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Voorwoord  

 
"Ons landschap vertelt over vroeger" 

 

Cultuurhistorische elementen in het bebouwd en landelijk gebied vertellen ons de geschiedenis 

van het landschap. In de regio van waterschap Hollandse Delta zijn vele honderden 

cultuurhistorische elementen aanwezig. Elk met hun eigen verhaal. Tot voor kort was niet 

duidelijk welke elementen er allemaal zijn, in welke staat ze verkeren en welke cultuurhistorische 

waarde ze vertegenwoordigen. Waterschap Hollandse Delta hecht waarde aan de cultuurhistorie 

in ons beheersgebied en daarom hebben we Landschapsbeheer Zuid-Holland gevraagd de 

cultuurhistorische elementen voor ons in kaart te brengen. Al eerder heeft Landschapsbeheer 

Zuid-Holland een dergelijke atlas gemaakt voor Goeree-Overflakkee.  

 

Voor u ligt het resultaat van de inventarisatie in de Hoeksche Waard. Uit deze inventarisatie blijkt 

dat er ontzettend veel cultuurhistorie te vinden is dit gebied. Zo zijn er talloze boomgroepen, 

dijkpatronen, oude voetpaden, sluisjes en watermolens in het landschap te vinden. In de 

Hoeksche Waard zijn de kreken en rijen knotwilgen karakteristiek voor het landschap. Ook 

bijzonder zijn de spruitenbruggetjes en de eeuwnissen in het gebied. Van elk element is 

omschreven wat de ligging, de oorspronkelijke en huidige functie is, welke bijzondere kenmerken 

het heeft, en wat de staat van onderhoud is. Met deze informatie is het mogelijk de 

cultuurhistorische elementen daar waar nodig beter te beschermen, te restaureren of te 

herstellen.  

  

Een inventarisatie van deze omvang komt niet zomaar tot stand. Veel organisaties hebben 

hieraan meegewerkt. Namens het waterschap wil ik de volgende organisaties hartelijk danken 

voor hun inzet. Zonder hen had de inventarisatie niet tot stand kunnen komen: Streekmuseum 

Hoeksche Waard, Poldersche Molen Maasdam, Stichting Molencomplex Goidschalxoort, 

Bomenstichting Fraxinus Excelsior, Stichting Archeologie Hoeksche Waard, Stichting Landelijk 

Erfgoed Hoeksche Waard, Rottterdamsche Tramweg Maatschappij, Stichting Oud-Puttershoek, 

Hoekschewaards Landschap, Stichting Het Oude Raadhuis, Oudheidkundige Vereniging 'Het land 

van Strijen' en Historische Vereniging 's-Gravendeel. Tot slot een bijzonder woord van dank voor 

alle leden van de werkgroep en de stuurgroep.  

 

De inventarisatie is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie uit de Algemene 

subsidieverordening, verstrekt door de provincie Zuid-Holland. Waterschap Hollandse Delta en de 

Commissie Hoeksche Waard hebben eveneens een financiële bijdrage geleverd. De Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed heeft geld vrijgemaakt om de informatie uit het rapport digitaal 

toegankelijk te maken via kich.nl. 

  

Hopelijk kan deze inventarisatie de gemeenten en andere belanghebbenden in de Hoeksche 

Waard ondersteunen in hun afweging welke cultuurhistorische elementen te behouden, te 

restaureren of te herstellen. Vanzelfsprekend hoop ik dat we in ons toekomstige landschap 

zoveel mogelijk cultuurhistorische elementen in goede staat zullen aantreffen. Het is immers 

uniek dat ons landschap vertelt over vroeger. Een kostbare erfenis die niet verloren mag gaan!  

 

Jan Geluk,  

 

dijkgraaf waterschap Hollandse Delta 
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Inleiding 

 

Het landschap in Zuid–Holland is gevormd door de natuur en door de mens. In het landschap zijn 

hiervan nog diverse sporen te vinden. Deze sporen zijn van grote betekenis voor de streek en zijn 

geschiedenis, historisch van belang. Hierbij is te denken aan oude kreken, dijken, dijkdoorbraken, 

gemalen, molens, sluizen, duikers, oude wegen, verkavelingpatronen, oude tramtracé, 

kenmerkende landschapsobjecten, etc. 

 

Delen van de zee werden ingepolderd, dijken braken door en werden weer gedicht. Deze 

dijkdoorbraken zijn soms in het landschap nog zichtbaar door de loop van de dijk, of door een 

aanwezige wiel of weel. Ook is het landschap vele malen op de schop gegaan. Er werden terpen 

opgeworpen en later weer geëgaliseerd. Kreken en watergangen werden rechtgetrokken, 

gedempt, hergraven of verbreed. Buitendijkse schorren en slikken werden ingedijkt en omgezet in 

agrarische grond, om vervolgens na tientallen jaren weer te worden omgevormd tot “natuur”. In 

de oorlogsjaren werden versterkingen gebouwd die later werden afgebroken, afgegraven of een 

andere bestemming kregen. Oude wandelpaden of trambanen kregen een andere bestemming, 

werden omgevormd tot autoweg, fietspad of zijn gewoon verdwenen. 

 

Door de constante verandering van gebruik en belangstelling voor het landschap en de daarbij 

behorende cultuurhistorische objecten, zijn veel objecten niet meer in het landschap aanwezig. 

De objecten die nog wel in het landschap aanwezig zijn, hebben veelal hun functie verloren en 

staan onder grote druk. Ze komen in verval door te weinig of geen onderhoud. De objecten 

hadden vaak hun waarde voor een oudere generatie. Omdat de objecten niet meer worden 

gebruikt heeft de huidige generatie de belangstelling voor de objecten verloren. Uiteindelijk 

worden de objecten gesloopt of opgeruimd. 

 

In 2005 heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met de Historische vereniging 

De Motte en de vereniging voor natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee een 

onderzoek verricht op Goeree-Overflakkee naar historische elementen en objecten in het 

buitengebied. Hierbij zijn de elementen en objecten geïnventariseerd die de streek (de historische 

vereniging, gemeenten en waterschap) zelf heeft aangedragen en die zij historisch waardevol 

vinden. Na het gereedkomen van de cultuurhistorische kaart Goeree-Overflakkee, is het voor 

iedereen mogelijk om de aanwezige objecten beter te beschermen of eventueel op te knappen. 

Bij bescherming moet men bedenken dat regionaal waardevolle historische objecten nog steeds 

verdwijnen (soms geheel onbewust omdat men de waarde er niet van weet).  

 

In 2006 heeft het Waterschap Hollandse Delta het initiatief genomen om te onderzoeken of er 

voldoende draagvlak is, om een soortgelijke inventarisatie te laten uitvoeren op IJsselmonde, 

Dordrecht, Voorne-Putten en de Hoeksche waard. De uitslag daarvan was dat er voldoende 

draagvlak was om een onderzoek naar historische elementen en objecten in het buitengebied te 

verrichten. Dit haalbaarheidsonderzoek heeft op ambtelijk niveau plaats gevonden. Naar 

aanleiding van de uitslag van het haalbaarheidsonderzoek heeft het waterschap besloten om op 

Voorne Putten, Hoekse Waard, IJsselmonde en eiland van Dordrecht, een met Goeree-

Overflakkee vergelijkbaar project starten. Er is gekozen voor deze drie deelgebieden omdat deze 

gebieden hun eigen karakter hebben. 

 

Eind 2007 waren er voldoende financiën gevonden om het project in Hoeksche Waard van start 

te laten gaan. 

 

1e fase 

In 2008 wordt het project gestart. Met verschillende organisaties en belangengroepen is een 

werkgroep samengesteld. Zij hebben in de eerste fase de elementen en objecten, die zij van 

belang vonden, op de kaart ingetekend. De ingetekende objecten objecten waren ouder dan 
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vijftig jaar of gerelateerd aan de watersnoodramp van 1953. De verzamelde kaarten zijn door 

Landschapsbeheer Zuid-Holland gedigitaliseerd tot één gezamenlijke kaart.  

Uiteindelijk zijn er ruim 356 elementen op kaart ingetekend, waarvan 241 puntobjecten en 115 

lijnvormige objecten.   

 

2e fase 

Tijdens de tweede fase van de inventarisatie zijn alle op de kaart ingetekende objecten bezocht. 

Er werd gekeken of het object nog aanwezig was, of het voldeed aan de norm “ouder dan vijftig 

jaar”, en de staat van onderhoud werd vastgelegd. Tevens werd er van de locatie of object een 

foto gemaakt. Tijdens het inventariseren in fase twee, bleek dat er diverse objecten op de kaart 

stonden die niet aan de criteria voldeden. Ook werden er in het veld objecten aangetroffen die 

juist niet op de kaart stonden maar die wel aan de criteria voldeden. Deze objecten zijn later aan 

de kaart toegevoegd. Na de tweede fase is gebleken dat er 520 objecten op de kaart staan.  

 

3e fase 

In de derde fase is door Landschapsbeheer Zuid-Holland een selectie gemaakt van de 

geïnventariseerde objecten. Uiteindelijk is er een selectie gemaakt van 350 puntobjecten en 80 

lijnobjecten. Deze objecten zijn, al dan niet gegroepeerd, opgenomen in deze rapportage en 

vermeld op een website. In de rapportage is per object een foto opgenomen en is genoteerd in 

welke staat het object is aangetroffen. Tevens zijn er per object aanbevelingen opgenomen voor 

behoud of herstel. Enkele objecten zijn gegroepeerd in de rapportage opgenomen en worden als 

zodanig éénmalig omschreven en geïllustreerd met één of meerdere foto‟s. 

 

Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft samen met de regionalenatuurorganisaties en historische 

verenigingen in beeld gebracht welke cultuurhistorische objecten nog in het landschap aanwezig 

zijn. Het is aan de gemeenten Korendijk, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Binnenmaas, Strijen, 

waterschap Hollandse Delta en de Provincie Zuid-Holland om de cultuurhistorische objecten de 

aandacht te geven die zij nodig hebben. Bescherming is één instrument, herstel is een vervolg, 

maar ook voorlichting aan de bewoners is zeker een aanbeveling die kan bijdragen aan het 

behoud van cultuurhistorische objecten. Belangstelling voor de cultuurhistorie kan het draagvlak 

van de maatschappij vergroten waardoor er ook meer middelen kunnen worden vrijgemaakt.  
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1. Gebiedsbeschrijving 

 

De Hoeksche Waard is één van de Zuid-Hollandse eilanden, gelegen tussen Voorne Putten, 

Ijsselmonde, Dordrecht en Goeree-Overflakkee. Aan de noordzijde van het eiland ligt het Spui en 

Oude Maas, aan de oostzijde ligt de Dordsche Kil en aan de zuidzijde ligt het Haringvliet en 

Hollandsch Diep. De Hoeksche Waard is ongeveer 27.500 hectare groot, dat verdeeld is over vijf 

gemeentes: Korendijk, Oud-Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen en Strijen. Er wonen ongeveer 

80.000 inwoners in de Hoeksche Waard. 

 

De Hoeksche Waard, zoals we haar nu kennen, is ontstaan na de watersnoodramp van 1421 

toen nagenoeg het hele gebied overstroomde en de Groote Waard uiteen viel. De bedijking van 

de Hoeksche Waard vond in hoofdzaak plaats tussen 1538 en 1653. Vanuit het „Oudeland‟ en 

een aantal opwassen in het westen van de Hoeksche Waard is het huidige bedijkingslandschap 

ontstaan. De dijken, veelal zwaar beplant of bebouwd zijn zeer beeldbepalende elementen in het 

gebied en landschappelijk zeer waardevol. De dijken springen in het oog, zeker door de openheid 

van de omliggende polders.  

 

De kleipolders van de Hoeksche Waard worden al eeuwenlang gebruikt voor de akkerbouw. De 

oude veenkernen van het „Oudeland‟ zijn graslanden, waar koeien en schapen grazen. 

Door de Hoeksche Waard lopen verschillende kreken, dat restanten zijn van voormalige 

getijdegeulen. Deze kreken hebben grotendeels nog de historische ligging, al zijn enkele kreken 

en boezems gekanaliseerd om een meer functionele afwatering in de polders te verkrijgen. De 

dijken en kreken zijn veelal nog zeer gaaf, ondanks dat ze doorsneden zijn door de HSL en de 

A29. De kreken worden en zijn in verschillende vlietprojecten opgeknapt, waarbij oog is gehouden 

op de oorspronkelijk loop, meer landschappelijke glooiing en het aanbrengen van eilandjes en 

ecologische rietoevers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hoeksche Waard is rijk aan kreken met eeuwkanten en fraaie boerderijen 

 

De dorpen van de Hoeksche Waard zijn veelal aan de randen van polders, aan een dijk ontstaan. 

Een kerk werd een stuk polder inwaards gebouwd en van deze kerk liep veelal een Voorstraat 

naar de bebouwing aan de dijk. Langs deze Voorstraat kwam het centrum van de dorpen te 

liggen. Voorbeelden hiervan zijn de dorpen Numansdorp, Piershil, Goudswaard en Nieuw-

Beijerland. In Oud-Beijerland en ‟s-Gravendeel is een dubbele voorstraat met ertussen een 

(haven)singel aanwezig. Naast de typische voorstraatdorpen zijn er ook dorpen die aan de dijken 

gebleven zijn. Deze dorpen, bestaande uit lintbebouwing, waren een stuk kleiner dan de 

voorstraatdorpen, maar hebben zich tegenwoordig uitgebreid richting de polder. Deze 

lintbebouwing op dijken is nog duidelijk zichtbaar in de dorpen Zuidzijde, Mookhoek en 

Goidschalxoord. Een aantal kleine gehuchten zijn daarnaast verspreid door de Hoeksche Waard 

ontstaan, zoals Nieuwendijk, De Wacht, De Klem en Cillaarshoek. 
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De Hoeksche Waard is vernoemd naar het dorp Hoecke, dat lag op de locatie waar tegenwoordig 

Puttershoek ligt. De dijk van de Groote Waard maakte hier een scherpe bocht, oftewel een hoek. 

Het oude dorpje is verloren gegaan in de zee, maar heeft zijn naam aan het huidige eiland 

gegeven. Strijen is het oudste dorp in de Hoeksche Waard en dateerde uit 992. Voor de 

watersnoodramp van 1412 lag het dorp ten oosten van de Keizersdijk en is na de ramp 

herbouwd aan de westkant. Aan de weerszijden van de Binnenmaas werden Westmaas en 

Maasdam gesticht. Op de aanwassen ontstonden Goudswaard en Piershil en later Nieuw-

Beijerland. Oud-Beijerland werd in 1559 tussen de aanwassen en het „Oudeland‟ gesticht. Elk 

dorp (op Klaaswaal na) heeft aan zee gelegen. De havens van de dorpen lagen ook aan zee, 

waardoor als er een gebied ingepolderd werd dat gelegen was aan de haven, er een havenkanaal 

gegraven moest worden. Er zijn hierdoor verschillende havenkanalen ontstaan, zoals bij Piershil 

en Numansdorp. De havenkanalen van de Strijen en Klaaswaal zijn meerdere malen verlengd, 

zodat de haven aan het Hollandsch Diep gekoppeld bleef. Er zijn hierdoor ook stapsgewijs sluizen 

gebouwd om de boten binnen te laten, maar het water buiten te houden. Deze sluizen hebben 

hun naam gegeven aan de nog steeds bestaande wijken/gehuchten. Zo loopt de historische 

havenkanaal van Klaaswaal door „Oude Sluis‟, „Middelsluis‟ en „Buitensluis‟. Het buitensluis werd 

later Numansdorp genoemd. Een sas is andere benaming voor een sluis. Het dorpje „Strijensas‟ 

aan het begin van het Havenkanaal Strijen is vernoemd naar de spuisluis van Strijen. 

 

In de Hoeksche Waard lag tot het sluiten van de Haringvlietsluizen (1971) in een getijdegebied. 

Buitendijks lagen gorzen, grienden en rietlanden, waar veel inkomsten uitkwamen. In de grienden 

lagen terpen met griendsnijdershuisjes, waar griendwerkers leefden van het verzamelen van riet 

en griendhout (wilg, es etc.). Deze materialen waren nodig voor het bedekken van daken, 

vlechten van manden, het maken van stelen van gereedschappen en vele andere doeleinden. In 

de Plaat van Essche is een fraai restant van de griendcultuur, waarin nog een viertal griendketen 

staan.  

 

In het oosten van de Hoeksche Waard werd er daarnaast veel 

gewerkt in het maken van linnen. Om linnen te maken, werd 

er vlas geteeld dat in vlasroterijen werd geroot. In deze 

betonnen bakken werd het vlas gekookt, zodat de bast 

verwijderd kon worden en het eindproduct „linnen‟ overbleef. 

Langs de Binnenmaas en ‟s-Gravendeel stonden tientallen 

van deze betonnen bakken. Een aantal liggen nog in de 

Hoeksche Waard verscholen, waaronder een aantal fraaie 

vlasroterijen met schoorsteen in o.a. Klaaswaal en een aantal 

roterijrestanten in Strijen en ‟s-Gravendeel. 

Een derde belangrijke inkomsten van begin 20e eeuw was de 

suikerfabriek in Puttershoek. De suikerbieten werden geteeld 

op de akker in de Hoeksche Waard en bewerkt in de fabriek. 

De fabriek trok tevens veel arbeiders vanuit Zeeland en Nood-

Brabant. De suikerfabriek is tot 2004 in bedrijf geweest. 

 

Om de verschillende gewassen en producten te vervoeren werden overal haventjes aangelegd. 

Langs de akkers, grienden en fabrieken liep een tramnetwerk van de Rotterdamsche Tramweg 

Maatschappij. De RTM tram kwam vanaf 1898 over de Barendrechtsebrug het eiland op en 

vertakte zich op de Blaakse Dijk naar Oud-Beijerland en Strijen. De tramlijn eindigde bij de 

steigers in de haven van Numansdorp, waar scheeproutes richting Zierikzee en Willemstad 

liepen. De tram reed tot 1957 op het eiland, maar heeft veel historische restanten laten liggen. 

 

De Hoeksche Waard wordt verticaal doorsneden door de vierbaans snelweg A29 met op- en 

afritten nabij Heinenoord en Numandsdorp. Bij het pondje van Nieuw-Beijerland begint de 

provinciale weg (N217) , die horizontaal langs de noordelijk gelegen dorpen loopt en eindigt bij de 

Kilttunnel in ‟s-Gravendeel. De rest van de wegen lopen voornamelijk over de dijken heen, van 

waaraf een fraai uitzicht over de open polders is.  

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  10                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

De oostkant van de Hoeksche Waard was in de afgelopen eeuwen een belangrijk strategische 

locatie.  Na de watersnoodramp van 1421 was de Hoeksche Waard onder water gelopen. In de 

Tachtig jarige oorlog werd gebruikt gemaakt van de gorzen die langzamerhand in de polder Nieuw 

Bonaventura (=goede verwachting) ontstonden. In opdracht van Karel V werd hier in de 16e eeuw 

een netwerk van verdedigingswerken aangebracht, waaronder een redoute aan het einde van de 

Schenkeldijk en waarschijnlijk een hoge uitkijktoren aan het einde van de Platte Schenkel (nu „de 

Hoogen Tooren‟ genoemd). In de 17e eeuw werd er op het verlengde van dezelfde Platte Schenkel 

een uitstekende strekdam gemaakt met een Wachthuis om geld te innen bij de passerende boten 

en convooien. Op deze locatie is gehucht „De Wacht‟ ontstaan. Meer informatie over de (militaire) 

geschiedenis van de polder Nieuw Bonaventura is na te vragen bij Historische Verening ‟s-

Gravendeel 

 

In de Hoeksche Waard liggen een aantal waardevolle buitendijkse natuurgebieden, die 

kenmerkend voor het deltagebied zijn. Aan de Maas, Spui en Haringvliet liggen waterrijke 

graspolders met griend- en rietpercelen, zoals de Westerse- en Oosterse Laagjes, Korendijksche 

Slikken, Plaat van Essche en Groot-Koninkrijk. Binnendijks liggen oude veenpolders in het 

Oudeland van Strijen en de Sint Anthonypolder. Restanten van oude waterlopen, zoals de 

Binnenmaas en het Groote Gat zijn tevens zeer waardevolle natuurgebieden met rietlanden en 

oeverstroken met moerasvegetaties.  

