http://wetten.overheid.nl, geraadpleegd op 15-03-2011]
+ Wet ruimtelijke ordening Gemeenten (1981) [http://wetten.overheid.nl, geraadpleegd op 12-07-2011]
+ Wet voorkeursrecht gemeenten (2006) [http://wetten.overheid.nl, geraadpleegd op 29-08-2011]

 1.4 Websites
+ AG Vespa, Antwerpen [www.agvespa.be, geraadpleegd 05-2012]
+ Alterra, Wageningen [www.bodemdata.nl, geraadpleegd 08-2011] 
+ Van Es Architecten, Sliedrecht [www.vanesarchitecten.nl, geraadplegd 11-2011]  
+ Franke Architekten BV, Sliedrecht [www.frankearchitekten, geraadpleegd 12-2012] 
+ Gemeente Sliedrecht, SLiedrecht [www.sliedrecht.nl, geraadbpleegd 06-2011] 
+ Historische Vereniging Sliedrecht, Sliedrecht [www.historie-sliedrecht.nl, geraadpleegd 07-2010]
+ Technische Universiteit Delft, Delft [www.kennisbankwaterbouw.nl, geraadpleegd 05-2011] 
+ More For You; multidisciplinaire dienstverlener vastgoed realisatie, Barneveld [www.moreforyou.nl,  
  geraadpleegd 11-2011] 
+ Nationaal Archief Nederland, Den Haag [www.nationaalarchief.nl, geraadpleegd 06-2011]
+ Regionaal Archief Waterschap Rivierenland, Tiel [www.waterschaprivierenland.nl, geraadpleegd 04- 
  2010] 
+ Tablis Wonen, Sliedrecht [www.tabliswonen.nl, geraadpleegd 11-2011] 
+ Unie van Waterschappen, Den Haag [www.waterschappen.nl, geraadpleegd 04-2011] 
+ CBS & NIWI [www.volkstellingen.nl, geraadpleegd 05-2012] 
+ Zondag CS Architecten & Studio Rijs [www.changearchitects.nl, geraadpleegd 11-2011] 
+ Zondag Ontwikkeling BV, Rhenen [www.zondag.nl, geraadpleegd 11-2011] 
 
 
1.5 Overige internetbronnen
+ Waterschap Rivierenland, Karakterschets per dijkring [geraadpleegd 17-02-2011]
  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/Images/Waterschap%20Rivierenland/i11961. 
  pdf 

1.6 Interviews 
+ Interview met Adrie Kraaijeveld, dijkbeheerder Waterschap Rivierenland [11-2010] 
+ Interview met Danielle Wijnen, stedenbouwkundige Gemeente Papendrecht [02-2011] 
+ Interview met Joop van der Aa, eigenaar Van der Aa Makelaars & Taxateurs [03-2011] 
+ Interview met Peter de Winter, bewoner & ondernemer aan de Rivierdijk in Sliedrecht [04-2011] 
+ Interview met Piet den Hartog & Ineke Visser, eigenaars Bureau Helsdingen Vianen [11-2010] 
+ Interview met René Lipman, stedenbouwkundige Gemeente Sliedrecht [10-2010]
 

1.7 Kaartmateriaal
+ Kaart van Sliedrecht uit Gemeente-Atlas van Nederland (1868), Hugo Suringar te Leeuwarden 
+ Plattegrond Sliedrecht (medio 1600 ), geraadpleegd via Stadsarchief DiEP Dordrecht
+ Kadastrale minuutplan (1830), Dienst voor het Kadaster, geraadpleegd via beeldbank Nationaal Archief
+ Kaart tussen de watere van de Lecke ende Den Donck (1277)
+ Kaart Limieten ambachten bezuiden de Graaf (16e eeuw), geraadpleegd via beeldbank Nationaal Archief
+ Kaart Zuid Hollandse Waard (1537), kopie door Cornelius Schilder, geraadpleegd via beeldbank Nationaal 
Archief
+ Kaart Zuid Hollandse Waard (1642), geraadpleegd via beeldbank Nationaal Archief
+ Kaart verbetering afwatering Vijfheerenlanden & Alblasserwaard (1750), geraadpleegd via beeldbank 
Nationaal Archief
+ Kaart van de Nieuwe en de Oude Merwede (1857), Rijkswaterstaat Algemene Dienst, geraadpleegd via 
kennisbank  
  waterbouw TU Delft.  

