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BEHOUDEN & BEWAREN 
nieuwsbrief 
 
nummer 18 - februari 2018  

 
 

HET BEHOUDEN WAARD 
Het is al weer even een nieuw jaar, dus is het tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. 
Met weer een keur aan onderwerpen, waaronder een artikel over sluitstenen. 
Misschien nog nooit van gehoord. Misschien gooit u het woord op één hoop met 
sluitpost. Maar dat is het bepaald niet. Want in tegenstelling de meeste sluitpos-
ten, die niet de hoogste prioriteit verdienen, zijn sluitstenen onderdelen van een 
huis waar zorg en aandacht aan besteed is. Naast de praktische hebben zij duide-
lijk ook een decoratieve functie. En dat is zeker niet onbelangrijk! Details, met 
zorg gekozen, kunnen een gebouw of ruimte enorme meerwaarde geven. Maar 
je moet er oog voor hebben. Wij van Stichting Dorpsbehoud vinden ze belangrijk 
en besteden er graag aandacht aan, onder andere door te proberen uw aandacht 
er op te vestigen. Zodat mooie dingen zoals sluitstenen, schuttingen, bomen en-
zovoort geen sluitposten worden. Ze zijn het behouden waard!                                   

                                                                                                  

                                                                                                  Liesbeth Leenman, redactie.    

     

MET NAME     HAMMAÄLOTH 

 
 

Wie wel eens op Peulenstraat-
Zuid komt, zal het misschien niet 
ontgaan zijn: op nummer 21 
hangt sinds een goed half jaar 
een bordje met een naam. Een 
moeilijke naam: Hammaälôth. 
Een Hebreeuwse naam, om pre-
cies te zijn. 
Wie een beetje thuis is in de bij-
bel, zal het herkennen als een 
woord uit de psalmen: ‘een lied 
Hammaäloth’ . Daarmee worden 
de psalmen aangeduid, die ge-
zongen werden als de joodse 
pelgrims naar Jeruzalem trokken. 
Liederen die stem geven aan het 
verlangen naar Jeruzalem als ‘de 
stad van God’. Met de naamge-
ving van hun huis wil de familie 
De Gier duiden op hun ‘pelgrims-
reis naar het eeuwige Jeruza-
lem’. 

 
 

Boven: Een naam die om opheldering vraagt                                       
Onder: De heer De Gier voor “Hammaäloth’ 
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Bij hun 25-jarig huwelijk, nu 10 
jaar geleden, kregen de heer en 
mevrouw de Gier het bordje als 
geschenk van hun kinderen. 
Echter, eerst had de gevel 
‘even’ een opknapbeurtje no-
dig… Maar nu hangt het er dan 
toch, tegen een mooi gereno-
veerde gevel.  
Een gevel die overigens eerder 
al een andere naamgeving had, 
namelijk ‘Sigaren- en tabaks-
zaak’ van Van der Meijden.  

 
 

Toen nog duidelijk een winkel – en wat een mooie auto’s… 
 

 

OVERDWARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijsloten aan de Tiendweg in Boven-
Hardinxveld: Een ideaal gebied om 
‘overdwars ‘ over te steken 
 

 