 

Het eilandje ter zuiden van de Hoeksche Waard is Tiengemeten. In 2004 kreeg de 

akkerbouwpolder een bestemmingswijziging. Dit eilandje met een oppervlakte van tien gemeten 

(1 gemet is een halve hectare) is door Natuurmonumenten grotendeels teruggegeven aan de 

natuur. De dijken zijn op enkele plekken doorgestoken, zodat het water de polders in kan lopen. 

Op deze wijze zijn er schitterende waterrijke gebieden ontstaan, waar kruiden, vogels en Schotse 

Hooglanders alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. In Mei 2006 is het eiland Tiengemeten 

officieel geopend in het natuurbezoekerscentrum, dat gevestigd is in de Margueritahoeve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het natuureiland ‘Tiengemeten’ is door middel van een veerpont bereikbaar 
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2. Onstaansgeschiedenis 

 

In de periode rond het begin van onze jaartelling ontstond een strandwalgordel langs de kustlijn 

van Nederland. Achter deze strandwallen ontstond een stabiele situatie met veenvorming als 

gevolg. De Hoeksche Waard maakte onderdeel van dit uitgestrekte Hollandveengebied. Aan 

weerszijden van de Rijn- en Maasarmen ontwikkelden zich door keiafzettingen brede oeverwallen. 

Het veenlandschap van de Hoeksche Waard werd hierdoor afgedekt met enkele decimeters dikke 

kleilagen. De ontstane landschappelijke stabiele situatie zou zich handhaven tot aan de elfde 

eeuw.  

 

In de 11e eeuw was de Hoeksche een getijdegebied vol met slikken, gorzen en getijdegeulen. De 

bewoners begonnen met het omkaden van de drooggevallen gronden. Daarnaast werden er 

vliedbergen of „hillen‟ gemaakt. Op deze verhogingen in het landschap kon de bewoner zijn 

gewassen en vee droog opslaan. Het dorp Piershil is vernoemd naar een dergelijke verhoging in 

het landschap. Bekadingen en overstromingen wisselden elkaar decennia eeuwenlang af. De 

overstromingen tussen 1150 en 1225 leidde tot een leegloop van het gebied.  

 

De Hoeksche Waard maakte in de 12e eeuw deel uit van de Groote Waard. De Keizersdijk die liep 

van Puttershoek naar Strijen was de westgrens van de Waard, gelegen tussen de grote rivieren. 

Om de waterstanden in de Groote Waard beter te kunnen beheersen, werd in 1270 de Maas bij 

Maasam afgedamd. De verschillende Heren van de Ambachtsheerlijkheden waren 

verantwoordelijk voor de afwateringssluizen en het onderhoud van de dijken. Deze individuele 

aanpak van dijkbeheer resulteerde in slecht onderhouden dijken. In 1394 nam het bestuur van 

de Groote Waard het dijkbeheer uit handen van de Heren om de kwaliteit van de dijken te 

verbeteren.  

 

Rond 1400 zijn de oudste kernen met ringdijken in de Hoeksche Waard ontstaan. De kernen in 

het westen (Coorndic, Stienemonde en Die Wale) maakten deel uit van Heerlijkheid Putten. De 

oostelijke oude kernen rond ‟s-Gravendeel en Strijen behoorden tot de Groote Waard. De kwaliteit 

van de dijken waren zeer slecht, door het beheerverleden van de Heren, maar ook door het 

„darinckdelven‟ (zoutwinning uit veen) en de Kabeljauwse twisten, die heersten in het land om 

kabeljauwcentrum Dordrecht. Kolossale overstromingen konden niet uitblijven en in 1421 werd 

de nachtmerrie werkelijkheid. De overstromingsramp van 1421, ook St. Elisabethsvloed 

genoemd, verwoestte nagenoeg de hele Hoeksche Waard. Alleen de in 1358 omdijkte ´Sint 

Anthonypolder´, de Keizerdijk en stukken van ringdijken zijn behouden gebleven. Deze 

overgebleven polder en de enkele ringdijken in een zee van water stonden aan de basis van de 

vorming van de huidige Hoeksche Waard.  

 

De Keizersdijk maakte sinds de vroege middeleeuwen al deel uit van de belangrijke route van 

Holland naar Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden. De Keizersdijk is vernoemd naar Keizer 

Karel V. Toen de Hoeksche Waard na de St. Elisabethsvloed van 1421 door het Hollands Diep 

van Brabant werd gescheiden bleef deze route intact, nu met pontveren. Onder andere Napoleon 

heeft met zijn troepen deze route belopen.  

 

Na de stormvloed  moest het grootste deel van de Hoeksche Waard opnieuw worden bedijkt. In 

1437 werd, door gebruik te maken van de reeds aanwezige Keizerdijk, de polder ´Het Oude land 

van Strijen´ als eerste herbedijkt. Het dorp Strijen lag oostelijk van de Keizersdijk, maar is aan de 

westelijke kant herbouwd. In 1439 liet de Heer van Moerkerken ten noorden van de Maas de 

polder ´Mijnsheerenland van Moerkerken´ bedijken. In hetzelfde jaar bedijkten monniken van 

een Karthuizerklooster uit Utrecht de polder ´Munnikenland van Westmaas´ en hierbij werd 

tevens een dam geplaatst aan de westkant van de Maas. De Maas is sindsdien een 

binnenbedijkte plas en daardoor was een dijk aan de noordzijde niet noodzakelijk en is een lage 

kade aangebracht. Aan de westkant van de binnenbedijkte Maas is het dorp Westmaas gesticht. 

Snel volgden bedijkingen rondom de polders rond de Binnenmaas en kreeg de oostkant van de 

Hoeksche Waard zijn huidige contour.  
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De Anthonypolder is niet de enige polder van waaruit de Hoeksche Waard is ontstaan. Aan de 

westkant ontstonden in de 15e eeuw de eerste opwassen. Een opwas is een rondvormige 

zandplaat in open water, die ontstaat op plekken waar nauwelijks stroming is en klei- en 

zanddeeltjes bezinken. In de Hoeksche Waard zijn maar enkele opwassen: Oud-Heinenoord 

(1437), Oude-Korendijk (1456) en Oud-Piershil (1524). De overige polders zijn aanwassen, die 

ontstaan zijn door aanslibbing van zand en klei tegen de buitendijk van bestaand ontgonnen 

gebied. Deze polders liggen dan ook in een langgerekte vorm tussen de bestaande polder en de  

getijdegeul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen de verschillende opwassen en de polder rond de Binnenmaas lag een getijdelandschap  

met gorzen en grienden, dat langzaam dichtslibde. De Graaf van Egmond liet in de 16e eeuw het 

gebied tussen Oud-Piershil en het Oude Land van Strijen bedijken. Deze aanwassen werden 

vernoemd naar de vrouw van de Graaf, genaamd Sabina van Beijeren. De polders „Oud-

Beijerland‟ (1557), „Nieuw-Beijerland‟ (1582) en „Nieuw-Piershil‟ (1582) werden gerealiseerd en 

de horizontale as van de Hoeksche Waard was compleet. 

 

De zuidelijke polders zijn in de eeuwen hierna gewonnen op het gorzengebied, totdat in 1939 de 

laatste polder is bedijkt en de Hoeksche Waard het eiland werd, zoals we het tegenwoordig nog 

kennen. Aan de vorm van de polders „Groot Zuid-Beijerland‟en „Groot Cromstrijen‟ is te zien dat ze 

beide aansluiten op de Bommelskousedijk. Het gerucht is dat de heemraden van de twee polders 

een slechte verstandhouding hadden en dus niet aan elkaar aan wilden sluiten. Er is hierdoor in 

de 17e eeuw een omgekeerde trechtervormige polder (Cromstrijen) ontstaan. De polders hadden 

eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden om dijkwerkzaamheden te voorkomen.  

 

Tiengemeten is het eilandje ten zuiden van Nieuwendijk en behoort bij gemeente Korendijk. Het 

eiland is ontstaan uit een opwas (zandplaat, dat rond 1750 bedijkt werd. Aan de zuidwestelijke 

zijde van de „Oude Polder‟ ontstonden gorzen, die begin 19e eeuw zijn ingepolderd. Tot 1907 was 

het eiland in bezit van Familie van Brienen, waarna het overgedragen werd aan NV Maatschappij 

tot Exploitatie van Onroerende Goederen Eiland de Tiengemeten. Plannen om een baggerdepot of 

een vliegvel te realiseren op het eiland zijn nooit tot uitvoering gekomen.  

 

De polders rond de Binnenmaas (Oudeland genoemd) zijn snel na de Elisabethsvloed 

ingepolderd, waardoor er nauwelijks afzettingen van zand en klein zijn bezonken. De 

bodemsamenstelling bestaat hier dan ook uit een dikke laag veen en een dun laagje klei. De rest 

van de Hoeksche Waard is veel langer onderhevig geweest aan uitspoeling van veen en 

sedimentatie van klei. Er zijn op deze wijze veenpolders met grasland ontstaan in het „Oudeland‟ 

en kleipolder met akkerbouw in de rest van de Hoeksche Waard. 
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Nr. Polder Bedijking 

    
1. Sint Anthony Polder 1358 

 
31. Bossche Polder 1624 

2. Oudeland van Strijen 1437 

 
32. Groot Cromstrijensche Polder 1625 

3. Oud-Heinenoordsche Polder 1437 

 
33. Kooilandsche Polder 1625 

4. Oud-Korendijksche Polder 1439 

 
34. Groot Zuid-Beijerland 1631 

5. Polder Het Munnikenland 1439 

 
35. Oostpolder 1633 

6. Polder Mijnsheerenland van Moerkerken 1439 

 
36. Numanspolder 1642 

7. Polder het Oudeland van Maasdam Puttershoek 1439 

 
37. Strijensche Polder 1647 

8. Korendijksche Polder 1456 

 
38. Eendrachts Polder 1653 

9. Polder Oud Boneventura 1471 

 
39. Piershilsche Noord Polder 1663 

10. De Laagjes 1488 

 
40. Molenpolder 1663 

11. West-Zomerlandsche Polder 1488 

 
41. Kilpolder 1667 

12. Oud-Piershilsche Polder 1525 

 
42. Polder Beveroord 1670 

13. Westmaas Nieuwlandsche Polder 1539 

 
43. Torenstee Polder 1687 

14. Oud-Beijerlandsche Polder 1557 

 
44. Meeuwenoordse Polder 1692 

15. Oost-Zomerlandsche Polder 1578 

 
45. Nieuw Westersche Zomerpolder 1696 

16. Polder van Nieuw Piershil en Nieuw Beijerland 1582 

 
46. Leenheren Polder 1698 

17. Polder Nieuw Boneventura 1593 

 
47. Polder Oud Beversoord 1747 

18. Oude Klem Polder 1599 

 
48. Oude Gorzen Polder 1747 

19. Nieuwe Klem Polder 1599 

 
49. Oude Polder 1750 

20. Polder Het Land van Essche 1599 

 
50. Hooge Westersche Polder 1751 

21. Nieuw Cromstrijensche Polder 1602 

 
51. Polder Raespshille 1776 

22. Mookhoekpolder 1602 

 
52. Schuringsche Polder 1793 

23. Trekdamsche Polder 1605 

 
53. Hogezandse Polder 1793 

24. Klein Piershilsche Polder 1606 

 
54. Mariapolder 1795 

25. Molenpolder 1612 

 
55. Mariapolder 1804 

26. Noordpolder 1612 

 
56. Brienenswaard 1804 

27. Klein-Cromstrijensche Polder 1615 

 
57. Beneden Polder 1804 

28. Klein Zuid-Beijerlandsche Polder 1615 

 
58. Midden Polder 1804 

29. Mijlpolder 1617 

 
59. Albertpolder 1940 

30. Nieuwlandsche Polder 1617 

 
60. Piters- en Leendertspolder 1954 
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3. Beleid 

3.1. Rijksbeleid 

3.1.1. Rijksmonumenten 
 

Op grond van de monumentenwet 1988 kunnen door het rijk beschermde monumenten worden 

aangewezen. Dit gebeurt door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) namens de 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vóór aanwijzing vraagt de RDMZ 

advies aan de Raad van de gemeente waarin het monument ligt en eventueel aan Gedeputeerde 

Staten van de provincie en aan de Raad voor Cultuur. Deze adviezen worden betrokken bij de 

besluitvorming omtrent aanwijzing. Na aanwijzing worden rijksmonumenten opgenomen in het 

Monumentenregister. Momenteel is nieuw beleid in ontwikkeling voor de aanwijzing van 

rijksmonumenten. Dit beleid heet MoMo (Modernisering Monumentenzorg) 

 

Onder monumenten wordt verstaan: 

 Alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn 

wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 

waarde; 

 Terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als hiervoor 

bedoeld; 

 Archeologische monumenten. 

 

Gemeentelijk monumenten hebben deze vijftig jaar grens echter niet, tenzij dit in de 

gemeentelijke verordening staat. Nu de Rijksmonumenten gesloten is voor gebouwen van voor 

1850, kunnen gebouwen uit die tijd alleen een gemeentelijke bescherming krijgen. 

Monumenten zijn beschermd indien het gaat om onroerende monumenten welke zijn 

ingeschreven ingevolge de monumentenwet vastgestelde registers. Ook stads-  en 

dorpsgezichten kunnen worden aangewezen en beschermd. In dat geval gaat het om groepen van 

onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge 

samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen 

zich één of meer monumenten bevinden. 

 

Bescherming van een monument houdt in dat het verboden is: 

 een beschermd monument te beschadigen of te vernielen; 

 het zonder of in afwijking van een vergunning af te breken, te verstoren,  te verplaatsen of 

in enig opzicht te wijzigen; 

 een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, 

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

 

Voor onderhoud en restauratie bestaan subsidieregelingen. Vanaf 1 januari 2006 geldt het 

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Dan ligt het accent op planmatig 

onderhoud. 

3.1.2. Natuurbescherming 

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden, die als staats- of 

beschermd natuurmonument zijn aangewezen.  Voor schadelijke handelingen is een vergunning 

vereist. Voor enkele schadelijke maar noodzakelijke werkzaamheden, zoals 

grondwateronttrekking of bouwwerkzaamheden kan de provincie een vergunning verlenen. 

Gedeputeerde Staten kunnen tevens een landschapsgezicht bij besluit aanwijzen als beschermd 

landschapsgezicht. 

 

In de beschermde gebieden is het  verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten of van 

de Minister,  handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk kunnen 
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zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd 

natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het 

beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gestelde 

voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen.  

Natuurterreinen kunne ook een belangrijke cultuurhistorische waarde hebben, maar deze vormt 

niet de basis voor aanwijzing als natuurmonument. Ze kan echter wel daarin “meeliften”. 

3.2. Provinciaal beleid 

Een aantal provincies in Nederland kennen naast rijksmonumenten en gemeentelijke 

monumenten ook provinciale monumenten.  Dit zijn panden die op de provinciale 

monumentenlijst staan. Deze lijst kan twee verschillende functies hebben;  

1. de panden op de betreffende lijst  kunnen op deze manier vanuit de provincie beschermd 

worden.  

2. een dergelijke lijst kan als basis dienen waarop subsidies verleend kunnen worden. 

 

De lijst wordt samengesteld door de Provinciale Staten.  Provinciale monumenten staan alleen in 

de provincies Drenthe en Noord-Holland. Er zijn in de Provincie Zuid-Holland geen Provinciale 

monumenten. 

 

In 2003 heeft  de provincie Zuid-Holland de kaartrapportage  van de Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur (CHS) van de regio Goeree-Overflakkee uitgegeven. Deze vormt een 

gedetailleerde uitwerking van de provinciale toetsingscriteria bij het beoordelen van ruimtelijke 

plannen. Door middel van de kaartrapportages wordt zichtbaar gemaakt waar zich in de regio 

waardevolle structuren bevinden. Deze kunnen worden gehanteerd als leidraad bij de 

ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijk beleid en hebben geen wettelijke status in die zin dat zij 

direct zijn gekoppeld aan wetgeving op het gebied van bescherming van de objecten. Helaas 

moet Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Archeologische vereniging De Motte constateren dat 

de keuzes hoe en waarom een structuur op kaartbeeld is opgenomen, niet altijd consequent en 

duidelijk is. 

 

De volgende kaartbeelden zijn beschikbaar: 

1a. Archeologie, kenmerken 

1b. Archeologie, waarden 

2a. Landschappen, kenmerken 

2b. Landschappen, waarden 

3a. Nederzettingen, kenmerken 

3b. Nederzettingen, waarden 

4.   Overzicht waarden 

 

Door de schaal 1:50.000 zijn de afzonderlijke objecten veelal minder goed afgebeeld. Deze zijn 

daarom alleen  weergegeven voor zover zij van belang zijn voor het aanduiden van een ruimtelijke 

structuur (bijvoorbeeld molen/molenbiotoop, eendenkooi/zone afpalingsrecht). Overige objecten 

(bijvoorbeeld woonhuizen, kerken e.d.) zijn niet apart op de kaart gezet. 

 

Objecten die wel als zodanig herkenbaar zijn op de provinciale kaart zijn aangegeven: 

 woonheuvel 

 dijken 

 trambaan 

 bunkers 

 fort (en schootsveld), (restant) batterij 

 stedelijk vestingwerk 

 wiel 

 traditionele windmolen (met biotoop) 
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Van diverse objecten is op de waardenkaarten de cultuurhistorische waarde aangegeven indien 

deze redelijk hoog, hoog of zeer hoog is. 

4. Gemeentelijk beleid 

4.1. Gemeentelijk monument 

Als een pand niet als rijksmonument is aangewezen, kan de gemeente besluiten om het aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. Het betreft panden die lokaal of regionaal van betekenis zijn 

en op deze manier door de gemeente beschermd worden.  Vaak gaat de voorkeur uit naar de 

zogenaamde jonge monumenten. Dit zijn monumenten van ná 1850 die niet de status van 

rijksmonument hebben gekregen. Ook industriële complexen zoals fabrieken en watertorens 

worden vaak op de gemeentelijke lijst geplaatst.  
 

4.2. Gemeentelijk bestemmingsplan 

In een gemeentelijk bestemmingsplan kunnen landschapsobjecten worden beschermd en 

handelingen in de objecten anders dan voor de instandhouding ervan kunnen aan 

(aanleg)vergunningen worden gebonden. Landschapsobjecten kunnen tevens van 

cultuurhistorische waarde zijn.  

 

5. Werkwijze.  

Het project “inventarisatie cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard” kan globaal in drie fases 

worden ingedeeld. 

In de eerste fase hebben de verschillende historische en natuurverenigingen de belangrijke 

cultuurhistorische objecten, ouder dan 50 jaar of gerelateerd aan de watersnoodramp van 1953, 

op kaarten gezet. De kaarten zijn gedigitaliseerd. 