1.8 Overige bronnen
+ Diverse stukken Stadsarchief DiEP Dordrecht [geraadpleegd februari 2009]
 

2. Verantwoording afbeeldingen
De bronvermelding van het gebruikte beeldmateriaal is, voor zover bekend, vemeld in het bijschrift van de 
kaarten, illustraties en fotos. Al het beeldmateriaal dat in het bijschrift niet van bronvermelding is voorzien 
is geproduceerd danwel gefotografeerd door de auteur van dit onderzoek, Geert Janssen. De eventueel 
hiervoor gebruikte bronnen zijn per kaart of afbeelding vermeld als bron.
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Bijlage I. transformaties bebouwing
TOELICHTING | In het rapport zijn de belangrijkste 
dijkeigen bebouwingstypes van het Sliedrechtse 
lint beschreven. Het is in aanvulling hierop in-
teressant kennis te namen van de wijze waarop 
individuele panden door de jaren heen zijn ge-
transformeerd. Voor een aantal gebouwen aan de 
dijk en is met behulp van een vergelijking met his-
torisch fotomateriaal een reconstructie gemaakt.



 2010  1920

 2010 1930-1940

Molendijk 59 / binnendijks
villa > winkelruimte

Het huidige pand van Elektro Netten (wit ge-
schilderd), een familiebedrijf dat al decen-
nia aan het dijklint is gevestigd, is ontstaan 
door de verbouwing van een bestaande 
villa in 1965-1966. (beeldbank Historische 
Vereniging Sliedrecht). Van het oorspronke-
lijke pand is nauwelijks meer iets herkenbaar 

[ foto 1920: Beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht, historie-
fotoarchief.sliedrecht.nl ] 
[ foto 2010: Google Maps, www.maps.google.com ]

functie 
bouwvolume 
gevelindeling 

Molendijk 61 / buitendijks
middenstandswoning

Het monumentale pand aan de linkerzijde (situatie 
1930-1940) betreft een symmetrisch opgebouwde 
middenstandswoning. Als we dit van oorsprong 
negentiende eeuwse pand vergelijken met de situ-
atie in 2008 valt op dat het pand gesplitst is. Hierbij 
is in het rechter gedeelte van de woning een extra 
ingang gecreëerd aan de zijkant.

 [ foto 1920: Beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht, historie-
fotoarchief.sliedrecht.nl ]

splitsing 
gevelindeling 

 2010  1970 - 1980

 2011 1970-1980

Molendijk 5 / buitendijks
woon/werkruimte

Het pand van voormalige kolenboer Romijn is in 
1970-1980 te herkennen aan de laaddeuren over 
de volledige breedte van de voorgevel. De woning 
bevind zich boven de bedrijfsruimte. Als we de si-
tuatie anno 2010 bekijken zien we dat in plaats 
van de kolendeuren een winkelpui is gekomen, 
waarmee het pand onderdak biedt aan een auto-
handelaar. De bovenwoning is in volume vergroot 
door aan de achterzijde een verdieping erop te 
plaatsen.

[ foto 1970-1980: Beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht, 
historie-fotoarchief.sliedrecht.nl ] 
[ foto 2010: Google Maps, www.maps.google.com ]

functie 
bouwvolume 
gevelindeling 

Begin van de Kerkbuurt / binnendijks
winkelpanden

Winkelpanden zijn wellicht nog het meeste aan 
verbouwingen onderhevig geweest, aangezien 
door veranderende economische omstandighe-
den en het verloop in eigenaren de panden keer 
op keer zijn aangepast aan de actuele eisen. Het 
resultaat hiervan is niet altijd even wenselijk, getui-
gende deze met trespa afgewerkte voorgevel in de 
entree van winkelgebied de Kerbuurt.