‘Herinnering verzoet het verleden’. Misschien is dat het wel waarom we denken 
dat er vroeger veel meer op de sloten achter het huis geschaatst kon worden dan 
nu. Dat beetje vorst dat ons de laatste jaren in de winter nog wel eens wil verras-
sen is te minimaal om de ijslaag op de sloten betrouwbaar te maken. En ook slo-
ten achter het huis worden een zeldzaamheid. Vroeger in de lintbebouwing wa-
ren daar vanzelf sloten en andere waterwegen. Ineens werd alles vol gebouwd: 
nieuwbouwwijken. Zonder sloten. Dat dit niet goed is weten ondertussen de be-
woners van de Nieuweweg. Want in ons land regent het nogal eens. En dat ver-
oorzaakt regenwater, dat moet worden afgevoerd... via sloten. Onze voorouders, 
die 900 jaar terug ons woongebied in cultuur hebben gebracht, wisten dat al. Het 
eerste wat die deden was het graven van sloten. Pas daarna bouwden ze een 
hoeve.  
Daarom worden in nieuwe plannen veel waterpartijen opgenomen. Dat past bij 
de planvorming (waterafvoer), maakt de boel aantrekkelijker (het oogt leuk) en 
er lijkt meer ruimte te zijn (waardoor de grondprijs hoger wordt). Over dat later 
al dat ingetekende blauw niet leidt tot de beloofde hoeveelheid en grootte van 
de waterpartijen, hoort ook bij het spel dat wordt gespeeld. En daar hoor je dan 
ineens niemand meer over.   
Die sloten en die winters van vroeger hadden iets met elkaar. Samen zorgden ze 
ervoor dat je een andere route kon nemen naar school: overdwars. Je hoefde 
niet langer over – of langs – de openbare weg. Je kon over de weilanden en de 
akkers, telkens een slootje overstekend. In de breedte, noemt het woordenboek 
dat. Dan kwam je ook waar je moest zijn. En eigenlijk was die manier wel zo 
spannend.  
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DE ARGELOZE PASSANT 
Ergens langs de Boven-Hardinxveldse dijk is al geruime tijd een huis in aanbouw. 
Naarmate die bouw vordert blijkt dat het niet zomaar een huis te worden. 
Het heeft een bijzondere architectuur. Met tal van kenmerken uit het midden 
van de tweede helft van de negentiende eeuw. Een spoorwegarchitectuur zou- 

 

den kenners zeggen. Daarmee 
krijgt dat huis een bijzondere 
uitstraling, van deftigheid.  
 Wat opvalt is de symmetrie in 
de voorgevel. Dat geeft het 
pand stijl en karakter. Zo’n 
gevel verveelt nooit.  
Eigenlijk is het hiermee een 
voorbeeld voor anderen.   

           
Niet zover daar vandaan treft de geïnte-
resseerde voorbijganger dit oude huis 
aan. Met zeker niet minder karakter, 
maar dat heeft dan een heel andere oor-
zaak. Die houten aanbouw, nog herinne-
rend aan het feit dat stenen duur waren 
en hout goedkoop. Dat van oorsprong de 
huizen van hout werden ge-  

bouwd had er ook alles mee te maken dat hout in de directe omgeving te vinden 
was. Dat zal bij de bouw van dit veilig achter de dijk gebouwde pand niet meer zo 
zijn geweest. Toen kwam dit hout veelal al uit het buitenland en werd in ‘vlotde-
len’ aangevoerd.   
 

 

Nu, in de wintertijd, zijn de bouwac-
tiviteiten aan de Giessenzoom goed 
te zien. Vroeger was dit het empla-
cement van de Spoorwegen, stond 
hier onder meer het oude station en 
een grote goederenloods. De loods 
die er nu wordt gebouwd door de 
ter plaatse gevestigde specialist in  

buitenleven en buitenspelen heeft veel gelijkenis met de goederenloods van eer-
tijds. Alleen die stond hoger vanwege het noodzakelijke laadperron en had een 
brede overkapping om de werkzaamheden bij neerslag bescherming te bieden.  
Niet vanwege het personeel, maar om de goederen droog te houden. Ook deze 
nieuwbouw verdient waardering! 
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STRAATNAMEN     GELDERSWEER 
In de Wielwijk tref je veel straatnamen aan met de uitgang ‘weer’. Van waar die 
benaming? Van ouds is grond rond ons dorp gekenmerkt door een slagenland-
schap. Dat wil zeggen dat verkaveling heeft plaatsgevonden in smalle banen, die 
ook wel slagen, stroken of weren worden genoemd. Dicht bij de hoeve was er 
akkergrond, en verderop hooiland. Een weer is een door sloten omgeven strook 
land.  