 

Tijdens de tweede fase van de inventarisatie werden alle op de kaart ingetekende objecten 

bezocht. Er is gekeken of het object nog aanwezig was, of het voldeed aan de norm ouder dan 

vijftig jaar. Ook de staat van onderhoud werd vastgelegd. Van de locatie of het object is een foto 

gemaakt. Tijdens het inventariseren in fase twee, bleek dat er veel objecten op de kaart stonden 

die niet voldeden aan de criteria. Tevens werden er in het veld diverse objecten aangetroffen die 

juist niet op de kaart stonden.  

 

Tijdens het inventariseren in het veld, werd met regelmaat omwoners, passerende wandelaars en 

fietsers aangesproken en geïnterviewd. Met het kleine interview wilde Landschapsbeheer 

erachter komen wat de inwoners van de cultuurhistorie afwisten. Het veldwerk heeft grotendeels 

plaatsgevonden in de periode juli 2008 – juni 2009. 

Na het veldwerk werd de kaart in het GIS systeem aangevuld en gecorrigeerd. 

 

In de derde fase is een rapportage en een website gemaakt. Tijdens het maken van de 

rapportage is niet alleen gebruik gemaakt van de in het veld verzamelde informatie, maar ook 

van oude kaarten en geschriften. In de rapportage is per object een foto opgenomen en is 

genoteerd in welke staat het object is aangetroffen. Tevens zijn er per object aanbevelingen 

opgenomen voor behoud en/of herstel. 
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6. Waardebepaling cultuurhistorische elementen 

 

Elk cultuurhistorische element heeft een cultuurhistorische waarde.  De waarde van een bepaald 

element kan voor de één heel hoog zijn en voor de ander juist heel laag. Om de waarde van de 

verschillende elementen zo objectief mogelijk te bepalen is door de stuurgroep een 

waarderingssysteem opgesteld. 

 

De cultuurhistorische waarde bestaat uit de volgende vier categoriën: 

1. Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

2. Hoge cultuurhistorische waarde 

3. Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

4. Cultuurhistorisch waardevol 

 

De waardering wordt vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: 

1. Gaafheid van het element (gaaf, te restaureren, nog zichtbaar) 

2. Zeldzaamheid qua regio (uniek, 2-10, 11-20, >21) 

3. Periode van aanleg/ ontstaan (< 1600, 1600-1699, 1700-1799, 1800-1899, 1900- 

1939, 1940 – 1945, 1946- 1952, 1953 of gerelateerd 

4. Onstaanswijze 

 

Onderdeel        score 

 

Gaafheid van het element  

Gaaf            3  

te restaureren           2  

nog zichtbaar           1 

 

Zeldzaamheid qua regio  

Uniek          10 

2-10            5 

11-20            2 

>21            1 

 

Periode van aanleg/ ontstaan  

< 1600            5 

1600 –1699           3 

1700 –1799           3 

1800 –1899           3 

1900 –1939           2 

1940 –1945           2 

1946 – 1952           1 

1953 of gerelateerd          1 

 

Ontstaanswijze 

Aangelegd          10 

Natuurelement (op een natuurlijke manier ontstaan)      5 
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Afhankelijk van het aantal onderdelen die in de scores worden meegerekend, zal een gemiddelde 

score worden berekend (som/aantal onderdelen).  Aan de hand van deze score kan aan een 

object of element een bepaalde waarde worden toegekend. 

                       aantal onderdelen 

           4        3 

  

Zeer hoge cultuurhistorische waarde      > 5,5      > 6 

Hoge cultuurhistorische waarde                           4,5 – 5,5      5 - 6 

Redelijk hoge cultuurhistorische waarde           3,25 – 4,25           3,5 - 5 

Cultuurhistorisch waardevol               2 – 3                   2 - 3,5 
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7. Algemene omschrijving objecten   

7.1. Waterstaatkundige objecten 

 

Boezem:  

Waterreservoir waarop het water uit lager gelegen polders wordt uitgeslagen. 

 

Bosmanmolentje:  

IJzeren molentje – van de firma Bosman - voor de onderbemaling van een polder. 

 

Coupure: 

Doorgraving van een dijk of kade t.b.v. een weg met aan weerszijden betonnen objecten 

waartussen vloedplanken kunnen worden gezet voor het tegenhouden van water. 

 
Dam:  

Constructie in rivier of ander oppervlaktewater voor het stuwen, vasthouden of omleiden van 

stromend water voor bepaalde doeleinden 

 

Dijk: 

Een dijk is een grondwal opgeworpen uit klei of zand en dient of diende als waterkering. De 

meeste dijken werden opgeworpen vanaf de middeleeuwen. Het dijklichaam is begroeid met 

kruiden en grassen of afgedekt met beton (bitumdijken). Op de dijk kan een opgaande beplanting 

staan in de vorm van bomen en struiken. Aan de voet van oude dijken ligt meestal nog een 

dijksloot.  Op de dijk of aan de voet van de dijk is vaak een weg gelegen. 

 

Eeuwkant 

Kreken en rivieren stonden onder invloed van eb en vloed, waardoor er afwisselend hoog en laag 

water was. In de winter stond dit water echter hoger dan in de zomer, waardoor er in de zomer 

stroken langs de kreken droog kwamen te liggen. Deze noemde men eeuwkanten en ze werden 

gebruikt als weidegrond. In oksel tussen dijken lagen ook veelal lager gelegen, drassige stukken, 

die tevens eeuwkanten genoemd worden. De eeuwkanten worden in de Hoeksche Waard 

“Eeuwissen” genoemd. 

 

Duiker:  

koker onder een weg, door een dijk of dam, tot het afvoeren of inlaten van water.   

 

Gemaal:  

Mechanisch aangedreven installatie voor het bemalen van een polder. 

 

Heul:  

Opening in een dijk om twee door die dijk gescheiden wateren met elkaar te verbinden, m.n. een 

overwelfde of door een brug overdekte opening. 

 

Keersluis:  

Enkele sluis die de hogere waterstand bij havens tegenhoudt. 

 

Muraltmuur:  

Betonnen of gemetseld muurtje op een dijk ter verhoging van de dijkkruin, genoemd naar de 

bedenker van deze vorm van dijkverhoging, Jhr. Ir. R.R.L. de Muralt (1906-1935). 

 
Nol: 

Restant van een dijklichaam of strandhoofd 
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Poldermolen:  

Stenen windmolen voor de bemaling van een polder. 

 

Schutsluis of sas 

Sluis, bestaande uit een aan weerszijden door deuren afgesloten kolk of kamer, waardoor 

vaartuigen kunnen worden geschut, om van het ene water in een ander, dat een hogere of lagere 

stand heeft, te worden overgebracht. 

 

Spuikom:  

Waterreservoir dat bij hoog water vol loopt en bij laag water, met kracht leeglopende, het voor of 

in de haven liggende zand meevoert. 

 

Spuisluis:  

Sluis die een spuikom afsluit. Door de spuisluis open te zetten en de inhoud van de spuikom in 

één keer de haven of havenmonding in te “spuiten” werd al het vuil, zand en slib door de 

watermassa weggespoeld. 

 

Uitwateringssluis:  

Sluis waardoor men overtollig water kan lozen. 

 

Vingerling:  

Afdamming achter een dijk tot sluiting van een doorbraak (vgl. weel of wiel). 

 

Wiel:  

Plas die na een dijkdoorbraak is ontstaan of van een overstroming is overgebleven. Een wiel of 

weel ligt aan de (toenmalige) binnenzijde van de dijk en is vaak erg diep doordat het stroomgat 

vele tonnen grond heeft uitgesleten. 

7.2. Landschapsobjecten 

 

Afrastering:  

Een combinatie van palen en draad om een perceel af te heinen voor vee. 

 

Bosobject: 

Onder een bosobject wordt verstaan een perceel dat voor meer dan 75 % bedekt is met 

inheemse opgaande bomen en struiken met duidelijke natuur-, cultuurhistorische of 

landschappelijke waarden.  

 

Donk: 

Opgeworpen hoogte of heuvel bestaande uit zand, meestal een restant van een afzetting van 

rivierzand of rivierduin.  

 

Eendenkooi: 

Een  landschapsobject speciaal ingericht voor het vangen van eenden. Een eendenkooi heeft een 

groot open water, omsloten door opgaande begroeiing van struiken en bomen. Vanuit de kooiplas 

zijn één tot meerdere vangpijpen aangelegd. De vangpijpen zijn krom het kooibos ingegraven en 

lopen spits toe. De vangpijp is overdekt met gaas of netten en wordt omsloten door rietmatten of 

vlechtwerk van wilgentenen. Rond een eendenkooi is vaak een kooirecht of afpalingrecht van 

toepassing. 

 

Eeuwkant:  

Lange strook weiland of rietland langs een watergang. 

 

 

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  21                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

Hakhout(-bos, -kade of –singel): 

Een hakhout- bos -kade of –singel is een aanééngesloten bomen- en struikenstructuur, die eens 

in de acht tot vijftien jaar wordt afgezet. Om een hakhoutbos hoeft geen sloot of greppel te liggen. 

Een houtkade is van oorsprong  een waterkerend object. Aan weerszijde van een houtkade ligt 

een greppel of sloot. Het object wordt meestal in delen afgezet,  eventueel met behoud van 

enkele overstaanders.  

 

Afzetten is een vorm van onderhoud, waarbij takken en stammen tot op een bepaalde hoogte (bij 

de eerste afzet op 30-40 cm, vervolgens tot op de oude stobben) worden afgezaagd. Door het 

regelmatig afzetten van het hakhout ontstaan er zogenoemde stobben. Stobben zijn knoestige 

stammen van tientallen jaren oud, waarop nieuwe takken en stammen worden gevormd (vergelijk 

met een knot van een knotwilg, maar dan zonder stam).  

 

Houtsingel: 

Een houtsingel is een lijnvormig aaneengesloten opgaande boomstructuur bestaande uit één rij, 

voor minimaal 75 % bestaande uit inheemse soorten.  

 

Geriefhoutbos:  

Een geriefhoutbos is een uit meerdere bomen en struiken bestaande houtopstand, welke geheel 

omgeven is (geweest) door water en waarvan de houtopstand tussen de acht tot vijftien jaar 

wordt afgezet met mogelijk behoud van overstaanders. Een geriefbos wordt ook wel pestbos 

genoemd. 

 

Kniphaag: 

Onder een kniphaag wordt verstaan een lijnvormig landschapsobject met dicht aanééngesloten 

struikvormende soorten, welke dient als veekering of afscheiding tussen twee percelen. In de 

haag zijn één of meerdere van de volgende soorten aanwezig: meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, 

liguster, eik, linde, iep, es of vlier. 

 

Kleiput:  

Om dijken te versterken of te herstellen is grond/klei nodig. Vroeger werd deze grond nabij de 

dijk, waar werkzaamheden verricht diende te worden, gehaald.  Er werden grote gaten gegraven, 

die zich met grond- en regenwater vulden. Veel van de kleiputten zijn daarna weer verland. 

 

Knotboom: 

Knotbomen zijn inheemse bomen welke tussen de drie en zeven jaar worden geknot op een 

hoogte van ten minste 1.00 en ten hoogste 2.50 meter, tenzij de bestaande knot in het verleden 

hoger is afgezet. De volgende soorten komen in aanmerking als knotboom: wilg, es, els, populier, 

eik, linde, iep en haagbeuk. 

 

Kooirelict: 

Is een niet meer in gebruik zijnde eendenkooi die geen afpalingrecht meer heeft. Soms zijn grote 

delen van de voormalige eendenkooi niet meer in het landschap terug te vinden. Soms is er 

alleen nog een deel van de kooiplas aanwezig of liggen er in een akker of weiland nog oude 

vangpijpen. Soms is er alleen nog een deel van het bos aanwezig. 

 

Kreek:  

Natuurlijk lopende watergang veelal nog daterend van voor de bedijking van een polder. 

 

Leiboom: 

Leibomen zijn bomen die altijd in de buurt van bebouwing staan, welke door jaarlijks of 

tweejaarlijks te snoeien, hun vorm verkrijgen. Een leilinde staat van oorsprong voor het 

woongedeelte van een boerderij of ter hoogte van de opslag van melkproducten (zijkant van de 

boerderij). De gesteltakken staan meestal haaks op de stam in een blok-, piramidale of vrije 

vorm. 
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Poel of koeienput 

Onder poel wordt verstaan een klein water met omringende oever en heeft een gesloten 

waterhuishouding. Een poel werd gebruikt als drinkplaats voor vee en mensen, maar ook als 

verzamelput voor bluswater en spoelplaats voor machines. Een poel is gelegen op een erf of 

wordt omsloten door grasland. 

 

Rivierduinen:  

Een verhoging van zand langs een rivier, dat ontstaat door de afzetting van een rivier. Op deze 

rivierduin ontstaat een eigen struikrijk biotoop, dat sterk afwijkt van de omliggende gronden. 

 

Stelle:  

Opgeworpen hoogte of heuvel waar het vee bij opkomend water een goed heenkomen zocht (zie 

terp); in het midden van een stelle is in de regel een gegraven drinkwaterput. 

 

Struweelhaag 

Zie kniphaag met die wijziging: een struweelhaag wordt bij regulier beheer, één keer in de vijf tot 

vijftien jaar gesnoeid of afgezet. 

 

Terp:  

Vluchtheuvel, aangelegd als wijkplaats voor mens en vee in onbedijkt land, ook wel vliedberg 

genoemd. 

 

Verkaveling: 

Algemene term voor een patroon van sloten, greppels en paden, waaruit is op te maken hoe een 

(deel) van een polder is ontgonnen of aangelegd. 

7.3. Verkeer en vervoer 

 

Brug:  

Beweegbare of vaste verbinding voor het verkeer tussen twee punten die door een water of door 

een droge aardverdieping gescheiden zijn. 

 

Galgenweg:  

Doorgaans doodlopende weg met aan het eind een galgenveld waar in het verleden mensen 

werden terechtgesteld. 

 

Haven:  

Tot ligplaats voor schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken dat beschutting biedt 

tegen wind en golven. 

 

Jaagpad:  

Pad langs een kanaal waar paarden overheen kunnen lopen om zeilschepen voort te trekken 

(trekpad). 

 

Kanaal:  

Kunstmatige, gegraven waterweg.  

 

Kerkepad:  

Voetpad waarover in vroegere dagen mensen uit de polder of van de duinkant via een kortere 

route naar de kerk en het dorp konden lopen. 

 

Koepad:  

Pad waarover men vroeger vee liet lopen van de melkplaats naar een weiland of grasland om te 

grazen. 
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Ontginningswegen: 

Nadat de polders waren ingedijkt, werden er enkele wegen aangelegd waarna vanuit deze 

structuur de polder verder werd ingericht. 

 

Overtoom: 

Dubbel hellend vlak op een dam of een kade tussen twee wateren waar schepen overheen 

getrokken konden worden met behulp van rollen die onder het schip geplaatst werden of een 

windas. Een overtoom werd veel gebruikt op plaatsen waar het bouwen van een sluis niet lonend 

was.  

 

Poorten en hekken:  

Doorgang in een omheining of ingang tot een boerderij, begraafplaats of buiten.  

 

Steiger:  

Constructie langs een oever, die tot aanlegplaats dient voor vaartuigen. 

 

Trambaan:  

Tracé van de vroegere spoorlijn van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). 

 

Tramstation:  

Wachtlokaliteit voor trampassagiers. 

 

Veerhuis: 

Het gebouw behorende bij het veer, waar de schipper woonde en werkte.  

7.4. Industrieel erfgoed 

 

Bietenlosplaats:  

Plaats waar suikerbieten e.d. tijdelijk op hopen worden gestort, gelegen nabij een weg of water 

(zie ook: peekade). 

 

Brongas: Ronde put met een doorsnede van ca. 2 meter waarin brongas – een vorm van 

methaangas – naar boven welt.  

 

Cichoreidrogerij:  

Gebouw of meerdere gebouwen waarin cichoreiwortels worden gewassen en gedroogd door ze op 

droogzolders uit te spreiden en met behulp van een warmtebron te drogen.   

 

Droogschuur:  

Zwart geteerde, houten schuur met in de zijwanden kleppen die kunnen worden opengezet om 

het in de schuur opgeslagen uienzaad te drogen. 

 

Griendkeet: 

Gebouwtje waarin de griendwerkers konden overnachten en schuilen. Het gebouwtje staat op een 

verhoging  (griendheuvel), zodat het bij hoog water droog bleef. 

 

Peekade:  

Havenkade waar suikerbieten e.d. kunnen worden gestort wachtende op verscheping. 

 

Poterloods:  

Loods met wanden van draadglas en doorgaans met een skelet van betonpalen, die wordt 

gebruikt voor de opslag van pootaardappelen. 
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Kooikerwoning: 

Woning en werkplaats van de kooiker, die de eendenkooi beheert. De kooikerwonining staat nabij 

de eendenkooi. 

 

Korenmolen:  

Stenen windmolen voor het malen van graan. 

 

Molenbiotoop:  

Vrije ruimte rond een molen die nodig is zodat de molen voldoende wind kan vangen om goed te 

kunnen draaien. 

 

 

Uien- of sjalottenren:  

Langwerpig bouwwerkje met een dak en open wanden, veelal voorzien van kippengaas, voor het 

drogen van uien en sjalotten. 

 

Vuurtoren:  

Toren met een sterke lichtbron die zeelieden tot baken dient. 

 

Watertoren:  

Toren waarin men het gezuiverde water t.b.v. een drinkwaterleiding oppompt, opdat het, door 

krachtige druk, tot in de bovenverdiepingen van de huizen kan komen. 

 

Weegbrug:  

In het wegdek aangebracht plateau waarop wagens met hun vracht gewogen kunnen worden; in 

een gebouwtje ernaast staan de weeginstrumenten en zit de weger. 

 
Zalmkeet: 

Gebouw behorende bij de zalmvisserij, waar netten werden geknoopt, zalmen werden verwerkt en 

werknemers overnachtten.  

7.5. Militaire objecten 

Bunker:  

Van beton zwaar versterkte verdedigingsstelling of schuilplaats voor militaire doeleinden. 

 

Fort:  

Gesloten, naar alle zijden verdedigbaar, duurzaam vestingwerk, met uitsluitend militaire 

bezetting. 

 

Gracht:  

Gegraven watergang ter verdediging van een bepaald object of gebied. 

 

Schans:  

In het veld opgeworpen versterkingswerk, meestal in een gedaante van een gebastioneerde vier-, 

vijf- of zeshoek. 

 

Redoute:  

Kleine veldschans, gesloten veldwerk zonder inspringende hoeken; 

7.6. Bebouwing 

 

Boerderij:  

Boerenwoning met afzonderlijke bijgebouwen en bijbehorend land, doorgaans een complex van 

opstallen. 
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Buurtschap:  

Enige bij elkaar staande woningen. 

 

Knechtswoning:  

Kleine woning gelegen in de directe nabijheid van een boerderij waar voorheen een knecht 

woonde die o.m. was belast met het verzorgen van de dieren op de boerderij. 

 

Lintbebouwing:  

Vrijwel aaneengesloten bebouwing langs een weg of dijk, terwijl de achtergelegen gronden 

openblijven. 

 

Pakhuis of schuur: hier worden bedoeld: losstaande gebouwen, geen onderdeel uitmakende van 

een boerderij, die dienen als bergplaats van goederen. 

 

Religieus erfgoed:  

Objecten of gebouwen die een religieuze functie hebben, zoals kerken, kapellen, kloosters e.d. 

 

 

7.7. Plaatsen van historisch belang (archeologie) 

 

Archeologische vindplaats:  

Plek waar in de grond mogelijk archeologische sporen van vroegere bewoning te vinden zijn. 

 

Begraafplaats:  

Plaats waar mensen zijn begraven of nog worden begraven. 