[ foto 1970-1980: Beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht, 

historie-fotoarchief.sliedrecht.nl ]

functie 
gevelindeling 



Baanhoek 83-85 / binnendijks
arbeiderswoningen

De twee arbeiderswoningen op het huidige adres 
Baanhoek 83-85 lagen medio jaren tachtig al dus-
danig in het dijktalud dat behoud hoogstwaar-
schijnlijk niet meer haalbaar was, afgezien van de 
eventuele bouwtechnische staat van het gebouw. 
Het nieuw gebouwde complex verschilt sterk in 
schaal, positionering en materiaalgebruik

[ foto 1980: Beeldbank Historische Vereniging Sliedrecht ] 
[ foto 2010: Google Maps, www.maps.google.com ]

Molendijk thv Geulstraat / binnendijks
diverse huizen
 
Er zijn ook woningen verloren gegaan door andere 
redenen dan bijvoorbeeld de technische staat of 
een te klein bouwvolume. De woning aan de rech-
terzijde (situatie 1920-1925) is rond 1965 gesloopt 
ten behoeve van de ontsluitingsweg voor West-
wijk II, de Geulstraat.

[ foto 1920-1925: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
www.cultureelerfgoed.nl ]
[ foto 2010: Google Maps, www.maps.google.com ]

 2010 1980

 2010 1920 - 1925

sloop 
nieuwbouw 

sloop

Baanhoek 191 / binnendijks
arbeiderswoning

Het pleisterwerk van de situatie in 2010 verraad al 
sporen van een dichtgemetseld bovenraam boven 
de voordeur. Bij de meest recente verbouwing is 
een veel voorkomende gevelafwerking te zien 
die wordt toegepast om sporen van verbouwing 
van panden op een snelle en makkelijke manier te 
verhullen: houten of kunstof beplating. Tevens is 
er geen topgevel meer toegepast maar voor een 
overstekende dakrand gekozen, waardoor direct 
een ander beeld ontstaat.

[ foto 2008: Google Maps, www.maps.google.com ]

Baanhoek 205-207 / binnendijks
boerderij > woning
 
De boerderij Baanhoek 205-207 toont bij een in-
ventarisatie in 1965 al sporen van verbouwing. De 
deur aan de zijkant lijkt er later ingezet. Als we de 
situatie in 2010 bekijken zien we dat het hele pand 
gepleisterd is, met waarschijnlijk als doel de ‘litte-
kens’ van de verbouwing in de sterk aangepaste 
voorgevel netjes weg te werken. Hierbij is ook de 
topgevel vervangen door een overstekende dak-
rand.

[ foto 1965: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, www.
cultureelerfgoed.nl ]

 2010 1965

gevelindeling 
pleisterwerk 

beplating

gevelindeling 
pleisterwerk 

beplating

 2011 2008
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Bijlage II. Kaarten regimes Sliedrecht

TOELICHTING | In dit rapport wordt een inde-
ling in regimes voorgesteld, waarbij op gebieds-
niveau wordt bepaald in welke mate de nieuwe 
of bestaande bebouwing moet voldoen aan be-
paalde eisen ten aanzien van de ruimtelijke kwa-
liteit (hoofdstuk 7.3). Hierna treft u als voorbeeld 
kaarten aan van een tweetal deelgebieden van 
het Sliedrechtse dijklint met hierop  aangegeven  
welke bestaande panden, vanwege de functie of  
doordat ze totaal niet passen binnen de structuur, 
een ontheffing zouden moeten krijgen voor het 
geldende regime. Op het moment dat er op de 
kavels van deze panden nieuwbouwplannen ge-
maakt worden, moeten deze vanzelfsprekend wel 
aan het geldende regime voldoen. Daarnaast zijn 
bijzonder waardevolle gebouwen en momnumen-
ten aangeduid.
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KAART II.1 ‘REGIMES DEELGEBIED RIVIERDIJK WEST’

Panden/kavels met streng ruimtelijk regime tav ruimtelijke kwaliteit 

 

Panden/kavels met ontheffing tav streng ruimtelijk regime

Overige bebouwing Sliedrecht

Pand met een Gemeentelijke- of Rijksmonumentenstatus

Bijzonder beeldbepalend pand 

Locaties foto-impressies deelgebied

Grens deelgebied ‘Rivierdijk west’