 

 
 
 
 
 
    
 
 

Een straatnaam met een historische achtergrond                                                   De Geldersweer, een rustige straat 
 

Het Geldersweer is vernoemd naar een zekere Jan de Gelder en lag tussen de 
huidige Nieuweweg en de Sluisweg in. In 1543, toen het weer voor het eerst 
werd vermeld, was Jan van Gelder al overleden. Oorspronkelijk heette het Gel-
dersweer Capelleweer, maar door de aanleg van een groenstrook met aan beide 
kanten een voetpad werd de weg onderbroken en was er behoefte aan een ei-
gen naam: Geldersweer. 
        

KIJKEN IS ANDERS DAN ZIEN    SLUITSTENEN 
Een sluitsteen is van oorsprong de bovenste steen in een boog. Vaak bestaat 
deze uit een versierd stuk natuursteen in een bakstenen boog. Die boog heeft als 
functie de erboven bevindende last, vaak een stenen muur, op te vangen om te 
voorkomen dat deze doorzakt naar de eronder liggende opening. Omdat het ma-
ken van zo’n boog naast vakmanschap ook tijd en dus geld vergde ging men over 
op het metselen van een strek. Weer later gebruikte men lateien.  
          

  
 

Functionele verfraaiing                                                                                Details maken het geheel 
 

Oude boerderijen in onze streek uit de zeventiende eeuw hebben veelal nog ori-
ginele sluitstenen. Louter als versiering. Om die reden bevatten ze nogal eens 
een jaartal of de initialen van de opdrachtgever tot de bouw van de boerderij. 
Sinds de achttiende eeuw komen ze niet meer voor. Toen loste men het pro-
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bleem van doorzakken op door, zoals al vermeld, een strek te metselen, be-
staande uit staande stenen en soms in een afwijkende kleur en soort steen. Eind 
negentiende, begin twintigste eeuw komen de sluitstenen weer in de mode en 
daarom zien we ze vaak gebruikt op huizen die in die tijd zijn gebouwd. 
 

MIJN DORP     DE WINKEL VAN OOM JAN 
Boodschappen doen is niet echt mijn hobby. Met je karretje langs alle schappen 
struinen en voortdurend moeten kiezen tussen ..tig artikelen. Het gevolg van 
zelfbediening, of je nu bij Timmer, Dirk of Albert Heijn winkelt. Iets vanzelfspre-
kends heden ten dage. Maar nog niet eens zo heel lang. Pas in 1963 kwam dit 
fenomeen voor het eerst in ons dorp. Ook in een piepkleine winkel aan de Nieu-
weweg: de winkel van mijn oom Jan en tante Aly Kroon.   
Oom Jan nam in 1959 de kruidenierszaak van Overduin over. De oorspronkelijke 
winkel van 4 x 4 m werd uitgebreid en geheel gemoderniseerd tot wel 8 x 4 m. 
Een paar jaar later zelfs nòg meer: met zelfbediening. Velen zullen zich de winkel 
herinneren als de IFA, hoewel de winkel eerst onder Grosco viel en later Garant-
markt.  
Er werden levensmiddelen, melk en zuivel verkocht, maar ook groenten- en 
bloemenzaden, tabak en kleine huishoudelijke spullen. Let op: geen brood, want 
bij de koop van het pand was door bakker Bergeijk verordend dat er door een 
ander geen brood verkocht mocht worden op de Nieuweweg. 
Door onze moderne ogen bezien, was het een soort speelgoedwinkel. Piepklein, 
vol met alles en nog wat, maar met alles er op en er aan. Een kassa met een win-
kelmeisje. Heel fascinerend vond ik dat allemaal, een oom met een èchte winkel. 
Mijn oom en tante woonden met hun kinderen achter de winkel. Het magazijn 
was in een oude slaapkamer beneden en op zolder, dus heel veel ruimte zal er 
niet over geweest zijn, maar als kind vond  ik al die verschillende afdelingen in 
één pand maar wat spannend, ongeacht de grootte.  
Mijn tante werkte ook mee, deed onder andere de boekhouding, terwijl oom Jan 
in die eerste jaren ’s ochtends als melkboer bij mijn opa werkte en ’s middags in 
de winkel. Hij haalde boodschappenboekjes op bij klanten en bracht later het 
gevraagde met een VW-busje bij de mensen thuis. Desnoods gebeurde dat ’s 
avonds. Een leuke tijd, volgens oom Jan, waar hij met plezier op terugkijkt.  Het 
ging er allemaal erg gemoedelijk aan toe. Als je 6 dagen per week met melk aan 
de deur kwam bij mensen, kreeg je daar een band mee. Je deelde lief en leed, 
werd ook een soort vertrouwensman. 
Ook had hij zo zijn vaste koffie-adressen. Waarschijnlijk scheelde het ook dat 
oom Jan een sociaal ingestelde man was en is. Hij heeft dit melk rondbrengen 
lang volgehouden, tot 1987. Boodschappen rondbrengen deed hij tot het einde 
van zijn winkel-loopbaan in december 2001. 
In 1976 kreeg de winkel een pand in de Wielwijk. Wat een ruimte en luxe! Wij 
vonden het allemaal heel modern. De inrichting, met een winkelwagentje rond-
rijden, 2 kassa’s. 
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  De folder met aanbiedingen bij de opening in 1959 