 

Galgenveld:  

Plaats waar voorheen mensen werden terechtgesteld en mogelijk ook begraven. 
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8. Deelnemende Partijen 

8.1. Werkgroep Cultuurhistorie Hoeksche Waard 

 

Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard 

De stichting is de overkoepelende organisatie van de onderstaande natuur- en 

historische verenigingen. De stichting heeft als doel: het gezamenlijke gebouwde, 

landschappelijke en archeologische erfgoed in de Hoeksche Waard formeel een stem 

geven in het overleg met de overheden inzake de toekomstige inrichting van het 

Nationaal Landschap Hoeksche Waard.  

 

Stichting Archeologie Hoeksche Waard 

De stichting is zeer nauw betrokken bij de archeologische ontwikkelingen in de Hoeksche 

Waard. De expertise van de stichting wordt regelmatig benut voor archeologisch 

bodemonderzoek en het opstellen van het archeologische beleid in de Hoeksche Waard. 

 

Streekmuseum Hoeksche Waard  

Het streekmuseum is de verzamelplek van alle historische documentatie over de 

Hoeksche Waard. Verschillende vrijwilligers werken aan exposities en het inzichtelijk 

maken van de historie. Het streekmuseum is gevestigd in Heinenoord. 

 

Rotterdamsche Tramweg Maatschappij  

De RTM heeft een grote rol gespeeld in de infrastructuur en industrie in de Hoeksche 

Waard. Na opheffing van de RTM zijn nog veel restanten blijven liggen. De RTM beheert 

een museum met naastliggend (nog immer gebruikt) treintracé in Ouddorp. 

 

Poldersche Molen Maasdam 

De beheerder van de Poldersche Molen Maasdam heeft zich naast molens ook verdiept 

in alle cultuurhistorie in de Hoeksche Waard. 

 

Stichting Molencomlex Goidschalxoord 

De beheerster van Molencomlex Goidschalxoord heeft zich naast molens ook verdiept in 

alle cultuurhistorie in de Hoeksche Waard. 

 

Bomenstichting „Fraxinus Excelsior‟ 

De bomenstichting van de Hoeksche Waard inventariseert alle monumentale bomen en 

verzorgt exposities, met als doel de beeldbepalende bomen te behouden.  

 

Stichting „Oud-Puttershoek‟ 

De stichting verzamelt de historische gegevens over het dorp Puttershoek en omstreken.  

 

Stichting „Het Oude Raadhuis‟ 

De stichting verzamelt de historische gegevens over het dorp Oud-Beijerland en 

omstreken. De stichting heeft een expositieruimte in het Oude Raadhuis (Voorstraat). 

 

Oudheidkundige Vereniging 'Het land van Strijen´ 

De stichting verzamelt de historische gegevens over het dorp Strijen en omstreken. De 

stichting heeft een expositieruimte in de voormalige smederij in het centrum van Strijen. 

 

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  27                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

Historische Vereniging ´s-Gravendeel 

De stichting verzamelt de historische gegevens over het dorp „s-Gravendeel en 

omstreken.  

 

Hoekschewaards Landschap 

Het HWL is de organisatie in de Hoeksche Waard die actief werkt aan het instand houden 

en verbeteren van het landschap. Het HWL heeft een uitgebreide expositieruimte in het 

„Klein Profijt‟ te Oud-Beijerland en het „Nationaal Landschapscentrum‟ te Numansdorp. 

 
Vanuit de deelnemende partijen is een werkgroep opgericht. De werkgroep bestaat uit de 

volgende personen: 

W. Spaan  Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard 

J. Ras   Stichting Archeologie Hoeksche Waard 

A. Bos      Streekmuseum Hoeksche Waard 

C. Boelhouwers  Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 

G. Knol   Poldersche Molen Maasdam 

A. Knol   Stichting Molencomlex Goidschalxoord 

A. Pieters  Bomenstichting „Fraxinus Excelsior‟ 

J. Groeneveld  Stichting „Oud-Puttershoek‟ 

W.A. Hammer  Stichting „Het Oude Raadhuis‟ 

C. in ‟t Veld  Oudheidkundige Vereniging 'Het land van Strijen´ 

P. Pot   Historische Vereniging ´s-Gravendeel 

8.2. Stuurgroepleden 

Bij de aanvang van het project is een stuurgroep opgericht. De stuurgroep had tot doel om als 

klankbordgroep voor Landschapsbeheer Zuid-Holland te dienen gedurende de projectperiode. Zo 

heeft de stuurgroep controle gehad op de planning, kwaliteit en besluiten genomen over het al 

dan niet opnemen van objecten en elementen. De stuurgroep bestaat uit de volgende personen: 

 

E. Stoutjesdijk  waterschap Hollandse Delta 

M. Laman  Erfgoedhuis Zuid-Holland 

M. Vonk  Commissie Hoeksche Waard 

M. Schildwacht  Landschapsbeheer Zuid-Holland 

W. Spaan  namens de werkgroep 

J. Ras   namens de werkgroep 
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9. Gegroepeerde cultuurhistorische objecten 

9.1. Algemeen 

In de Hoeksche Waard liggen nog veel cultuurhistorische elementen en objecten verborgen in het 

landschap. Een groot deel daarvan zijn unieke elementen, waarover extra informatie in 

rapportagevorm noodzakelijk is. Een ander deel van de cultuurhistorische elementen komt 

veelvuldig voor, met maar weinig onderling onderscheid ten opzicht van de unieke elementen.  

 

Deze elementen zijn echter wel zeer waardevol en dienen zeer zeker meegenomen te worden in 

de atlas, maar worden niet als apart element meegenomen in de rapportage.  

Na de veldinventarisatie heeft LBZH besloten een aantal elementen te groeperen en dus uit de 

rapportage te houden. Deze elementen staan dus wel op de overzichtskaart van de 

cultuurhistorische atlas, maar hebben geen label die correspondeert met de rapportage. 

 

9.2. Dijken  

De dijken van in de Hoeksche Waard zijn beeldbepalende elementen in het gebied. Veel van de 

dijken hebben de waterkerende functie verloren en worden daardoor snel bedreigd door 

ruimtelijke veranderingen, zoals aanleg van wegen en bebouwing. De dijkstructuren op het eiland 

zijn geïnventariseerd en vergeleken met de oorspronkelijke polderstructuren.  

 

Bijlage 1, Dijken Hoeksche Waard  geeft een overzicht van de resterende dijken op de 

oorspronkelijke polderstructuren. De dijken zijn daarnaast geïnventariseerd op de aanwezigheid 

van wegen, bebouwing, beplanting, begrazing en de belevingswaarde.  

De dijken zijn één van de belangrijkste restanten van het voormalige polderlandschap. De dijken 

herbergen een lange (ontginnings)geschiedenis en dienen beschermd te worden. Dijkdelen die 

afgegraven zijn, zouden geaccentueerd kunnen worden door middel van een markering, zoals een 

bomenrij. Op deze wijze worden de lijnen in het landschap bewaard.  

 

 

 

 

 

 

    

 

De voormalige buitendijk in de Oude Gorzenpolder is afgegraven. Sluiscomplex is behouden. 
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9.3. Kreken en watergangen Hoeksche Waard 

De kreken in de Hoeksche Waard zijn restanten van het 

delta/getijdegebied en liggen hier al voor de inpolderingen. 

De kreken zijn samen met de dijken de meest 

beeldbepalende elementen in de Hoeksche Waard. De 

slingerende groen-blauwe linten steken fraai af tegen de 

open akkerbouwpolders. In het kader van het Vietproject en 

Argusvlinder zijn de kreken opnieuw ingericht, met glooiende 

rietoevers en drassige eilandjes.  

 

De kreken hebben een zeer grote rol gespeeld bij de 

landschapsontwikkeling van de Hoeksche Waard. Nog steeds zijn de kreken noodzakelijk voor de 

afwatering van het gebied. Naast cultuurhistorisch zijn de kreken tevens zeer archeologisch en 

ecologisch waardevol. De kreekruggen die ontstonden langs de kreek door zandafzettingen zijn 

verhoogde gronden. Op deze verhoogde gronden konden de eerste bewoners droog leven. 

Daarnaast is een kreek samen met haar kreekoevers en eilandjes een waardevolle ecologische 

zone, waar talloze planten, vogels, insecten en vissen in leven.  

 

Veel kreken, rivieren en kreken zijn door de ontginningen en ruilverkavelingen afgedamd of 

verkanaliseerd. 

 
 

In het boek „Kreken van de Hoeksche Waard‟, dat door het Hoekschewaards Landschap is 

ontwikkeld, wordt uitgebreid ingegaan op de kreken (en hun waarden) van de Hoeksche Waard. 

 

Bijlage 2, Kreken en watergangen Hoeksche Waard geeft een overzicht van de kreek(restanten), 

voormalige kreekligging en vergraven watergangen. 

 
Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorisch waardevol 

 

Aanbeveling: De kreken en hun ligging handhaven. Er kan tevens onderzoek gedaan worden naar 

de mogelijkheden om oorspronkelijke kreken terug te brengen.  
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9.4. Historische boerderijen  

De Hoeksche Waard is rijk aan tientallen historische boerderijen. Deze boerderijen zijn niet in het 

rapport opgenomen, omdat de boerderijen door andere organisaties, zoals Stichting Landelijk 

Erfgoed Hoeksche Waard, zijn geinventariseerd. De boerderijen die op de kaart staan, zijn 

aangedragen door de werkgroep en dus bestempeld als cultuuhistorisch waardevol. Een 

uitgebreide inventarisatie van de boerderijen staat in het boekwerk „Boerderijen en hun bewoners 

in de Groote Waard: Hoeksche Waard”, dat geschreven is door A.P. van de Hoek. 

 

Op de overzichtskaart zijn de bunkers aangeven, door middel van dit symbool:  

 

Bijlage 3, Historische boerderijen Hoeksche Waard geeft een overzicht van de door de 

werkgroep aangeleverde boerderijen  in de Hoeksche Waard  

 
Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorisch waardevol  

 

Aanbeveling: Behoud van de fraaie boerderijen met alle omliggende elementen, zoals 

heulpoorten, erfbeplanting en agrarische bouwwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  31                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

9.5. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 

De N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) 

werd op 12 november 1878 opgericht met als doel te 

Rotterdam een net van paardentramwegen te 

exploiteren. Met de realisatie van de Barendrechtse 

brug in 1870 werd de Hoeksche Waard beter ontsloten. 

Het heeft echter tot 1898 geduurd, voordat de eerste 

stoomtramlijn door de Hoeksche Waard werd 

ontwikkeld. De spoorlijn liep van Rotterdam Rosestraat, 

via Barendrecht, over de Barendrechtse brug 

(Blaaksedijk) en vertakte zich in drie sporen door de 

Hoeksche Waard.  

De drie tracés kwamen alledrie over de 

Barendrechtse brug het eiland op. Het westelijk 

tracé had als eindbestemming Goudswaard (nabij 

molen). Het zuidelijk tracé liep naar de havens 

van Numansdorp, vanwaar een veer naar 

Willemstad voer. Daarnaast vertakte de lijn zich in 

Numansdorp (Molendijk) en liep naar Zuid-

Beijerland. Het oostelijke tracé liep naar de haven 

en suikerfabriek van Puttershoek, door Maasdam 

met als eindbestemming Strijen (Steenplaats).De 

RTM heeft tot 1957 door de Hoeksche Waard 

gereden.  

 

In bovenstaand figuur zijn de RTM stoomtramlijnen ingetekend, 

waarvan het tracé op een aantal plaatsen nog duidelijk zichtbaar 

is. Op een aantal plaatsen hebben wel vele veranderingen 

plaatsgevonden waardoor niets meer herinnert aan het vroegere 

RTM-tramtraject. Een voorbeeld hiervan is het stuk tracé dat van 

de Blaaksedijk, zuidelijk naar de Reedijk liep. Slecht akkers zijn 

hier nog zichtbaar. Andere delen van tracés zijn vervangen door 

wandel- en fietspaden, zoals het tracé in Nieuw-Beijerland. De 

naam van het fietspad, „Tramlijn‟, herinnert nog aan de historie 

van de RTM.  

 

Langs de stoomtramlijnen liggen nog verschillende RTM-objecten die dateren uit de 

tramwegjaren. Verschillende oude RTM-bruggetjes met kenmerkende landhoofden, die 

omgebouwd zijn tot fietsovergangen, zijn verborgen in de Hoeksche Waard. Daarnaast zijn 

verschillende voormalige stations- en agentschapgebouwen omgebouwd tot restaurants en 

woningen. De identiteit van de RTM is veelal vastgelegd in het uiterlijk, interieur en benaming van 

de nieuwe horeca. Een voorbeeld hiervan is café ‟Krooswijk‟, voorheen een tramhalte.    

 
Cultuurhistorische waarde: Redelijke cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De RTM heeft een belangrijke rol gespeeld en voor de RTM-kenner zijn de restanten 

van de RTM in het landschap terug te vinden. Een gemiddelde recreant zal de fietsbrug niet als 

cultuurhistorisch ervaren. Om de cultuurhistorie van de tram op het eiland meer te laten leven in 

het gebied, dient er meer bekendheid aan gegeven te worden. Oude tracés kunnen benoemd 

worden naar de oude RTM-lijnen, zoals tramlijn, trambaan etc. Voorlichting over de RTM bij 

objecten, zoals bruggen en gebouwen, draagt bij aan de recreatieve waarde van het gebied.  

 

Bijlage 4, Rotterdamsche Tramweg Maatschappij geeft een overzicht van het nog 

aanwezige/zichtbare tramtracé met bijbehorende bruggen en haltes. 

 

Op de overzichtskaart is het RTM-tracé aangeven, door middel van het symbool:  
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9.6. Windwatermolens „Bosman‟ 

De Bosman windwatermolen is een 

zeer karakteristiek molentje in het 

Nederlandse landschap. Verspreid 

tussen de akkers en weilanden 

liggen verschillende van deze 

molens verborgen. De 

windwatermolens maken door 

middel van een vlottersysteemeen 

volautomatische peilbeheersing 

(onderbemaling) mogelijk.  

 

Het bedrijf Bosman 

Watermanagement, gesitueerd in 

Piershil, heeft vanaf 1929 vele 

duizenden van deze molentjes 

geplaatst. Er zijn verschillende modellen (type A-ford, V-8, 77 en B4) gemaakt, waarbij het 

vlottersysteem en wiekmechanisme geoptimaliseerd werden. In 2006 zijn diverse verbeteringen 

en vernieuwingen aan de wind watermolen doorgevoerd, waarbij in het bijzonder aandacht is 

besteed aan het design.  

 

Er zijn dan ook verschillende bosmanmolens in de 

Hoeksche Waard gevonden, waarbij verschillen zitten 

in het materiaal (kunststof of ijzeren wieken) en 

molentjes met een verhoogde metalen constructie om 

meer wind te vangen. Tijdens de inventarisatie zijn 26 

bosmanmolens gevonden. Verschillende molen staan 

ver van de toegankelijke wegen in het agrarisch 

gebied. Er wordt dus niet uitgesloten dat er nog 

verschillende bosmanmolens in de Hoeksche Waard 

zijn, die niet op bovenstaande kaart staan. 

 

De windwatermolen, ook wel bosmanmolen genoemd, is uitgegroeid tot een beeldbepalend 

element dat niet meer weg te denken is uit het zuidhollandse landschap. Naast het recentelijke 

gebouwde Nationaal Landschap Centrum is een bosmanmolen dan ook als „icoon‟ voor het 

gebouw geplaatst. 

 
Op de overzichtskaart zijn de windwatermolens aangeven, door middel van dit 

symbool:  

 

Bijlage 5, Windwatermolens Hoeksche Waard geeft een overzicht van de aanwezige 

windwatermolens in de Hoeksche Waard  

 
Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorisch waardevol  

 

Aanbeveling: De windwatermolens zijn zeer zeer onderhoudsgevoelig. Zonder onderhoud verroest 

het ijzerwerk en verliest de bosmanmolen zijn functionaliteit. Veel bosmanmolens in de Hoeksche 

Waard zijn dan ook onderhevig aan roestvorming. Om het karakteristieke molentje in het 

landschap te laten pronken, dienen de molens regelmatig onderhouden te worden. Versleten 

onderdelen dienen vervangen te worden. 
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9.7. Buurtschappen Hoeksche Waard 

 

In de Hoeksche Waard zijn in totaal veertien dorpen gesticht. Naast deze dorpen liggen tevens 

veertien buurtschappen in de Hoeksche Waard. Deze „buurtschappen‟ zijn vaak in de volksmond 

ontstaan, als benaming voor de locatie van een verzamelingen boerderijen of huizen. 

Buurtschappen konden met bijvoorbeeld een kerk doorgroeien naar een (kerk) dorp. Andere 

buurtschappen konden vastgroeien aan een bestaand dorp en een wijk in het dorp vormen. Op 

landkaarten zijn de buurtschappen weergegeven, maar ze zijn niet opgenomen in de 

staatkundige annalen.  

 

De buurtschappen zijn door de werkgroep als cultuurhistorisch waardevol aangewezen en 

verwerkt in onderstaande kaart. Naast de buurtschappen zijn twee gehuchten en één 

nederzetting door de werkgroep aangedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buurtschap De Hutte 

2. Buurtschap 't Spui 

3. Gehucht De Hoogen Toren 

4. Buurtschap De Wacht 

5. Buurtschap Het Fortje 

6. Buurtschap 't Bosch 

7. Nederzetting De Meerkoot 

8. Buurtschap Middelsluis 

9. Gehucht Malta 

10. Buurtschap Cillaarshoek 

11. Buurtschap Steenplaats 

12. Buurtschap Mookhoek 

13. Buurtschap Schenkeldijk 

14. Buurtschap De Klem 

15. Buurtschap Schuring 

16. Buurtschap Nieuwendijk 

17. Buurtschap Zuidzijde 
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9.8. Kazematten 

De kazematten in de Hoeksche Waard maken onderdeel uit van de „Zuidfront Vesting Holland‟. 

Deze nederlandse verdedigingslinie is gerealiseerd tussen 1922 en 1940.  Toen in 1939 de 

Tweede Wereldoorlog uitbrak, mobiliseerde Generaal Winkelman de Nederlandse troepen. In de 

periode tussen februari en mei 1940 werden op tactische locaties, langs het Haringvliet, 

verschillende betonnen groepschuilplaatsen (kazematten) gebouwd. Het model van de bunkers 

was afgeleid van de in de Eerste Wereldoorlog gebruikte VIS-bunkers. Door de vorm van de 

piramide-vormige bunkers werden deze bunkers „Piramiden‟ genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de inventarisatie zijn 21 Piramiden-bunkers (kazematten) gevonden. Één van de 

kazematten in de Mariapolder is in de jaren ‟50 uitgebouwd met een raatbouwtoren. Deze torens 

werden gebouwd in de tijden van de Koude Oorlog. De overige kazematten (20st.) zijn in 

oorspronkelijke staat en liggen langs het Haringvliet, Spui en Kil. De kazematten liggen veelal op 

dijken, waarvan het waterschap Hollandse Delta  eigenaar is. 

 

Op de overzichtskaart zijn de bunkers aangeven, door middel van dit symbool:  

 

Bijlage 6, Kazematten Hoeksche Waard geeft een overzicht van de aanwezige kazematten in de 

Hoeksche Waard  

 
Cultuurhistorische waarde: Redelijke cultuurhistorische waarde  

 

Aanbeveling: De bunkers en kazematten maken onderdeel uit van „Vesting Holland‟ en herbergen 

een lange historie. De linie is duidelijk zichtbaar en de bunkers zijn veelal in goede staat. De 

bunkerlinie dient planologisch beschermd te worden. Indien er dijkverbredingen noodzakelijk zijn 

moet er onderzocht worden hoe de bunkers behouden kunnen blijven.  