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 2.500

N

toelichting kaart ‘Regimes deelgebied Rivierdijk west’
Ook in het kaartbeeld is te zien dat dit deelgebied één van de meest 
karakteristieke stukken van de Sliedrechtse dijk is. Kleinschalige 
bebouwing, met veel beeldbepalende (en voor de ruimtelijke 
kwaliteit waardevolle) panden. Darnaast is er veel bebouwing 
daterend uit het begin van de twintigste eeuw (met name aan de 
buitenzijde).

fotos deelgebied ‘Rivierdijk west’
> corresponderend met de locaties op de kaart (van west naar oost 
bekeken)  
1. Straatbeeld in het westelijke gedeelte van het deelgebied, 
met diverse types bebouwing: directeurswoningen, 
middenstandswoningen en een enkel bedrijfspand. 
2. Een van de vele ‘jaren dertig’ woningen (geheel links) en een 
woning gebouwd in het laatste decennium van de negentiende eeuw 
(rechts), welke lange tijd als pastorie van de Nederlands Hervormde 
Kerk heeft gediend. Betreft een Gemeentelijk monument [bron: 
website Historische Vereniging Sliedrecht ] 
3. Panden aan de binnenzijde van de Rivierdijk. 
4. Bebouwing uit diverse bouwperiodes die als geheel (kleinschalig, 
variatie rooilijn en type, architectonische kenmerken) bijdragen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van het deelgebied.
5. Uitzichtpunt over de Merwede richting de Biesbosch, in eigendom 
van de Gemeente Sliedrecht.
6. Karakteristiek pand (links) steekt schril af tegen de logge 
bebouwing in de vorm van appartementencomplexen, geheel 
oostelijk (bij de Wiel). De begeleiding van de dijk door bebouwing, 
en het besloten straatbeeld dat hierbij hoort, is hierdoor helaas ook 
verloren gegaan.

1. 4.

2. 5

3 6
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toelichting kaart ‘Regimes deelgebied Kerkbuurt Centrum’
Duidelijk verschil is te zien tussen het centrale gedeelte, waar 
commerciële activiteiten de ruimtelijke kwaliteit van de historische 
dijk hebben aangetast, en de meer karakteristieke buitenzijden van 
het deelgebied. Onder de geduidde monumenten bevinden zich het 
Sliedrechts Museum (panden voormalig Rechthuis & Raadhuis).

fotos deelgebied ‘Kerkbuurt’
> corresponderend met de locaties op de kaart (van west naar oost 
bekeken)  
1. Diverse malen verbouwde en getransformeerde bebouwing is niet 
meer als dijkbebouwing herkenbaar en doet ook qua materialisering 
eerder afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit dan dat ze hieraan een 
bijdrage levert. 
2. Reclameornamenten en trespa gevelafwerking verhullen de 
laatste resten van de sporadisch nog zichtbare oorspronkelijke 
dijkbebouwing. 
3. Forse commerciële bebouwing doet afbreuk aan het kleinschalige 
karakter van de historische dijk. 
4. Voormalige burgemeesterswoning (van Haaften, 1884-1895), 
welke een monumentenstatus heeft. [bron: website Historische 
Vereniging Sliedrecht ]
5. Grootschalige gebouwcomplexen, grotendeels gebouwd in de 
laatste dertig jaar, doen afbreuk aan de kleinschaligheid van de 
bebouwing alsmede de beslotenheid van het smalle dijkprofiel.
6. In het meest oostelijk gedeelte zijn minder winkels te vinden 
waardoor ook de bebouwing karakteristieker is gebleven. Het lint 
heeft hier duidelijk meer kwaliteit.

KAART II.2 ‘REGIMES DEELGEBIED CENTRUM’

Panden/kavels met streng ruimtelijk regime tav ruimtelijke kwaliteit 

 

Panden/kavels met ontheffing tav streng ruimtelijk regime

Overige bebouwing Sliedrecht

Pand met een Gemeentelijke- of Rijksmonumentenstatus

Bijzonder beeldbepalend pand 

Locaties foto-impressies deelgebied

Grens deelgebied ‘Rivierdijk west’

Gemeente Sliedrecht | schaal 1 : 2.500

N

1. 4.

2. 5

3 6