Het was overigens een echt familiebedrijf. Bijna het hele gezin Kroon werkte er 
en zelfs mijn opa droeg zijn steentje bij in het zuivelgedeelte. Wat sjouwde die 
man af! Hij vond het heerlijk om bezig te zijn en niet achter de geraniums te zit-
ten. 
Mijn oma viel de eer te 
beurt de ‘Toko’ te mogen 
openen onderin het bejaar-
dencomplex in de Jacobs-
weer. Een piepklein winkel-
tje. Ik mocht er een zomer 
vakantiewerk doen, samen 
met mijn nichtje. Het leek 
meer op winkeltje spelen!   

 

De IFA aan de Vinkenweer 
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Maar dat was het voor oom Jan bepaald niet! Het was een harde strijd om het 
bestaan. Grote supermarkten deden hun intrede in ons dorp en zorgden voor 
veel concurrentie. Bovendien was op een gegeven moment de inventaris en der-
gelijke aan vernieuwing toe. De benodigde investering ging te veel kosten. De 
beslissing om te stoppen lag dan ook voor de hand, maar niet gemakkelijk. 42 
jaar je dag en nacht inzetten voor je zaak is niet niks! Dan heb je er hart voor! 
Tijden veranderen. Maar soms kan ik, mijn kar volladend, met enige weemoed 
terugdenken aan iets kleinschaliger winkelen in een zaak waarbij de eigenaar je 
persoonlijk kent en te woord staat. Familiair in de letterlijke en positieve beteke-
nis van het woord! 

                                                                                                                                                                          Liesbeth Leenman 

 

WINDSCHERM OF VANGRAIL? 
Steeds meer zie je bij bouwactiviteiten bouwschuttingen verschijnen. In veel ste-
den worden deze bouwschuttingen ‘aangekleed’. Schoolkinderen uit de buurt 
krijgen de gelegenheid er een schildering op te maken. Of er worden posters 
opgehangen, waarop je wordt geïnformeerd over wat daar achter gaande is. 
Soms maakt het stadsbestuur slim gebruik van deze extra ‘bulletin-ruimte’ om de 
stad te promoten voor toeristen en recreanten. Op het platteland zie je dat ook 
steeds meer gebeuren. 
Hier op de foto ziet u een stukje van de Wieling, feitelijk deels een visitekaartje 

van ons dorp, want je komt 
er al gauw langs als je Har-
dinxveld-Giessendam bin-
nen rijdt. Ook daar schut-
tingen. Het verfwerk daar-
boven op de huizen accen-
tueert ze nog eens. Toen de 
huizen hier werden ge-
bouwd was al wel duidelijk  
 
Een fraai visitekaartje…? 

dat er op een enkele meter van de tuin van de hier wonende mensen autover-
keer zou gaan passeren. 