 

 

Piramide-kazemat aan het Haringvliet      Uitkijktoren gebouwd op een kazemat 
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9.9. Grenspalen Hoeksche Waard 

In de Hoeksche Waard zijn tijdens de inventarisatie 19 grenspalen gevonden. Twee type palen 

komen duidelijk met elkaar overeen, maar hebben een andere inscriptie. Daarnaast zijn er vier 

grenspalen aangetroffen die uniek zijn. In onderstaand kaartje wordt de locatie van de 

verschillende grenspalen aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage  7 grenspalen Hoeksche Waard geeft een overzicht van alle aanwezige grenspalen in de 

Hoeksche Waard  

 

De vier grenspalen die slecht één keer voor komen zijn: 

 

Links: Grenspaal aan de „Broekseweg‟. Geeft 

waarschijnlijk aan waar de dijkstoep van de 

Strijensedijk begin. Inscriptie: „BG‟ 

   

Recht: Grenspaal aan de „Boven Havendijk‟ van             

„s-Gravendeel. Inscriptie: geen tekst waargenomen 

  

 

 

Links: Grenspaal in Goidschalxoord op de kruising van 

de dijken „Westdijk‟ en „Sluisendijk‟. De grenspaal is van 

voormalig waterschap Hoeksche Waard. Inscriptie: 

„WHW 46‟ 

 

Recht: De grenspaal stond vanaf 1818 op de 

gemeentegrens Puttershoek – Maasdam. Het staat 

tegenwoordig voor het verenigingsgebouw van Oud-

Puttershoek. Insciptie: „MD – PH‟ 
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 Grenspaal, type A 

De vierkante, ijzeren grenspalen (op kaart aangegeven als type A) staan 

op verschillende dijken langs de route Heinenoord – Reedijk – 

Puttershoek – Maasdam -  Strijen. De acht gevonden  paaltjes zijn sierlijk 

gesmeed met bovenop een verdikte kop, waarop een nummer staat. 

Sommige paaltje zitten voor een groot deel in de grond, waarschijnlijk 

door bodemophoging. De nummering loopt van 40 tot 58, waarbij 

verschillende nummers missen.  

Bij de inventarisatie op IJsselmonde en Dordrecht zijn dezelfde ijzeren  

paaltjes aangetroffen. De doel van de paaltjes is onbekend. Wel is 

bekend dat de paaltjes langs de route liggen, die Napoleon met zijn 

troepen heeft genomen om van en naar Frankrijk te verplaatsen. 

 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

 

Aanbeveling: De sierlijke, ijzeren paaltjes zijn een verrijking van het 

landschap. Belangrijk is dat het doel van de paaltjes duidelijk wordt, 

waar de paaltjes staan(ook buiten de Hoeksche Waard), zodat de gehele 

route zichtbaar gemaakt kan worden. Wellicht kunnen dan ook paaltjes 

herplaatst worden. Veel van de paaltjes zijn in slechte staat en dienen 

gerestaureerd te worden. Het verwijderen van de paaltjes om 

eenvoudiger bermbeheer te stimuleren is niet gewenst. Dit zou zeker 

inbreuk doen aan de historie van de Hoeksche Waard. 

 

 

Grenspaal, type B 

De betonnen palen (op kaart aangegeven als type B) staan allen op de 

Zuidzijdsedijk en de Oud-Cromstrijensedijk, tussen de Oosthoek en 

Klaaswaal. De in totaal zeven gevonden paaltjes zijn allen van beton en 

hebben een afgeronde kop. Op de palen staat een inscriptie in de vorm 

van een breuk, zoals 0/4, 4/8, 5/2 en 7/7. Het streepje staat echter 

horizontaal. Er is geen verband in de nummers gevonden. 

 

Het doel van de palen is onbekend. Verwacht wordt wel dat er 

waarschijnlijk een transportleiding ligt (gas, stroom of water). Door het 

maaien van de bermen zijn veel palen beschadigd geraakt.  

 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

 

Aanbeveling: De paaltjes zijn regio-uniek, omdat ze alleen in de regio van 

de Zuidzijde voorkomen. De paaltjes dienen behouden te blijven. 
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10. Objecten in de gemeente Korendijk 

 

KD001 Molen Windlust, Goudswaard  

De Windlust is de oudste korenmolen van de Hoeksche Waard. 

De molen is gebouwd in 1694 en gevestigd aan de Molendijk te 

Goudswaard.  

 

Naam: Windlust 

Oorspronkelijke functie: Korenmolen 

Huidige functie: Korenmolen 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen: B.A.L. 1694 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD002 RTM Station , Goudswaard  

Op het voormalige stationsterrein is op de fundering 

een RTM busgarage gebouwd. Deze busgarage is nu in 

dienst als manege en heeft het RTM uiterlijk verloren.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM station 

Huidige functie: Manege 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het station met keienweg herinnert ons aan de RTM. Uiterlijk dient echter versterkt 

te worden door bijvoorbeeld informatievoorziening. 

 

KD003 Haven , Goudswaard  

De haven van Goudswaard met omkading en coupure 

is gevestigd in en om de Sandee.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

KD004 Gemaal , Goudswaard  

Het gemaal reguleert het waterniveau in de Polders van 

korendijk. Het gemaal, dat aan de Sandee staat, is in 

1949 gerenoveerd. Een electrisch gemaaltje heeft de 

functie overgenomen. Het gemaal wordt opgeknapt en 

zal verhuurd worden.  

 

Naam: Sandeegemaal 
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Oorspronkelijke functie: Gemaal 

Huidige functie: Kantoor / Restaurant 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen: 1946 - 1949; polders "De Oude Korendijk", "Het Oude Nieuwland", Oost- en 

Molenpolder; Door de wijziging van dit gemaal, nadat de watergangen waren verruimd , werd de 

ontwatering verbeterd; A. van der Erve - Voorzitter; A.J. Niemansverdriet, CH. Kooij, J.L. van Driel, 

H. Melissant - Heemraden; D.F. Fonkert jr - secr. penningm.; Mej. M.M. Kimmel - Machinist; J. 

Stuurman - Adviseur; 21 september 1949 

 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD005 Coupure , Goudswaard  

In 2008 vernieuwde coupure in gemetselde omkading op de Molendijk van Goudswaard. De 

gleuven van de coupure zijn afgedekt door een 

beschermplaat.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Coupure 

Huidige functie: Coupure 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

KD006 RTM Tracé , Goudswaard  

Tussen de Molendijk en het station ligt een keienweg 

met typische grijsblauwe geglazuurde bestrating van 

RTM die op stations gebruikt werd  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM stationsweg 

Huidige functie: Weg 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Behoud van het pad naar de paardenbak 

 

KD007 Boezem Binnenspui, Goudswaard  

De boezem is geheel omdijkt en gelegen achter de 

Molendijk. Een duiker aan de westzijde verbindt het 

water met de Sandee en de haven van Goudswaard  

 

Naam: Binnenspui 

Oorspronkelijke functie: Boezem 

Huidige functie: Boezem 

Eigenaar:  

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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KD009 Electriciteitspaal , Goudswaard  

Aan de noordzijde van de Oudendijk staat een solitaire 

electriciteitspaal, dat onderdeel uitmaakte van het 

electriciteitsnetwerk. De houtenpaal staat verscholen in een bosje 

voor een tuin. De houten paal heeft een ijzeren kapje om houtrot 

aan de kop tegen te gaan. Een antenne is bevestigd aan de paal. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteitsdrager 

Huidige functie: Antennehouder 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, de isolatoren zijn verwijderd en er 

is een antenne op geplaatst. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: In de Hoeksche Waard zijn komen nauwelijks electriciteitspalen voor die niet 

omgezaagd zijn. De paal dient opgeknapt te worden en een locatie dat in het zicht is te krijgen 

(bijvoorbeeld het Streekmuseum) 

 

KD011 Natuurobject Korendijksche Slikken, Korendijksche Slikken  

De Korendijkse Slikken is een natuurgebied gelegen 

aan het Haringvliet. Het waterrijk gebied bestaat oude 

graslanden, buitendijkse gorzen en watergangen en 

trekt hierdoor veel vogels aan.  

 

Naam: Korendijksche Slikken 

Oorspronkelijke functie: Meerdere functies 

Huidige functie: Natuurontwikkeling 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling:  

 

KD013 Sluis , Korendijksche Slikken  

Twee in- en uitwateringsluisjes met gleuven voor 

schootbalken en twee bosmanmolentjes. Het 

sluisxomplex reguleer het water van het oostelijk 

gelegen boezem en de Korendijkse Slikken.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Een wandelroute loopt langs het sluiscomplex. Informatievoorziening over de 

sluisjes en bosmanmolens draagt bij aan begrip en de waterkundige kennis van de elementen. 
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KD014 Sluis , Korendijksche Slikken  

In- en uitwateringsluisje met bosmanmolen staat in de 

Korendijkse Slikken. Het sluisje staat in het gebied dat 

niet betreden mag worden.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Een sluis en bosmanmolen in een natuurgebied draagt bij aan het waterrijke 

karakter van de Korendijkse Slikken. Sluis en bosmanmolen dient behouden te blijven. 

 

KD015 Molen De Swaen, Nieuw-Beijerland  

De Korenmolen van Nieuw-Beijerland is gebouwd in 1703 en 

verloor zijn functie als korenmalerij in 1958. De molen staat op 

een zeer fraaie waterrijke locatie met het Spui op de achtergrond.  

 

Naam: De Swaen 

Oorspronkelijke functie: Korenmolen 

Huidige functie: Korenmolen 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen: "II V D B" en "M A V D M 1703" 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD016 Sluis , Nieuw-Beijerland  

De dorpsluis van Nieuw-Beijerland ligt in de haven en is 

nog in historische staat (1900). Er is echter wel een 

modern gemaalhuisjes opgebouwd, de sluiswanden zijn 

versterkt met beton en de voorliggende coupure is . De 

zuidelijke gevel bestaat uit de historische ronde toog 

van klinkers met een ronde sluitsteen. Er boven zitten 

twee gevelstenen, waarvan één bestaat uit 6 

wapenschilden. Slechts één afbeelding is herkenbaar 

en geeft een paard met een torentje weer. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Uitwateringssluis 

Huidige functie: Uitwateringssluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: 1900 26 juli B.P. 

Staat van onderhoud: Matig, het metselwerk is nog in redelijke staat, maar de gevelstenen zijn 

slecht leesbaar. De bijzondere wapenschilden zijn door het weer (zure regen) nagenoeg 

verdwenen. 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De gevelstenen dienen gerestaureerd te worden. De wapenschilden van zandsteen 

dienen beschermd te worden met een bijvoorbeeld een glasplaat. 
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KD017 Haven , Nieuw-Beijerland  

Historisch haventje van Nieuw-Beijerland met 

aanmeerpalen, beklinkerde kade, molen, sluis en 

eetcafé. Het haventje met naastliggen 

recreantiehaventje ligt aan het Spui en wordt nog 

immer gebruikt. Op de Spuidijk staat een coupure, 

zodat de haven bij hoog water met vloedplanken kon 

worden afgesloten. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het havengebied is een zeer aantrekkelijk gebied,  vlakbij het pontje en met 

parkeergelegenheid en kan dus een grotere rol hebben als een recreatief knooppunt. 

 

KD018 Agrarische gebouwen , Nieuw-Beijerland  

Houten graanschuur aan het marktveld, behorend bij 

de korenmolen 'De Swaen'.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Graanopslag 

Huidige functie: Schuur 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

KD019 Veer , Nieuw-Beijerland  

Het veer tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen ligt 

vanaf 1924 op deze locatie in het Spui. The Queen 

Jacqueline is de vijfde veerboot  die hier de oversteek 

verzorgd.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Veer 

Huidige functie: Veer 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD020 Gemaal Brakelsveer, Oud-Beijerland  

In de Spuidijk zit een spuisluis met een historisch 

stoomgemaal uit 1874.  Het gemaal is geroveerd en 

omgebouwd tot woonhuis. Aan de voorzijde zit een 

gevelsteen. Aan de buitenzijde van de dijk is de oude 

loop van de uitlaat nog herkenbaar aanwezig. Aan deze 

zijde van de dijk was een overzetvee en een cafe 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  42                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

 

Naam: Brakelsveer 

Oorspronkelijke functie: Gemaal 

Huidige functie: Woning 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen: Dit stoomgemaal is gesticht door het bestuur des polder Nieuw-Beijerland zijnde de 

heeren, L. van Beek - Dijkgraaf; H = A. van Weel, L. Vermaat, W. Verhagen } Leden; en de eersten 

gelegd den 27 mei 1874 door J. van Beek oud 8 jaar 

 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD021 Molen Simonia, Piershil  

Korenmolen van Piershil is gebouwd in 1845 en in 1973 

gerestaureerd. Een gevelsteen met wapen van de voorganger 

(1714) in de gevel gemetseld.  

 

Naam: Simonia 

Oorspronkelijke functie: Korenmolen 

Huidige functie: Korenmolen 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen: Den eersten steen gelegd door Ad van der Wild 28 

july 1845 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Behoud van de korenmolen en de molenbiotoop. 

 

 

KD022 Gemaal , Piershil  

Het trofohuisje op de punt van de heemtuin is een 

voormalig gemaal dat in 1917 gebouwd is. Het gemaal 

heeft zijn functie verloren en is omgevormd tot 

electriciteitshuisje.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Gemaal 

Huidige functie: Trofohuis 

Eigenaar: Eneco 

Gevelsteen: Gesticht anno 1917, Polder Oud Piershil, J. 

Langestraat Dijkgraaf, S.W. de Valois, J.L. van de Linde Heemraden, B. den Boer Secretaris,  

Polder Klein Piershil, B. Hartensveld Dijkgraaf, J. Langestraat, L. Oprel Heemraden, J. Bouman 

Secretaris, W.C. 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Behouden van het gebouwtje en de 

gevelsteen 

 

KD023 Haven , Piershil  

De haven van Piershil is in 1955 wegens wateroverlast 

afgesloten van het spui. De kade en aanmeerpalen zijn 

restanten van het eens zo bedrijvige havengebied  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Binnenwater 
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Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, aanmeerpalen rotten weg 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De haven met kade en Voorstraat zijn zeer beeldbepalen voor Piershil. Dit 

havenkarakter dient behouden te blijven door goed onderhoud aan de verschillende elementen. 

 

KD024 Sluis , Piershil  

In- en uitwateringssluis tussen het Spui en het 

Piershilse Gat dat omstreeks 1955 gebouwd is. De 

spuisluis bestaat uit een betonnen constructie met 

twee afsluiters.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterinlaatsluis 

Huidige functie: Waterinlaatsluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Behouden van de spuisluis 

6,5 cm 

 

KD025 Sluis , Piershil  

In- en uitwateringssluisje in de Steegjesdijk. In het betonnen 

sluisxomplex is een moderne, electrische stuw aangebracht om 

het waterpeil in het Piersilsche Gat en omliggende polders te 

reguleren.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: In- en uitwaterinssluis 

Huidige functie: In- en uitwaterinssluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Behouden van het sluisje 

 

KD026 Hil , Piershil  

De hil van Piershil, waar oorspronkelijk boer Pier heeft 

gewoond. Er lagen hier voor de overstromingen meer 

terpendorpen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie:  

Huidige functie: Boomgaard, archeologie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: NVT 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Hil in boomgaard conserveren 
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KD027 Sluis , Piershil  

Een gemetselde uit- en inwateringsluisje in de Molendijk voor de 

polders rond Piershil. Sluisje afsluitbaar door een metalen plaat. 

Gleuven in de omkading zijn aangebracht voor schotbalken, die in 

geval van hoog water g.eplaatst worden  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Uit- en inwaterinssluisje 

Huidige functie: Uit- en inwaterinssluisje 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Behouden en vrijhouden van het sluisje 

 

KD028 Veerkade , Piershil  

De locatie van het veer tussen Piershil en Simonshaven 

is in de kadestructuren aan beide kanten van het spui 

nog zichtbaar.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Veerkade 

Huidige functie: Buitendijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, in huidige functie 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD029 Sluis , Piershilsche Gat  

In- en uitwateringssluis tussen Groote en Pierschilsche 

Gat, onder de Zwartsluisjesdijk door. De betonnen sluis 

bestaat uit twee watergangen, twee afsluiters en 

sleuven voor schotbalken  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD030 Wiel „Groote Gat‟, Piershilsche Gat  

Het Groote Gat is het restant van een dijkdoorbraak en 

ligt parallel aan de kreek 'Kleine Gat'. Het wiel is 

omgevormd naar een natuurterrein met rietoevers en 

knotwilgen. Het dient tevens als ijsbaan. 

 

Naam: Groote Gat 

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Natuurterrein 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  
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Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

KD031 Sluis , Tiengemeten  

Duikersluis in de Oude Polder bij de Kleine Haven van 

Tiengemeten uit de 19e eeuw.  De duikersluis bestaat 

uit een gemetselde duiker, metalen kades en een 

houten afsluiter. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: In- en uitwatering 

Huidige functie: In- en uitwatering 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Duikersluis en haven behouden 

 

KD032 Sluis , Tiengemeten  

Duikersluis bij de haven in de polder Brienenswaard op 

Tiengemeten uit 1871. De gemetselde sluis met fraaie 

boog is geheel  in oude staat gerenoveerd, waarbij 

moderne krimpmuren zijn aangebracht. Aan de 

noordzijde zit een sluitsteen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: In- en uitwatering 

Huidige functie: In- en uitwatering 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen: 1871 

Staat van onderhoud: Goed, geheel gerenoveerd 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD033 Vliedberg Vlugtheuvel, Tiengemeten  

Op tiengemeten werd vee en landbouwproducten bij 

hoog water drooggehouden op vliedbergen (hille). Ten 

zuiden van de Groote Haven ligt een vliedberg die 

hergeconstrueerd is. Vanaf de vliedberg is een goed 

uitzicht over Tiengemente 

 

Naam: Vlugtheuvel 

Oorspronkelijke functie: Verhoogde opslag 

Huidige functie: Uitzichtpunt 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Vliedberg met ecucatieve doeleinden verrijken en behouden. 
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KD034 Havenrestant , Tiengemeten  

Een houten steiger bij de Karantijnen in de Oude Polder 

op Tiengemeten, staat als een eilandje in het 

Haringvliet. De pier naar de steiger is verdwenen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, Steiger is in goede 

staat, maar niet bereikbaar 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Steiger behouden 

 

KD035 Haven , Tiengemeten  

Westelijke landbouwhaven in de polder Brienenswaard 

op tiengemeten. De haven is omdijkt en af te sluiten 

door middel van de coupure en de muraltmuur. Aan de 

oostzijde is de verharde los- en laadplaats van de 

haven. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landbouwhaven 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, in houdige functie 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De haven met duikersluis en weeghuisje is een locatie vol cultuurhistorie, dat 

gebruikt kan worden als recreatief rustpunt en educatie. 

 

KD036 Haven Groote Haven, Tiengemeten  

De Groote Haven van Tiengemeten waar de bezoeker 

van het eiland arriveert. De historische haven werd 

voorheen gebruikt om de landbouwproducten te 

verschepen. 

 

Naam: Groote Haven 

Oorspronkelijke functie: Landbouwhaven 

Huidige functie: Veerhaven 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

KD037 Haven Kleine Haven, Tiengemeten  

Een klein haventje in de oostpunt van Tiengemeten met 

een modern aanlegsteigertje. De haven is omdijkt en 

kan door middel van een lage coupure afgesloten 

worden bij hoog water. 

Naam: Kleine Haven 

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 
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Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD038 Weegbrug , Tiengemeten  

Historisch weeghuisje in de Groote Haven van 

Tiengemeten, waar wagens gewogen konden worden. 

In de geasfalteerde kade zit de houten weegbrug. 

Achter de weegbrug staat het huisje, waarin de 

weegmachaniek zit. 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Weeghuis 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Dit weeghuisje met brug  is in vergelijking met de andere weeghuisjes in de 

Hoeksche Waard in zeer goede staat en dient behouden te worden. 

 

KD039 Coupure , Tiengemeten  

De haven is omdijkt en kon door middel van de twee 

coupures en muraltmuurt afgesloten worden bij hoog 

water. De oostelijke coupure is nog in oorspronkelijk 

staat. In de betonnen blokken zitten dubbele gleuven, 

waar schotbalken in geschoven konden worden. 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterwering 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, in de beton coupure en 

muraltmuur zitten veel scheuren en 'happen' 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De coupure en muraltmuur repareren in oude staat (in tegenstelling tot westelijke 

coupure). Voorlichting geven over de coupure-werking. 

 

KD040 Coupure , Tiengemeten  

De haven is omdijkt en kon door middel van twee 

coupures en muraltmuur afgesloten worden bij hoog 

water. De westelijke coupure is gerenoveerd. De 

betonnen coupure heeft plaatsgemaakt voor een 

ijzeren. Daarnaast zijn de naastliggende schotten van 

de muraltmuur opnieuw geplaatst. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterwering 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, coupure is gerestaureerd 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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KD041 Weeghuis , Tiengemeten  

Ten oosten van de Westelijke Haven staat een restant 

van een weeghuisje. Het huisje diende om de wagens 

met landbouwproducten, die verscheept werden en 

waren te wegen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Weeghuis 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, De weegbrug is 

verwijderd en met puin volgestort en het huisje is zwaar verwaarloosd 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het weeghuisje en weegbrug dient in oude staat 

terug gebracht te worden. 

 

KD042 Molen Landzigt, Zuid-Beijerland  

Korenmolen van Zuid-Beijerland is gebouwd in 1857. De molen 

staat op de Molendijk en heeft een open molenbiotoop, dat de 

molen fraai accentueert.  

 

Naam: Landzigt 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: Molen 

Eigenaar: Stichting 

Gevelsteen: 'Den eersten steen gelgd door A Blaak Bzn. op de 

24 Maart 1857 geboren 27 dec 1840 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Molen en molenbiotoop behouden 

 

KD043 Sluis , Zuid-Beijerland  

De Dorpssluis in de Dorpsdijk duidt de plaats aan waar de 

nederzetting is begonnen. De sluis met sleuven voor schotbalken 

verbindt de Binnenhaven met de achterliggende poldersloten.  

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  49                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

KD044 Haven Hitzerse Kaai, Zuid-Beijerland  

De Zuid-Beijerlandse recreantenhaven ligt aan het 

Haringvliet.  

 

Naam: Hitzerse Kaai 

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

KD045 Sluis , Zuid-Beijerland  

Gemetselde sluis uit 1770 tussen het Haringvliet en de 

kreek 'Haven'. De sluis is onder de boog dicht gemaakt 

met beton en een moderne afsluiter. Twee gevelstenen 

zitten centraal in de sluis gemetseld.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: Polder....... (rest onleesbaar), Tweede 

gevelsteen met '1770" 

Staat van onderhoud: Matig 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De gevelsteentekst is niet meer leesbaar en er komen scheuren in het metselwerk, 

die aandacht behoeven. 

 

KD046 Veer St. Antonius, Zuid-Beijerland  

Het autoveer vaart tussen het kleine haventje van 

Nieuwendijk en het natuureiland 'Tiengemeten'.  

 

Naam: St. Antonius 

Oorspronkelijke functie: Veer 

Huidige functie: Veer 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD047 Haven De Put, Zuid-Beijerland  

De recreantenhaven 'De put' ligt bij de Nieuwendijk, 

tussen de Korendijkse Slikken en de Tiendgorzen  

 

Naam: De Put 

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 
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waarde 

Aanbeveling:  

 

KD048 Gorzen Westerse Laagjes, Zuid-Beijerland  

In stroken verkavelde authentieke grasgorzen, omgeven 

door een zomerkade en een rietstrook aan de buitenzijde.  

 

Naam: Westerse Laagjes 

Oorspronkelijke functie: Gorzen 

Huidige functie: Natuurterrein 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

KD049 Poort , Zuid-Beijerland  

Voor de Hofstede De eendracht staat naast een heul 

een gietijzeren poort van natuurstenen pijlers met 

vergulde bollen. Bomen beplante laan  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Entree 

Huidige functie: Entree 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Pijlers met vegulde bollen dienen geconserveerd te blijven. 

 

KD050 Hille , Zuid-Beijerland  

Boerderij Trompenbrug heette vroeger Stellestee, 

genoemd naar de heuvel/hille waar het opstond. De 

verhoging van het erf is licht zichtbaar.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Hille 

Huidige functie: Hille 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

KD051 Gors Oosterse Laagjes, Zuid-Beijerland  

In stroken verkavelde authentieke grasgorzen, 

omgeven door een zomerkade en een rietstrook aan de 

buitenzijde.  

 

Naam: Oosterse Laagjes 

Oorspronkelijke functie: Gorzen 

Huidige functie:  

Eigenaar:  

Gevelsteen:  
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Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

KD054 Lichtopstand , Zuid-Beijerland  

Vuurbaken aan de mondingvan de haven van Nieuwendijk om 

schepen veilig de haven in te kunnen loodsen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Lichtopstand 

Huidige functie: Lichtopstand 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Vuurbaken behouden 

 

KD055 Slik Vogel-land, Zuid-Beijerland  

De tiendgorzen 'Vogel-land' is een 25 hectare groot 

toegankelijk natuurterrein, dat in verbinding staat met 

het Haringvliet. Het terrein bestaat uit graslanden, 

slikken en gorzen.  

 

Naam: Vogel-land 

Oorspronkelijke functie: Landbouwpolder 

Huidige functie: Natuur/recreatiegebied 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

KD056 Lichtopstand , Zuid-Beijerland  

Een vuurbaken tussen de Westerse Laagjes en 

Haringvliet om schepen veilig de haven in te kunnen 

loodsen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Lichtopstand 

Huidige functie: Lichtopstand 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Vuurbaken behouden 

 

KD057 Heul , Zuid-Beijerland  

Gemetselde heul te zuiden van de Oostendijk, nabij de 

manege van Zuid-Beijerland. De heul dient om het 

zuidelijk gelegen graslandperceel op te kunnen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie:  
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Eigenaar: Partciulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, de heul is uit elkaar gevallen, maar staat nog wel 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het metselwerk van de duiker valt uit elkaar. Om de duiker te behouden dient de 

duiker opnieuw gemetseld te worden. 

 

KD058 Heul , Zuid-Beijerland  

Een gemetselde heul over de kreek in de 

Eendrachtspolder. De heul heeft een ronde toog, dat 

niet meer zichtbaar is door de betonnen versteviging. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie: Heul 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, historisch uiterlijk is 

aangetast door de betonnen wanden. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Onderzoeken of het mogelijk is de heul in historische staat terug te brengen. 

 

KD059 Vlietkade , Zuid-Beijerland  

De vlietkade in de Westerse Laagjes is een verhoging in 

de kade met aan de zuidzijde een haventje. De 

verhoging diende als opslag van gesneden riet.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Opslag riet 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, Weinig is nog zichtbaar 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

KD060 Vlietkade , Zuid-Beijerland  

De vlietkade in de Oosterse Laagjes is een verhoging in 

de kade met aan de zuidzijde een haventje. De 

verhoging diende als opslag van gesneden riet.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Opslag riet 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: NM 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, weinig is nog zichtbaar 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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KD061 Sluis , Zuidzijde  

Moderne in- en uitwateringssluisje van beton met 

insnedes voor schotbalken.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Bespreken 

Huidige functie:  

Eigenaar:  

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

KD062 Poterloods , Zuidzijde  

Een poterloods aan de Zuidzijdsedijk op een boerenerf. 

Het glaswerk is intact en de voorgevel is gerenoveerd, 

zodat de poterloods een nieuwe functie heeft kunnen 

krijgen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Poterloods conserveren 

 

KD063 Havenkanaal Sandee, Goudswaard  

Historische havenkanaal van Goudswaard gerealiseerd in de 

Sandee. De oostelijke oevers zijn verstevigd met beschoeiing of 

beton.  

 

Naam: Sandee 

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Havenkanaal 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Realiseren van ecologische oevers aan de westzijde 

van het havenkanaal. 

 

KD064 Weg „Scheidweg‟, Korendijk - Cromstrijen  

Rechte lijn die getrokken is om de grens aan te geven 

tussen de polders Klein Zuid-Beijerland en Klein 

Cromstrijen. De scheidweg geeft nog steeds de grenzen 

van de gemeente aan. Meer naar het zuiden is de 

grens doorgetrokken door middel van de sloot 'De 

Scheid'. 

 

Naam: Scheidweg 

Oorspronkelijke functie: Grensmarkering 

Huidige functie: Weg 

Eigenaar: WSHD 
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Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De historische poldergrenzen handhaven. 

 

KD065 Sloot Het Scheid, Korendijk - Cromstrijen  

Rechte lijn die getrokken is om de grens aan te geven tussen de 

polders Klein Zuid-Beijerland en Klein Cromstrijen. De 

scheidsloot geeft nog steeds de grenzen van de gemeente aan. 

Meer naar het noorden is de grens doorgetrokken door middel 

van de Scheidweg. 

 

Naam: Het Scheid 

Oorspronkelijke functie: Scheidingsweg 

Huidige functie: Sloot 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Een groot deel van de sloot is dichtgegroeid met 

riet. Om de scheidingslijn te accentueren, dient de sloot open gehouden te worden. 

 

KD066 Stuw strook , Piershil  

De huizen westelijk van de Sluisjesdijk hebben allen 

lage couperes voor de deur. Deze dienden om bij 

hoogwater het water buiten tehouden.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Coupures 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Particulieren 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De coupures zijn veelal nog aanwezig. Om de coupures te benhouden en wellicht te 

accentueren dienen de bewoners geïnformeerd te worden. 

 

KD067 Havenkanaal Piershilsche Gat, Piershil  

Het historische havenkanaal van Piershil is na de 

watersnoodsramp afegedamd van het Spui. De sluis 

heeft plaats gemaakt voor een grote duiker. 

Tegenwoordig is het een brede kreek met aan de 

westzijde eeuwissen. Er zijn plannen om het 

havenkanaal weer voor boten toegankelijk te maken en 

recreatiehuisjes langs de haven te realiseren. 

 

Naam: Piershilsche Gat 

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Kreek 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Stimuleren van de plannen om de haven weer toegankelijk te maken. Realiseren 

van ecologische oevers en rieteilandjes. 
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KD068 Eeuwis Piershilsche Gat, Piershil  

De verlaagde grasstrook langs het Piershilsche Gat 

diende bij hoog water als waterberging en bij laag water 

als veeweide. Een groot deel van deze eeuwis nog 

aanwezig en in goede staat. 

 

Naam: Piershilsche Gat 

Oorspronkelijke functie: Waterberging 

Huidige functie: Waterberging 

Eigenaar: WSHD, particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het behouden van de eeuwis en een ecologisch beheer toepassen, waarbij een 

kruid- en bloemrijke vegetatie wordt ontwikkeld 

 

KD069 Eeuwis , Piershilsche Gat  

Laaggelegen kreekoever met riet- en grasland langs het 

Kleine Gat. De eeuwis, oftewel eeuwkant, is één van de 

weinige resterende eeuwkanten van de Hoeksche 

Waard. 

 

Naam: 

Oorspronkelijke functie: Eeuwis 

Huidige functie: Eeuwis 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Toepassen van een botanisch beheer op de eeuwis. 
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11. Objecten in de gemeente Oud-Beijerland 

 
OBL001 Sluis , Oud-Beijerland  

In de Oostdijk zat een dorpssluis, zodat boten konden 

aanmeren in de Voorstraat voor het Oude Raadhuis (in 

1662 gebouwd). Door overstromingen is de dijk 

verzwaard en de Beijerlandse Kreek afgedamd. Een 

groot deel van de sluis zit in de dijk, ter hoogte van de 

kiosk. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Dam 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Deze 'verhoogde' locatie geeft een fraai beeld over de historische haven en 

Voorstraat. Voor passanten is dit een geschikte plek om informatie te verschaffen over de 

omliggende cultuurhistorie. 

 

OBL002 Haven , Oud-Beijerland  

De drukke recreantenhaven van Oud-Beijerland is 

binnendijks en voor boten te bereiken door de 

noordelijk gelegen schutsluis. In 2007 is aan de 

oostelijke zijde van de haven nieuwbouw gerealiseerd 

met een stijl gebaseerd op een oude haven. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Recreantenhaven 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

OBL003 Dijkstoep , Oud-Beijerland  

De tramspoorlijn van de RTM  liep over de Oostdijk en 

ging hier over de dijkstoep naar beneden om bij de 

haven te komen. Deze dijkstoep naast de Blokker is 

nog duidelijk zichtbaar.  

 

Naam: 

Oorspronkelijke functie: RTM tracé 

Huidige functie: Dijkstoep 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Bekendheid geven aan de ligging van de voormalige tramspoorlijn. 
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OBL004 Veer „Oude Tol‟, Oud-Beijerland  

De plaats van een voormalige tolhuis en overzetplaats 

naar Putten en voormalig eiland de berenpolder. Aan de 

kade liggen betonnen restanten van de kade en een 

oud steigertje. Aan de kant van Voorne Putten is de 

kade nog duidelijk zichtbaar. Het restaurant is 

vernoemd naar het tolhuis. 

 

Naam: Oude Tol 

Oorspronkelijke functie: Veer 

Huidige functie: Recreatie 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

OBL005 Zalmvisserij Klein Profijt, Oud-Beijerland  

Het NME-centrum van HWL is gevestigd in een voormalige zalmvisserij. Het gebouw diende als 

bedrijfsruimte en onderkomen voor de werknemers. 

 

Naam: Klein Profijt 

Oorspronkelijke functie: Zalmvisserij 

Huidige functie: NME-centrum 

Eigenaar: HWL 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

OBL006 Sluis , Oud-Beijerland  

Tussen het Spui en de haven van Oud-Beijerland zit een 

keersluis met twee houten deuren. In de sluis zit een 

steen met daaropwaarschijnlijk het bouwjaar '1567-

1568'. De sluis is geheel rerenoveerd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: RWS 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

OBL007 Gemaal Mr. A van Weel, Oud-Beijerland  

Het gemaal langs de Scheermansvliet is in 1874 

gebouwd in eclectische stijl. Voordat het gemaal hier 

stond, stond er een molen voor de waterregulatie. Het 

gemaal is niet meer functioneel en omgebouwd tot een 

woning 

 

Naam: Mr. A van Weel 

Oorspronkelijke functie: Gemaal 

Huidige functie: Woning 

Eigenaar: Particulier 
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Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

OBL008 Boom(groep) , Oud-Beijerland  

De twee zeer oude lei-knotlinden hebben gestaan voor 

de kasteelboerderij 'Schillemanshoeve'. De boerderij 

dateert uit 1617 en is vernoemd naar de landbouwer 

Schilleman, die hier woonde. In 1954 is de 

herenboerderij gesloopt en zijn de leilindes blijven 

staan. Voor de leilindes staat een infopaneel. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Zon- en windwering 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: Koni 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de verf  van de letters op het infopaneel bladert eraf. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het infopaneel dient opgeknapt te worden en de leilindes dienen beschermd te 

worden. 

 

OBL009 Boomgaard , Oud-Beijerland  

Een restant van de fruitboomgaard oorspronkelijk 

behorend bij de Schillemanshoeve. In de boomgaard 

staan circa 15 fruitbomen, bestaande uit appel- en 

perenbomen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Fruitproductie 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: Koni 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de fruitbomen zien er 

gezond  en gesnoeid uit. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De boomgaard met leilindes en de 'stap' is een locatie met zeer veel cultuurhistorie, 

dat behouden dient te worden. 

 

OBL010 Stap , Oud-Beijerland  

Vlondertje of 'stap' boven sloot om water uit de sloot te 

putten, op terrein Koni, oorspronkelijk behorend bij de 

Schillemanstede De stap bestaat uit een betonnen 

plateautje boven de vliet met een drietal treden en een 

brede betonnen kade. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Watervoorziening 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Koni 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, lichte overgroei van gras en mos 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Vrijhouden en conserveren van het element. Informatievoorziening bij het element 

om meer draagvlak te creeren om het element te behouden. 
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OBL011 Bunker , Oud-Beijerlandsche Polder  

Het woonhuis van het tuindersbedrijf aan de Langeweg 

ligt letterlijk op de kazemat. Het ondergedeelte straalt 

nog het kazemat-uiterlijk uit.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Bunker 

Huidige functie: Woonhuis 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

OBL012 Boom (groep) , Stougjesdijk  

De monumentale witte esdoorn en treurbeuk aan de 

Stougjesdijk zijn aangeplant vlak na de bouw van de 

boerderij (1890).  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk element 

Huidige functie: Landschappelijk element 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Beide bomen zo lang mogelijk handhaven door een goed boombeheer toe te 

passen. 

 

OBL013 Boom (groep) , Stougjesdijk  

Het Greupkerkje aan de Stougjesdijk dateert uit 1921. 

Het kleine kerkje bestaat uit een fraai kerkzaaltje , 

zadeldak en klokkentorentje. Voor het kerkje staan 

twee monumentale bruine beuken, die ruim honderd 

jaar zijn. Het Greupkerkje is een zeer beeldbepalend 

element met zeer hoge landschappelijke en 

cultuurhistorische waarde. De bomen worden bedreigd 

door de aanleg van een rotonde. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Kerk 

Huidige functie: Kerk 

Eigenaar: Kerkgemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De rotonde wordt gerealiseerd. Het kerkje en de 2 beuken dienen beschermd te 

worden, waarbij verdichting van de bodem dient te worden tegengegaan. 
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OBL014 RTM station Krooswijk, Stougjesdijk  

Het café Krooswijk is een voormalig RTM-station. Net 

voor het station ligt een duiker in de sloot, waarover de 

tram ging en een scherpe bocht maakte de 

Stougjesdijk.  Het station is in oorspronkelijke staat. 

 

Naam: Krooswijk 

Oorspronkelijke functie: Tramstation 

Huidige functie: Café 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

OBL015 RTM tracé Krooswijk, Stougjesdijk  

Er lag hier een rangeerterrein waar de trammen van 

RTM gerangeerd werden en verder gestuurd werden 

naar OBL en Numansdorp. Er is een nieuwe rotonde 

aangelegd voor de hoofdontsluiting en de vml. locatie 

van het rangeerterrein is een 'overhoekje' geworden. De 

vml. hoofdweg ligt er nog en er zijn bomen in het gras 

aangeplant. 

 

Naam: Krooswijk 

Oorspronkelijke functie: Rangeerterrein 

Huidige functie: Secundaire weg, weide 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Onderzoek of er nog restanten van het rangeerterrein zijn, zodat het de restanten 

wellicht in het overhoekje opgebouwd kunnen worden als monument, net zoals de rotonde in 

Strijen. 

 

OBL016 Brug , Zinkweg  

Een gemetselde brug met een mooie geronde toog is 

gelegen aan de Zinkweg en wordt niet meer gebruikt. 