En iedereen die in staat is om 1 en 1 bij elkaar op te tellen weet ook dat dit hin-
derlijk zal zijn voor de gebruikers van de naastgelegen tuinen en naar de toe-
komst toe alleen maar hinderlijker zal worden. Een van de bewoners langs de 
Wieling, een stuk verderop, heeft het anders opgelost. Met een hele mooie 
groene ‘schutting’. 
Zoiets realiseer je het beste met de aanplant van klimop. Omdat dit een groen-
blijvende klimplant is, die zich bovendien heel gemakkelijk laat snoeien.  
Een dergelijk groene ‘muur’ heeft ook nog eens veel voordelen. Als deze dicht 
genoeg begroeid is, wordt het verkeersgeluid geabsorbeerd; als het waren opge-
zogen. Het groen neem ook wat CO² uit de lucht. Er is een plaats voor vogelnes-
ten. De vogels kunnen zich tegoed doen aan de erin groeiende bessen. 
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En misschien wel het 
belangrijkste is dat 
het zo fraai is, dat de 
waarde van de 
woonomgeving om-
hoog gaat. Misschien 
ook wel de waarde 
van de woning. Zo’n 
groene wand gaat 
jaren mee, langer 
dan de gemiddelde 
schutting, die ach-
teraf nogal eens van 
een slechte kwaliteit   

 

Een schutting met klimop 

waaibomenhout is gemaakt. En die om de levensduur te verlengen met regel-
maat van een likje beits moet worden voorzien. Dit groen verzakt niet en is een-
voudig weer recht te krijgen als het scheef komt te staan. Zomaar een idee? 
 

(BIJNA) VERGETEN WOORDEN     WURVEL 

In de zomer, maar zeker ook bij winterkou, is het heerlijk als je nog ouderwetse 
‘blinden’ (luiken) aan je huis hebt. Ze houden een hoop warmte in en veel kou uit 
je huis. 

Een wurvel van ijzer en één van hout  
Als de luiken openstaan, is het ook de bedoeling dat ze open blijven. Daartoe 
worden ze vastgezet met een zogenaamde ‘wurvel’, een ouderwets woord voor 
een grendel of draaihoutje. Iets wat kan draaien. Het mag duidelijk zijn dat het 
afgeleid is van ‘wervel’ en  ‘wervelen’,  wat draaien betekent. Denk aan bijvoor-
beeld wervelkolom en wervelwind, Bij luiken zijn de wurvels vaak van ijzer, maar 
ook houten wurvels worden wel gebruikt, al dan niet zelfgemaakt.  
Overigens worden wurvels niet alleen voor luiken gebruikt, maar ook wel voor 
bijvoorbeeld schuurdeuren.  
 

BOUWLOCATIE IJZERGIETERIJ 
Midden in het dorp ligt een gebied dat in zijn huidige situatie is ontstaan door 
het wegtrekken van de er eertijds gevestigde bedrijvigheid. Het geeft al vele ja-
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ren een wat ontredderd aanzien, gebouwd met bedrijfsrestanten en verspreid 
liggende woningen aan de oude rivierdijk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van het  
betreffende gebied 
en de directe om-
geving. 
 

Al geruime tijd is ter plaatse woningbouw voorzien, wat echter mede door de 
vervuilde grond lang op zich laat wachten. Thans zijn de plannen in een verge-
vorderd stadium.  
   
AFWATERING ALBLASSERWAARD 
Het gebied waar het om gaat heeft een boeiende geschiedenis. Het bevindt zich 
buitendijks van ‘Den Hoek’ tot voorbij ‘de boogbrug’. Op het eerstgenoemde 
punt maakt de Rivierdijk een bocht (wat de naam ‘den Hoek’ verklaart) naar het 
noorden. Dit komt doordat westelijk het deltagebied van de Giessen ligt, dat ter 
plaatse de vorm heeft van een uitwateringskom. Dit was tot het begin van de 
zestiende eeuw door de monding van de Giessen voor de hele Alblasserwaard 
een belangrijk gebied, omdat hier op natuurlijke wijze de Giessen op de Merwe-
de uitgewaterde. Door stijging van het buitenwater in de Merwede en inklinking 
van de grond in de Alblasserwaard, werd die natuurlijke afwatering steeds lasti- 
ger en waren er perioden dat het water helemaal niet kon worden geloosd. 
Daarom zijn er dicht bij de oude uitwatering vijf watermolens gebouwd. Wan-
neer is niet bekend, wel dat mogelijk drie van die molens in januari 1514 zijn af-
gebrand ten tijde van de Gelderse oorlogen1. Bekend is dat de molens voor 1627 
zijn afgebroken, nadat de uitwatering van de Alblasserwaard was verplaatst naar 
de Elshout bij Kinderdijk. 
 
GORZEN  
Stromend water voert - fluviatiele - sedimenten mee. Vanuit de bergen worden 
stenen, grond en zand aangevoerd. En elke keer als het eb wordt bestaat de kans 
dat een klein deel daarvan blijft waar het terecht kwam. Op die manier ontston-
den zandbanken2. Vooral op deze plek, waar de rivier ten opzichte van het op-
waarts gelegen stuk, de Waal, smaller is. De schippers noemen dit stuk van de 
Beneden Merwede niet voor niets ‘het Noordendiep’. Naast zandbanken in het 
stroomgedeelte van de rivier, ontstaan er uiterwaarden langs de oevers. Waar 
een gunstige situatie het toelaat het meest. Juist op deze plaats, in de luwte te-
gen de westkant van de naar het noorden buigende dijk.  
Door de tweemaal per etmaal opkomende vloed worden de sedimenten tegen 

                                                             
1 In 1514 zijn veel dorpen in de Alblasserwaard ‘verbrant, gepilleert (verwoest) ende beroert geweest ende gestelt in  
  verdinghe (afkoop van brandschatting) van den Geldersen’.   
2 Komen thans niet meer voor als gevolg van de kanalisatie van de rivier, onder meer door middel van kribben.  
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Natuur langs de 
rivier is belang-
rijk. Bij de aan-
leg van een trai-
lerhelling is bij 
de bouw een 
beverburcht in 
aanbouw ge-
vonden die door 
deze aanleg is 
verstoord.                                               

 
 
. 

 

dat stuk dijk opgestuwd en blijven daar liggen. Zeker nadat er zich eerste beplan-
ting heeft gevormd. De wortels van die beplanting zorgen ervoor dat het materi-
aal waarin het is geworteld niet meer wegspoelt, de aangevoerde kleideeltjes en 
het uit de plantenresten ontstane veen doen de rest. Zo ontstaat er een buiten-
dijks gebied. Bij hoog water loopt dit veelal nog onder, bij laag water valt het 
droog. Later maakt men er nogal eens een waterberging van door aan de rivier-
kant een lage dijk aan te leggen.    
 
BEDRIJVENGEBIED  
Sinds eind negentiende eeuw vestigden zich op de uiterwaarden langs de rivier 
steeds meer scheepswerven. Die waren van oorsprong vooral al in en dicht bij 
Rotterdam gesitueerd. Maar toen alle oevers daar in gebruik waren genomen en 
nieuwe bedrijfsstichting of uitbreiding van bestaande bedrijven aan het water 
niet meer mogelijk bleek, trokken ondernemers steeds verder stroomopwaarts. 
Zo stichtte de Alblasserdamse ondernemer C. van Vliet in 1902 een goede kilo-
meter opwaarts langs de rivier een scheepswerf, die later De Merwede zou gaan 
heten. Dat bedrijf werd direct groots opgezet, met externe financiering.  
Al in 1896 werd in Hardinxveld door de aannemerszoon Hendrik Versteeg een 
reparatiewerkplaats voor werktuigen gesticht. Drie jaar later mondde dit uit in 
een kleine ijzergieterij, die de decennia daarna bleef groeien, inmiddels was ver-
plaatst naar de huidige locatie en uiteindelijk een dermate omvang kreeg dat het 
hele terrein ernaar werd genoemd. De ligging aan het water was voor dit bedrijf  
bijzonder gunstig, voor de aanvoer van kolen en voor de afvoer van producten.  
 