Op de brug staat een gietijzeren hek, waardoor 

duidelijk te zien is dat dit de oorspronkelijke entree is.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Entree 

Huidige functie: / 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, scheuren in metselwerk 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Metselwerk repareren en vrijmaken van beplanting om het bruggetje fraai in het 

zicht te krijgen. 
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OBL017 Weg Binnenpad, Oud-Beijerland  

De oude verbindingsweg tussen Zinkweg en Spuidijk, 

dwars door nieuwbouwwijk en het buitengebied. De 

weg is duidelijk te herkennen aan de rij met elzen die 

langs de gehele Binnenpas loopt. Het deel dat in het 

buitengebied loopt is ontoegankelijk. 

 

Naam: Binnenpad 

Oorspronkelijke functie: Verbindingsweg 

Huidige functie: Deels weg 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De verbindingsweg is zeer geschikt om als startpunt van een ommetje (wandeling) 

te gebruiken. Van de drukte de rust in. 

 

OBL018 Laan Lange Laning, Oud-Beijerland  

De lange laning is een restant van de historische 

herenboerderijen 'Het Paradijs'. De gemetselde heul 

met hekwerk, gelegen aan de lange weg, is de entree 

tot de achterliggende laning en park.  Aan de zuidzijde 

van de laning staat een fraaie rij met lindes. De 

voormalige herenboerderij is omstreeks 1800 gebouwd 

en een Rijksmonument. 

 

Naam: Lange Laning 

Oorspronkelijke functie: Laan 

Huidige functie: Laan 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Er dient meer aandacht te worden gegeven aan dit fraaie stukje historie van Oud-

Beijerland. 

 

OBL019 Eeuwis , Oud-Beijerland 

Tussen het kreekrestant en de boezemkade ligt een 

strook weiland dat bij hoog water dienst deed als 

waterberging. Een dergelijke strook wordt eeuwis 

genoemd. Het noordelijke deel is omgevormd tot een 

griend. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterberging 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De eeuwis openhouden en jaarlijks maaien en afvoeren (ecologisch beheer). 
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OBL020 Griend , Oud-Beijerland  

Oud binnendijkse griend ten zuiden van de Oostdijk. De 

wilgengriend is een voormalige eeuwis en diende als 

waterberging. Langs de griend ligt een kade om het 

water vast te houden. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterberging 

Huidige functie: Natuur/recreatie 

Eigenaar: WSHD? 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de wilgen worden om het 

jaar teruggezet. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

OBL021 Polderweg OBL Lange Weg, Oud-Beijerlandsche Polder  

Recht en haaks wegenpatroon ontworpen door graaf 

Lamoraal van Egmont (voor 1568). Het strakke en 

efficiente wegenpatroon is in vrijwel alle latere 

inpolderingen van de Beijerlanden, vernoemd naar Van 

Egmontsvrouw 'Sabina van Beieren' . Het wegenpatroon 

bestaat uit de Eerste Kruisweg, Tweede Kruisweg em 

de Lange Weg. 

 

Naam: OBL Lange Weg 

Oorspronkelijke functie: Hoofdontsluting 

Huidige functie: Weg 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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12. Objecten in de gemeente Cromstrijen 

 

Cr002 Hoogezandsche Eendenkooi, Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

De eendenkooi in de Hoogezandsepolder is in 1840 

aangelegd en bevatte aan de westzijde een unieke 

getijdepijp. Door het sluiten van de Haringvlietsluizen 

en omdat op de plaats van het kooikerhuis in 1970 

een gemaal moest komen, is de eendenkooi in verval 

geraakt.  Het kooikerbos en enkele plasjes zijn 

restanten van de unieke eendenkooi 

 

Naam: Hoogezandsche Eendenkooi 

Oorspronkelijke functie: Eendenkooi 

Huidige functie: Buitendijkse bosschage 

Eigenaar: ABH 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, eendenkooi is in vervallen staat 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Onderzoek naar de mogelijkheden om de eendenkooi weer open te graven en een 

geschikt beheer in het kooibos toe te passen. 

 

Cr003 Sluis , Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Een zeer fraaie, historische sluis met houten 

sluisdeuren en een met IJsselsteen gemetselde 

constructie, verstevigd door muurankers. De sluis is 

gemaakt met een ronde toog afgewerkt met een 

sluitsteen, waarop '1800' staat. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Spuisluis 

Huidige functie: Spuisluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: Den eersten steen is gelegd door J. van 

Maasdamp den 22 augustus 1799 

Staat van onderhoud: Matig, het metselwerk van de sluis is gescheurd en de gevelsteen is zeer 

slecht leesbaar 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het sluisje is één van de oudste sluizen van de HW en dient geconserveerd te 

worden. De sluis en sluiskades dienen dan ook gerestaureerd te worden. 

 

Cr004 Sluis Het Verlaet, Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Oorspronkelijke uitwateringsluis in de Oosterse Bekade Gorzen 

gelegen aan het Hollands Diep. De betonnen sluis is in 1947 

gebouwd en na de watersnoodramp verstevigd. De dijk om de 

sluis is verstevig met basaltkeien. Een modern gemaal ten 

noorden van de sluis maalt het water de Schuringse haven uit. 

 

Naam: Het Verlaet 

Oorspronkelijke functie: Uitwateringssluis 

Huidige functie: Uitwateringssluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: De eerste steen gelegd den 14 july 1947 door Jan 

Keizer Vlielander; penningmeester der gemeente uitwatering van 

Cromstryen 
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Staat van onderhoud: Goed, Het betonwerk en de gevelstenen zijn geverd, waarbij de teksten 

geaccentueerd is 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr005 Weegbrug , Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Aan de Langeboomweg in de ABH Cromstrijen ligt een 

weegbrug. Voor de betonnen plaat met het 

weegmechanisme staat een weeghuisje met daarin nog 

oude weeginstrumenten.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Weegbrug 

Huidige functie: - 

Eigenaar: ABH Cromstrijen 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de weegbrug en 

weeghuisje ziijn in goede staat. Het houtwerk dient echter wel een keer geschilderd worden. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Indien ABH Cromstrijen open gesteld wordt, zou een voorlichtingspaneel met daarop 

de werking van de weegbrug een interessant object zijn. 

 

Cr007 Terp , Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Een door mensen handen gecreërde verhoging in het 

landschap om bij hoog water droog te kunnen wonen of 

gewassen op te slaan, ook wel terp of hille genoemd. 

Terpen hebben een hoge archeologische waarde. Op 

deze terp, rond 1700 aangelegd, staat een grote 

schuur 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Hoog water schuilplek 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Terp conserveren om de cultuurhistorische en archeologische waardes te 

beschermen 

 

Cr008 Terp , Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Een door mensen handen gecreÙrde verhoging in het 

landschap om bij hoog water droog te kunnen wonen of 

gewassen op te slaan, ook wel terp of hille genoemd. 

Terpen hebben een hoge archeologische waarde. 

Naast deze terp, die rond 1700 is aangelegd stond tot 

2009 een zeer fraai graandrogerij die gesloopt is, 

omdat het van binnen in slechte staat was en geen 

functie meer had. Er zal hier een nieuwe schuur 

komen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Hoog water schuilplek 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  
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Staat van onderhoud: Goed, de terp is in goede staat, de graandrogerij slecht en wordt gesloopt. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Terp conserveren om de cultuurhistorische en archeologische waardes te 

beschermen 

 

Cr009 Terp , Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Een door mensen handen gecreërde verhoging in het 

landschap om bij hoog water droog te kunnen wonen of 

gewassen op te slaan, ook wel terp of hille genoemd. 

Terpen hebben een hoge archeologische waarde. De 

terp is rond 1700 aangelegd. Er staan geen bouwerken 

op de terp en een bosschage heeft zich gevestigd op de 

terp 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Hoog water schuilplek 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de terp is in goede staat 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Terp conserveren om de cultuurhistorische en archeologische waardes te 

beschermen 

 

Cr010 Terp , Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Een door mensen handen gecreÙrde verhoging in het 

landschap om bij hoog water droog te kunnen wonen of 

gewassen op te slaan, ook wel terp of hille genoemd. 

Terpen hebben een hoge archeologische waarde. Deze 

terp is flink opgehoogd, wat op de foto goed zichtbaar 

is. De terp bevat geen gebouwen en wordt gesplitst 

door een watergang 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Hoog water schuilplek 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de terp is in goede staat 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Terp conserveren om de cultuurhistorische en archeologische waardes te 

beschermen 

 

Cr012 Bietenhaven , Ambachtsheerlijk Cromstrijen  

Het bietenhaventje van de Ambachtsheerlijkheid. Aan 

beide kanten is een betonnen kade, voor het lossen en 

laden van bieten en koren. In de hoogtijdagen kwamen 

hier 4 tot 5 schepen per dag laden en lossen voor de 

ABH. De westelijke kade is gemaakt door de boeren in 

het gebied en is drie keer verlengd. De oostelijke kade 

is aangelegd rond 1946 door de geallieerde troepen en 

later gebruikt als loskade. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven met kades 

Huidige functie: - 
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Eigenaar: ABH 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, De ijzeren steunbalken van de westelijke kade zijn veelal zwaar 

verroest, waardoor het beton er doorheen gevallen is. De meerpalen zijn weggerot. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Herconstruering van het haventje met twee kades. Het ijzer en betonwerk dient op 

meerdere plaatsen vervangen te worden. Beide openstelling gebied is het fraaie locatie voor een 

infopaneel met gebiedsgeschiedeis 

 

Cr013 RTM Tracé Halte Koster, Klaaswaal  

De voormalige RTM tramhalte met café en buurtschap 

is omgevormd tot restaurant „Newland‟.  

 

Naam: Halte Koster 

Oorspronkelijke functie: RTM halte 

Huidige functie: Restaurant 

Eigenaar: Restaurant 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Er is op deze locatie veel bedrijvigheid en is een voorlichtingspaneel over de RTM 

een interessant aan te brengen object. 

 

Cr014 Watertoren , Klaaswaal  

De watertoren van Klaaswaal is gebouwd in 1929 en heeft een 

hoogte van 38 meter. Naast de watertoren is een knooppunt van 

het electriciteitsnet.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Watertoren 

Huidige functie: - 

Eigenaar: - 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr015 Duiker , Klaaswaal  

Een betonnen duiker onder de Bommelskousedijk op 

de kruising met de Volgerlandseweg. De betonnen kade 

ligt in de oksel van de dijk en weg is hierdoor gebouwd 

in een kwart cirkel. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Afwatering 

Huidige functie: Afwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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Cr016 Poterloods , Klaaswaal  

Een poterloods aan de Oud Cromstrijensedijk achterop 

een boerenerf.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Poterloods conserveren 

 

Cr017 Gevelsteen , Klaaswaal  

De gevelsteen zit in een muurtje voor het 'oude 

waterschapsgebouw' gemetseld. Uit de geveltekst is te 

halen dat de steen oorspronkelijk op de grens van 

Goudswaard (Corendyck) enZuid-Beijerland (Hitzert). 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Grensmarkering 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar:  

Gevelsteen: West; dit is het gescheyt tusschen den 

corendyck ende den hitssaert 

Staat van onderhoud: Redelijk, de gevelsteen is uit haar oorspronkelijke locatie gebeiteld. De 

gevelsteentekst is goed te lezen. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De gevelsteen dient behouden te blijven. Indien het muurtje gesloopt wordt, kan de 

gevelsteen naar het streekmuseum gebracht worden. 

 

Cr019 RTM Tracé , Middelsuis  

Naast het emplacement gelegen café dat nu ''t Wissel' 

heet was een RTM-agentschap gevestigd  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM-agentschap 

Huidige functie: Restaurant 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr020 Woonheuvel , Middelsluis  

Woonheuvel met boerderij waar voor 1642 het 

polderbestuur met dijkgraven en heemraden 

vergaderden.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Woonheuvel 

Huidige functie: Woonerf 

Eigenaar: Particulier 
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Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr021 Poort , Middelsuis  

Poort van Boerderij Alexanderhof staat waarschijnlijk op 

een ondergrondse heul. Hardstenen vazen met 

wapentekens op arduinen poortpijlers.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Poort 

Huidige functie: Poort 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Pijlers met wapentekens dienen geconserveerd te blijven. 

 

Cr022 Stuw , Middelsuis  

Een electrische stuw tussen een betonnen constructie, 

dat de waterhoogte regelt in de Groot Cromstrijense 

polder.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterinlaat 

Huidige functie: Waterinlaat 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr023 Boom(groep) , Middelsuis  

Op de Middelsluissedijk, ten oosten van de A2, staan twee Ruwe 

Iepen die in 1910 zijn aangepland.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Bomen behouden 
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Cr024 Wiel Het Muizegat, Middelsuisse Dijk 

Wiel gelegen in de polder Groot Cromstrijen, gevormd 

door een dijkdoorbraak in 1627. Het wiel is deels 

dichtgegroeid en er is een watertje ontstaan met fraaie 

rietoevers.  

Naam: Het Muizegat 

Oorspronkelijke functie: Wiel 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Onderzoeken of het mogelijk is om het verlande deel, dat geen functie heeft, 

omgevormd kan worden tot een plas met natuurvriendelijke oevers. 

 

Cr025 Brug , Middelsuisse Dijk  

Een fraai gemetselde brug, waaroverheen asfalt is 

aangebracht. De brug ligt beneden aan de 

Middelsluissedijk.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Brug 

Huidige functie: Brug 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Brug conserveren 

 

Cr026 Molenrestant , Numansdorp  

Molen van Numansdorp gebouwd in 1707 in na 1953 

gesloopt, puin gebruikt voor dijkversterking. 

Gemetselde fundering is nog aanwezig.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: Molenrestant 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Molenrestant dient geconserveerd te blijven, als herinnering aan de molen op de 

Molendijk. 

 

Cr028 Gemaal Torensteepolder, Numansdorp  

Oud gemaaltje op betonnen palen in het water. Naast 

het gemaaltje zit een gemetselde duiker, dat verstevigd 

is met een betonnen opbouw.  

 

Naam: Torensteepolder 

Oorspronkelijke functie: Gemaal 

Huidige functie: Gemaal 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 
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Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

 

 

 

Cr029 Molenrestant Landzicht, Numansdorp  

De molen in het centrum van Numansdorp is gebouwd in 1856. 

In 1953 zijn de kap en wieken verwijderd en om de molen heen 

is een bedrijfspand gebouwd.  

 

Naam: Landzicht 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: De molen heeft geen wieken en geen open 

molenbiotoop meer. Om de molen weer in ere te herstellen dient 

er onderzocht te worden of het mogelijk is dat de molen vrij komt te staan. 

 

Cr030 RTM Brug , Numansdorp  

De landhoofden van de voetgangersbrug zijn restanten 

van de trambrug.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Trambrug 

Huidige functie: Voetgangersbrug 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr031 RTM Tracé , Numansdorp  

Op de fundering van tramremise is in 1956 een RTM 

busgarage gebouwd. Tegenwoordig als bedrijfsruimte 

gebruik. Garagedeuren nog in RTM-patroon  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM garage 

Huidige functie: Bedrijfsruimte 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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Cr033 Griendrestant , Numansdorp  

Smalle strook grond was vanouds een griend, die liep 

tussen de kreek en de weg. De omtrek van de griend is 

nog duidelijk zichtbaar.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Griend 

Huidige functie: Weide 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: - 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Onderzoek of het mogelijk is om het graslandje om te vormen naar een 

plasdrasgebiedje met hakhout, zodat het griend uiterlijk terug gebracht wordt. 

 

Cr034 Fort Fort Buitensluis, Numansdorp  

Het gemetselde fort maakt deel uit van de Hollandse 

Waterlinie en diende om het Hollands Diep te 

beschermen. Batterij is in 1793 aangelegd en versterkt 

met wachthuis en remises in 1862.  

 

Naam: Fort Buitensluis 

Oorspronkelijke functie: Fort 

Huidige functie: Cultuurhistorie / camping 

Eigenaar:  

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr035 Wiel , Numansdorp  

Dijkdoorbraak (1662) ontstaan doordat beide houten 

sluizen uit de grond werden gelicht. Het naast gelegen 

parkeerterrein 'De Plomp' heeft zijn naam gegeven aan 

de drassige/plompige grond die na de dijkdoorbraak 

ontstaan is.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Watergang 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het wiel is onderdeel van de watergang. Een infopaneel op het parkeerterrein 'De 

Plomp' is een interessante voorlichting van de strijd tegen het water. 
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Cr036 Dijktrap , Numansdorp  

Oude betonnen dijktrap op locatie waar eeuwenlang een houten 

dijktrap heeft gestaan.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijktrap 

Huidige functie: Dijktrap 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr037 Boom(groep) , Numansdorp  

Een rij met vijf leilindes aan het begin van de 

Schuringsedijk. De leilindes staan aan de noordkant 

van de weg en hebben een correcte blokvorm.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Decoratie 

Huidige functie: Decoratie 

Eigenaar:  

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Jaarlijks terugsnoeien van de leilindes om de lei-vorm te behouden. 

 

Cr038 Sluis , Numansdorp  

Een oude spuisluis (1804) aan de westzijde van de 

Numansdorpse haven ligt deels onder de grond. De 

gemetselde duiker met nog open toog heeft 4 

ingemetselde gevelstenen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: WHSD 

Gevelsteen: Een viertal stenen gevelstenen: 

 

1. Den eerste steene gelegd door de gebroeders Hendrik en Dirk van der Linden Johs zn. den 8e 

juny 1804 en gemaakt onder het polderbestuur van als dygraav van Numanspolder Johannes van 

der Linden Heemraad Jacobbellaars, Antoni Boender, Bastiaan Huizert, Cornelis Duimelaar 

weegens de grond van den Hitsert als dykgraav van Groot Cromstrijen Klaas Schelling 

heemraaden van Antoni Nieuwschepen Teunis van der Linden 

2. Drooggemaakt en herstelt 1905 

3. Anno 1804 

4. Als dykgraav van Nieuw en Klein Cromstrijen Ary Schelling heemraaden Bastiaan Schelling 

Andries Niemansverdriet Penningmeester van voorschreven polders Christoffel van Andel. Dee's 

mannen wilde voor 't behoud der vier gemelde polders werken. De houten spuisluis werd t?o?d? 

dus liet men deeze steene maken. 't is darom dat men deeze steene met hunne namen heeft 

besneen 

 

Staat van onderhoud: Matig 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 
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Aanbeveling: De spuisluis is een zeer waardevol element en dient daarom meer aandacht te 

krijgen. De fraaie sluis ligt deels onder de grond en raakt hierdoor uit het beeld. Accentueren en 

herstellen metselwerk van de sluis is gewenst. 

 

Cr039 Park , Numansdorp  

Historische landschapspark behorend bij het Hoge 

Huys, dat behoorde aan de beheerder van de 

Ambachtheerlijkheid.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Park 

Huidige functie: Park 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: De houtopstanden in het bos zijn flink dichtgegroeid. Een beheer met uitdunnen is 

gewenst. 

 

Cr042 Sluis , Numansdorp  

Een fraaie uitwateringssluis in de Westersche Zomerse 

Poldersekade. De gemetselde sluis is aan de 

Haringvlietzijde in oorspronkelijke staat, boog met 

siermetselwerk. Aan de noordzijde is een modern 

gemaalt geplaatst. Er is geen gevelsteen gevonden. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Uitwatering 

Huidige functie: Uitwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, sluis is een aantal jaren geleden gerestaureerd. 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Sluis conserveren 

 

Cr044 Kleiput , Numansdorp  

De dijken zijn na 1953 gerestaureerd waarbij veel klei 

nodig was. Deze kleiput ten oosten van de Oosterse 

Laagjes is één van de resterende kleiputten, waarui klei 

werd gehaald.  De rietput bestaat nu uit waterrijk 

populierenbos. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Kleiwinning 

Huidige functie: Braakliggend perceel 

Eigenaar: WSHD? 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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Cr045 Kleiput , Numansdorp  

De dijken zijn na 1953 gerestaureerd waarbij veel klei 

nodig was. Deze kleiput tussen de haves van 

Numansdorp is één van de resterende kleiputten, 

waarui klei werd gehaald.  Er ligt nu een braak liggend 

land, omringd door een slootje met rietgroei. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Kleiwininning 

Huidige functie: Braakliggend perceel 

Eigenaar: WSHD? 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr046 Weegbrug , Numansdorp  

Een weegbrug ligt in de haven van Numansdorp. De 

weegbrug dient om voertuigen voor en na het lossen te 

wegen. De brug ligt tussen beklinkerde bestrating en 

bestaat uit dikke planken verstevigd met een metalen 

rand. Naast de brug staat een metalen hokje, waar de 

meting gedaan wordt. Voorheen stond hier 

waarschijnlijk een gemetseld huisweegje. 