 
De ijzergieterij 

Later kwamen op het terrein er-
naast diverse andere bedrijfsves-
tigingen, waaruit grote onderne-
mingen zijn voortgekomen. 
De gebroeders Jan en Rien Damen 
begonnen hier in een oude hoe-
pelmakersschuur met de bouw 
van een kleine boot3. Dit bedrijf is 
intussen uitgegroeid tot een van ’s 
werelds grootste scheepsbouw- 

 

ondernemingen, met werven over de gehele wereld. Ook Andries de Kok ging op 
dit terrein van start met de bouw van polyester jachten. Uit dat bedrijf is intus-

                                                             
3 Het was hun tweede exemplaar; de eerste boot bouwden ze in de schuur achter hun ouderlijke woning.  
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sen ook een gigant gegroeid: Neptune Shipyards, met werven in Nederland en 
het buitenland.  
Touringcarbedrijf De Snelle 
Vliet groeide hier uit tot een 
volwaardig speler op de Ne-
derlandse autobusmarkt.  
Dimaha, handel in hout en 
board en later ook van zelf-
bouwpakketten en tuinhui-
zen, kwam hier van de grond.   
 

              Gedeelte van de hoepelmakerschuur       
              waar Damen Shipyards van start ging  
ACHTERUITGANG 
Op het stuk dijk ten oosten van het gebied bevonden zich diverse winkels. Twee 
kruideniers, een bakker, een manufacturier en later een melkboer. In die tijd was 
er al verarming van het gebied zichtbaar. Dat verergerde nadien alleen maar, 
vooral toen de Wielwijk was aangelegd en het doorgaande verkeer niet meer 
over de dijk hoefde, maar van de Nieuweweg de Wieling op reed richting cen-
trum. Toen de Lange stoep, later Van Damstoep geheten, een uitgang kreeg via 
de Breedeway was het hek helemaal van de dam.   

 
 
Oude schuur, waarin al heel veel bedrijven gevestigd zijn geweest 

De woningen en de andere 
gebouwen ontbeerden steeds 
meer onderhoud, waardoor 
hun conditie steeds meer ver-
slechterde. De verlaten ge-
bouwen werkten dit nog ver-
der in de hand. En toen er tot 
twee keer toe kort achter el-
kaar brand woedde bij Dimaha 
ging het echt bergafwaarts. 
Langzaam maar zeker ‘verar-
moeide’ dit stuk dijk.  

 

HUIDIGE SITUATIE 
Ondank diverse pogingen om in de situatie verbeteringen te brengen knapte de 
buurt niet op. Diverse panden werden grondig onderhanden genomen, evenals 
de directe omgeving ervan. Maar een integrale aanpak bleef uit, ondanks allerlei 
plannen om iets aan de parkeerproblematiek te doen, een verbod voor vrachtau-
to’s en het voornemen om ter plaatse eenrichtingsverkeer te maken.  
De grondsituatie zal hierbij een rol hebben gespeeld. Een aantal van de bedrij-
ven, hebben gezorgd voor vervuilend materiaal in de grond: ijzergieterij, keten-
bouw en polyesterbouw. En dat waren geen incidenten.  
Inmiddels zijn de al jaren bestaande plannen om hier op een prachtig stuk Mer-
wedeoever - gestapelde en laagbouw - woningen te bouwen, in een ver gevor-
derd stadium. Dat geeft de mogelijkheid om het gehele gebied te revitaliseren. 
Hiermee wordt niet alleen de plek om te wonen aantrekkelijk, maar ook de weg 
ernaar toe. Dit zal inhouden dat de te bouwen woningen waardevoller worden. 
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Voor de bestaande bewoners zal dit een stimulans zijn om hierop waar mogelijk 
en nodig aan te sluiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TOEKOMSTBEELD  
In de projectontwikkeling is er bijna altijd sprake van een korte termijn politiek. 
Bouwen en verkopen. Daar gaat het om. Er komt ook een tijd daarna en die is 
voor de bewoners van de nieuw te bouwen woningen veel belangrijker. Wonen 
moet er prettig blijven. Privacy en ontspannings- en recreatiemogelijkheden ‘om 
de hoek’. Met voldoende onbebouwde ruimte en veel groen. Beplanting, strui-
ken en bomen zullen het woon- en leefgenot ten goede komen. Juist dat is iets 
dat in de bestaande situering aan het stuk rivierdijk ontbreekt.  
Zo vormen de uiterwaarden aan de westkant van het te bebouwen perceel een 
stuk unieke natuur. Helaas is die al verstoord door twee elementen: een rioolwa-
terzuivering en een trailerhelling. Reden te meer om zeer zuinig om te gaan met 
hetgeen er nog rest.  
Overigens kan er al vast wel rekening worden gehouden met toekomstige ge-
beurtenissen, zoals de aanpassing van de snelweg A15 ter plekke, die ongetwij-
feld richting rivier gaat worden verbreed.     

    Dick de Jong 
 

EEN OMMETJE 
Het voorjaar lonkt reeds. Menigeen voelt daardoor de neiging het winterse stof 
eens van zich af te schudden en nieuwe energie op te doen door middel van een 
stevige wandeling in de natuur. De Giessendamse polder leent zich daar uitste-
kend voor. Ga naar de spoorwegovergang in Binnendams en sla daar linksaf de 
Spoorweg in. U passeert daar 3 huizen, waarvan er nog slechts één de oorspron-
kelijke functie van boerderij heeft. Na het derde huis slaat u rechtsaf de Polder-
weg in. Boven op de overgang over de Betuwespoorlijn heeft u een prachtig uit-
zicht over zowel onze dorpskern als over de polder. Met name de Tiendwegse-
molen biedt een prachtig plaatje.  
Net na de ‘bult’ van de overgang slaat u linksaf het pad in dat u naar de tiendweg 
leidt. Een prachtig stukje natuur. Knotwilgen die mogelijk al uitlopen, sloten met 
eenden, reigers, meerkoeten en zwanen aan weerszijden. Het pad kronkelt flink, 
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                       Uitzicht vanaf de spoorwegovergang aan het eind van de Spoorweg. 
 

maar brengt u wel rechtstreeks op de Zwijnskade. Aan het einde staat een bank-
je waar u even kunt uitrusten. Dan linksaf nogmaals de spoorlijn over. Geniet ook 
hier bovenaan van het uitzicht over de tiendweg die u net achter u gelaten hebt.  
Meteen slaat u wederom linksaf en daalt af naar het vlakke gedeelte van de 
Spoorweg, die als het ware tussen 2 spoorwegen geklemd ligt. Gelukkig voelt dat 
niet zo aan; u kunt hier nog volop genieten van het polderlandschap aan uw lin-
kerkant en sloten met begroeiing aan de andere kant. Elzen, knotwilgen, populie-
ren zorgen voor een natuurlijke camouflage van de spoorlijn. Let er wel op dat u 
aan de (linker)kant loopt in verband met het voorbijrazende verkeer. 

Na een paar kilometer bereikt u weer uw startpunt. Een fijne wandeling van een 
kleine 6 km ligt achter u. En in deze tijd van het jaar mag het nog net: voldaan 
thuiskomen en genieten van een warme kop chocolade bij de haard. 
 

SEIZOENSPLAATJES 
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               Een echt winterplaatje van het sluisje op De Dam (boven) en de Koepel (onder),  december 2017 
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