 

Naam: 

Oorspronkelijke functie: Weegbrug 

Huidige functie: Weegbrug 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Er zijn nog maar weinig weegbruggen in de Hoeksche Waard. Dit exemplaar dient 

geconserveerd te worden. 

 

Cr047 Sluis , Numansdorp  

De moderne keersluis van Numansdorp met dubbele 

houten deuren is gebouwd in 2001.  Op deze locatie 

stond een andere sluis om boten in en uit de haven van 

Numansdorp te laten. Ten oosten van de keersluis ligt 

het historische fort dat de toegang tot de haven 

bewaakte. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Keersluis 

Huidige functie: Keersluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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Cr048 Poterloods , Oud-Cromstrijense Dijk  

Een poterloods op een boerenerf aan de Oud-

Cromstrijensedijk. Op de bovengevel na, is de 

poterloods in oorspronkelijke staat.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particuliet 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, verf op het houtwerk is 

slecht, waardoor rotting kan plaatsvinden 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: het schuurtje dient een verfbeurt te krijgen, zodat het houtwerk beschermd wordt. 

 

Cr049 Agrarische gebouwen De Wagenmakerij, Oude Sluis  

De oude wagenmakerij is een fraaie potdekselschuur 

tegen een woonhuis aan. De voormalige wagenmakerij 

staat op de splitsing van Bommelskousedijk en 

Schenkeldijk en is recent opgeknapt.  

 

Naam: De Wagenmakerij 

Oorspronkelijke functie: Wagenmakerij 

Huidige functie: Schuur 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr050 Sluis „Oude Sluis‟, Oude Sluis  

In de voormalige havenkanaal ligt een oud sluisje dat 

gerenoveerd is tot een groot betonnen sluisxomplex. 

Bovenaan de dijk staat nog een oude verroeste 

afsluiter.  

 

Naam: Oude Sluis 

Oorspronkelijke functie: In- en uitwatering 

Huidige functie: In- en uitwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr051 Vlasroterij , Oude Sluis  

Een van de twee nog aanwezige vlasserijen met ronde 

hoge schoorsteen, ligt op het kruispunt van 

Bommelskousedijk en Schenkeldijk. Naast de 

schoorsteen staan twee bijbehorende gemtselde 

gebouwtjes voor de verwerking van linnen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Vlasroterij 

Huidige functie: Opslag 
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Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De vlasroterijen waren voorheen belangrijk op het eiland en daarom dient meer 

bekendheid te worden gegeven aan de nog bestaande roterij. Om de vlasserij te accentueren, 

zouden de gebouwen en het terrein opgeschoond kunnen worden. 

 

Cr052 Boom(groep) , Schenkeldijk (KW)  

Op de Schenkeldijk (Korendijk) staan een tweetal Ruwe Iepen, 

die in 1910 zijn aangepland.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Bomen behouden 

 

Cr053 Boomgaard , Schuring  

Een oude hoogstamboomgaard is een restant van een 

voormalige boerenerf. Gebouwen zijn weg en 

fruitbomen zijn blijven staan.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Boomgaard 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Particutliier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De fruitbomen zijn jarenlang niet gesnoeid en vergroeien hierdoor. Een goed 

snoeiplan is noodzakelijk om de boomgaard gezond te houden. 

 

Cr054 Terp , Schuring  

Een terp, ook wel hille genoemd,  met daarop een 

woonhuis gebouwd is tot aan de havenkade 

opgehoogd. In de Ambachtsheerlijkheuid van 

Cromstrijen komen meerdere van dit soort verhogingen 

voor.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterbescherming 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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Cr055 De Stenen Hut, Schuring  

Ten westen van de Schuringse kade staat een 

langgerekt boogvormig bakstenen bouwwerk uit 1947. 

Het unieke gebouw diende voor het bewaren van 

consumptieaardappelen met verwarming door 

koolstook. De constructie bestaat uit een houten 

geraamte met een betonnen buitenlaag. Een zestal 

gemetselde ventilatiegaten dienden om het drogen te 

versnellen. 

Naam: De Stenen Hut 

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen: 1947 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: In de Hoeksche Waard zijn twee van deze 

objecten gevonden. De andere staat in de Mariapolder. 

Deze unieke objecten dienen geconserveerd te worden. 

 

Cr056 Duiker , Schuring  

Een betonnen duiker aan de Schuringse Havenkade 

Oost om de naast gelegen akker te bereiken. In het 

beton zit een inscriptie met het bouwjaar, 1940.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Duiker 

Huidige functie: Duiker 

Eigenaar: ABH 

Gevelsteen: '1940' 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr057 Leilindes , Schuring  

Voor het woonhuis op de terp staat een tweetal oude 

leilindes. De leilindes zijn fraai gevormd en hierdoor 

beeldbepalend voor het aangezicht.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Erfafscheiding 

Huidige functie: Erfafscheiding 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, Goede leivorm met 

gezonde takken en scheuten 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  
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Cr058 Halfstamboomgaard , Schuring 

Een halfstamboomgaard aan de Schuringsedijk met 

tientallen appels- en perenbomen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Boomgaard 

Huidige functie: Boomgaard 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, gezonde fruitbomen 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Fruitbomen behoeven een specifiek jaarlijks beheer, waarvoor kennis nodig is. 

 

 

Cr059 Havenkanaal Binnenhaven, Klaaswaal  

Klaaswaal had vanaf de 16de eeuw een 6 km. lange 

havenkanaal, die liep van Numansdorp tot aan de 

Havenweg. In het begin van de 20e eeuw is veel van de 

historische haven gedempt. Het havenkanaal 

passeerde drie sluizen, waar tevens dorpjes 

(gehuchten) ontstonden: 'Nieuwesluis', 'Middelsluis' en 

'Buitensluis'. Buitensluis werd later Numansdorp. 

 

Naam: Binnenhaven 

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Watergang 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het havenkanaal met 'sluizen' heeft een rijke historie, die vastgelegd dient te 

worden. Het is daarnaast zeer geschikt als recreatief object. 

 

Cr060 Bomenrij , Middelsluisse Dijk  

In 1904 is aan de Zuidzijde van de Middelsluissedijk een rij met 

Ruwe Iepen aangeplant. Van deze gehele rij zijn nog drie korte 

rijen met in totaal 19 iepen over. De iepen staan tussen jongere 

aanplant, waarvan het merendeel Gewone Es is. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De iepen regelmatig snoeien en bij verdrukking met 

andere boomsoorten de iepen voorkeur geven. 
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Cr063 Bomenrij , Middelsluisse Dijk  

Op de Middelsluisse Dijk, ten westen van de A29, staat 

een rij van 9 Ruwe Iepen, die in 1910 zijn aangepland. 

De open plekken in de bomenrij zijn aangevuld met 

essen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Bomenrij behouden 

 

Cr064 Havenkanaal „De Haven‟, Numansdorp  

Het havenkanaal van Numansdorp maakt onderdeel uit van het havenkanaal naar Klaaswaal. Dit 

deel is echter nog als havenkanaal in gebruik. Door middel van een keersluis kunnen bootjes de 

haven van Numansdorp in. 

 

Naam: De Haven 

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Havenkanaal 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

Cr065 Kade „Het Spui‟, Numansdorp  

Oude spuikade van voor de inpoldering van de 

Molenpolder (1663). Watergang in verbinding met 

Haringvliet dmv. gemaal en sluis.  

 

Naam: Het Spui 

Oorspronkelijke functie: Spuikade 

Huidige functie: Boezem 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Deel van de rietoevers groeien flink uit en dienen regelmatig teruggebracht te 

worden om de boezem open te houden. 

 

Cr066 Boom(groep) , Numansdorp  

Fraaie knotbomenrij bestaande uit 14 oude knotwilgen, 

behorende bij de boerderij Mariahoeve.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Erfafscheiding 

Huidige functie: Erfafscheiding 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 
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waardevol 

Aanbeveling: Knotcyclus op een juiste manier voortzetten, kale plekken opvullen met jonge wilgen 

 

Cr069 Tuinderspad , Numansdorp  

Een vml. tuinderspad met 26 oude knotwilgen is 

behouden in de nieuwbouw. Dit pad bracht de tuinders 

bij oostelijk gelegen grond, waar nu huizen staan.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Tuinderpad 

Huidige functie: Pad 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Behouden van de knotwilgenrij en aanvullen waar mogelijk om het lijnelement te 

accentueren 

 

Cr070 Schuringse kade, Schuring  

Oude spuikade van voor de inpoldering van de Schuringsepolder 

(1937). De sloot staat in verbinding met de Schuringse Haven 

d.m.v. een oud sluisje  

 

Naam: Schuringse kade 

Oorspronkelijke functie: Spuikade 

Huidige functie: Boezem 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, veel riet en sllib 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Riet neemt de overhand in de smalle sloot. De sloot 

dient goed geschoond te worden. 

 

Cr071 Havenkanaal Schuringse Haven, Schuring  

De Schuringse haven ligt tussen twee kades in het 

Ambachtsheerlijkheid van Cromstrijen. Het kanaal is 

door een duiker verbonden met het Verloren Diep. Aan 

de zuidkant mondt het havenkanaal uit in het 

Haringvliet door een oude sluis. De oevers lopen flauw 

af en hebben veelal een vegetatie van riet. 

 

Naam: Schuringse Haven 

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Afwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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Cr072 Weg „Korteweg‟, Zuid-beijerland  

Korteweg verbindt sinds de inpoldering van de 

Numanspolder in 1642 de beide polders Groot 

Cromstrijen (1625) en Groot Zuid-Beijerland (1631).  

 

Naam: Korteweg 

Oorspronkelijke functie: Weg 

Huidige functie: Weg 

Eigenaar: RWS 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  
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13. Objecten in de gemeente Binnemaas 

 
BM001 Molen Oostmolen, Binnenmaas  

De Oostmolen is de enige nog resterende wipmolen in de 

Hoeksche Waard. De poldermolen zorgde samen met de 

Westmolen voor de bemaling van de polder. Het bouwjaar is niet 

bekend, maar de oudste inscripte op de molen geeft 1731 aan. 

De Oostmolen was tot 1948 actief en is in de jaren '60 

gerestaureerd. 

 

Naam: Oostmolen 

Oorspronkelijke functie: Bemalig 

Huidige functie: Cultuurhistorisch 

Eigenaar: Molenstichting 

Gevelsteen: Verschillende inscripties met jaartallen en namen op 

de koker, schaarstijlen, gevel en de vangbalk 

Staat van onderhoud: Goed, het riet- en houtwerk van de molen, wieken en waterrad wordt 

regelmatig in de beits gezet. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Enige wipmolen van de Hoeksche Waard beschermen 

 

BM002 RTM station Blaaksche Dijk, Blaaksedijk  

Vanaf de Barendrechtse Brug liep het RTM tracé langs 

dit stationskoffiehuis, dat vanaf 1957 als busstation 

gebruikt werd. Het station is tegenwoordig in gebruik 

als woning. 

 

Naam: Blaaksche Dijk 

Oorspronkelijke functie: Station 

Huidige functie: Huis 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Kenbaar maken als voormalig RTM station 

 

BM003 Agrarische gebouwen , Blaaksedijk  

Een gemetselde aardappelopslagschuur aan de 

Blaakse dijk. Op het dak van de oude schuur zit een 

bovengrondse electriciteitsaansluiting met isolatoren. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelopslag 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Aardappelschuur conserveren 
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BM004 Wiel 't Rauwe Gat, De Wacht  

Het wiel is een restant van een dijkdoorbraak in de 

Lagedijk.  De resterende waterpartij is tegenwoordig 

een fraaie, open plas met flauwe oevers , lichte 

rietgroei en aan de noordzijde een rij knotwilgen. 

 

Naam: 't Rauwe Gat 

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Waterpartij 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

BM005 Gehucht De Hoogen Toren, De Wacht  

Mogelijk stond hier in het kader van de 

verdedegingslinie in de Tachtigjarige Oorlog een 

uitkijkpost. Deze uitkijkpost stond in verbinding met de 

in Schenkeldijk gelegen redoute door middel van de 

Lagedijk. Deze plek wordt nog immer 'De Hooge Toren' 

genoemd. 

 

Naam: De Hoogen Toren 

Oorspronkelijke functie: Verdediging 

Huidige functie: Geen 

Eigenaar: Particulieren 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Onbekend 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Onderzoek naar de oorspronkelijke Hooge Toren en de verdedigingslinie is 

noodzakelijk, om de archeologische waarden van het gebied boven water te krijgen. 

 

BM006 Veerstoep De Oude Wacht, De Wacht  

De Oude Wacht is de buurtschap die bij het Oude Wachthuis (voormalige tolhuis). De oude 

veerstoep ligt tussen twee huizen aan de buitenzijde 

van de dijk. De veerstoep bestaat geheel uit 

klinkerstenen en ligt een betonnen kade. De dijk is 

later opgehoogd, waardoor een trapje is aangebracht. 

 

Naam: De Oude Wacht 

Oorspronkelijke functie: Veerstoep 

Huidige functie: Cultuurhistorische 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, De beklinkerde 

dijkstoep eindigt bij de tuintjes, maar liep 

oorspronkelijk door tot aan de betonnen kade. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Herstellen van de dijkstoep en conserveren. 
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BM007 Schietveld Schutterswei, De Wachtc 

De militairen die behoorden bij het tolhuis 'Oude Wacht' oefenden hier hun schietvaardigheden. 

Aan de buitendzijde van de dijk ligt een langgerekte 

strook grasland, dat als schietveld diende. 

 

Naam: Schutterswei 

Oorspronkelijke functie: Schietveld 

Huidige functie: Buitendijks grasland 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM008 Baken , De Wacht  

Op de buitendijk staat een restant van de oorspronkelijke baken, 

dat als hulpmiddel voor de scheepvaart diende. Het restant 

bestaat uit een betonnen paal van ruim 6 meter hoog, met 

bevestigingsgaten aan de bovenkant waar de lamp voorheen zat. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Lichtbaken 

Huidige functie: Geen 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, de lamp ontbreekt en een 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM009 Sluis , De Wacht  

Een fraaie spuisluis, die al lang geleden haar functie 

verloren, zat in de dijk die op de Hogedijk aansloot. De 

dijk is verdwenen, maar de sluis is nog. De fraaie sluis 

is geheel gemetseld en versterkt met beton. De sluis 

ligt droog en daardoor is de fraaie ronde toog met 

sluitsteen en houten deuren goed zichtbaar. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Uitwatering 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD? 

Gevelsteen: Deels leesbaar: NO (waarschijnlijk ANNO) 

Staat van onderhoud: Slecht, het metselwerk valt uit elkaar, gevelstenen zijn niet leesbaar 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De sluis is vervallen en dient geheel opgeknapt te worden. Omdat de sluis droog ligt 

is de fraaie constructie goed te bezichtigen door recreanten. 
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BM010 Molen , Goidschalxoord 

De molen van Goidschalxoord is gebouwd in 1718, maar zijn 

voorganger dateert van ver voor die tijd. De molen heeft tot 1953 

graan gemalen en is toen in verval geraakt. Om 

veiligheidsredenen is de molen in 1998 onttakeld en is alleen de 

romp blijven staan. In 2009 wordt de molen compleet 

gerestaureerd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Malen van graan 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Molenstichting 

Gevelsteen: Goidschalxoord 1718 

Staat van onderhoud: Slecht, op het moment van de 

inventarisatie wordt de molen geheel gerestaureerd. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM011 Veer Nieuwlandsche Veer, Goidschalxoord  

De locatie van het veer naar Rhoon dat hier al ligt vanaf 

1537. Het veer is in 1754 omgebouwd van voetveer 

naar pontveer. Van de veerhaven resteert enkel een gat 

in de basaltkeien kade en steigerpalen in het water. 

 

Naam: Nieuwlandsche Veer 

Oorspronkelijke functie: Veerhaven 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, enkel de steigerpalen 

resteren en deze rotten weg. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De oevers dienen opengemaakt te worden en een ecologisch beheer te krijgen. Er 

zijn mogelijkheden om hier een rustpunt langs het fietspad te realiseren. Een vis- of 

bootjessteiger kan daarbij als herinnering aan het veer dienen. 

 

BM012 Veer Thorhoofd, Goidschalxoord  

Het haventje waar het veer lag dat lange tijd van OBL 

naar Dordrecht voer.Het haventje bestaat 

tegenwoordig uit een strandje van kiezelsteentjes en 

aan beide een houten kade van palen en planken. 

 

Naam: Thorhoofd 

Oorspronkelijke functie: Veerhaven 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, de houten kade is vervallen 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: wanneer het haventje behouden moet blijven, dient de houtenkade vervangen te 

worden. 

 

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  86                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

BM013 Sluis Nieuwe Sluis, Goidschalxoord  

De sluis is na de watersnoodramp gedempt en het 

gemaal is omgebouwd tot woonhuis. Goidschalxoord 

was vroeger vernoemd naar deze sluis (Nieuwe Sluis). 

De krimpmuren, waartussen het water naar het gemaal 

liep, is vol gestort maar nog duidelijk zichtbaar in de 

tuin. Er is nu nog maar weinig zichtbaar van het ooit 

zeer belangrijke element. 

 

Naam: Nieuwe Sluis 

Oorspronkelijke functie: Sluis en gemaal 

Huidige functie: Woonhuis 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, in huidige functie is het goed onderhouden. De sluis en gemaal zijn 

echter nauwelijks nog herkenbaar 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Samen met de zuidelijk gelegen heul is de sluis een zeer interessante locatie om 

deels in oude staat terug te brengen. Veel onderzoek is echter vereist. 

 

BM014 Agrarische gebouwen , Goidschalxoord 

Een aardappelpakuis aan de Sluisendijk van 

Goidschalxoord. Het gemetselde pakhuis heeft 

schuifdeuren en een bovenlaadruimte. Naast de 

schuifdeuren zit een gevelsteen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelpakhuis 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen: De eerste steen is gelegd door Maarten 

Dekke Adrs ; 26-9-1927 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Aardappelpakhuis met gevelsteen conserveren 

 

BM015 Watertoren , Goidschalxoord  

De watertoren van Heinenoord is gebouwd in 1910 en is 

onderdeel van streekmuseum. Met een lengte van 18 meter is 

het de kleinste watertoren van Zuid-Holland. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Watervoorziening 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Watertoren beschermen 
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BM016 Archeologische vindplaats Huis te Goidschalxoord, Goidschalxoord  

Op deze locatie lag de buitenplaats 'Huis te 

Goidschalxoord', waarin de ambachtsheer van de 

omliggende polders heeft gewoond. De fundering ligt 

onder de grond. 

 

Naam: Huis te Goidschalxoord 

Oorspronkelijke functie: Huis te Goidschalxoord 

Huidige functie: Erf 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Zware bodemverstoringen voorkomen. 

 

BM017 Terp , Goidschalxoord  

De terp, die ten zuiden van Goidschalxoord ligt, is 

onderdeel geworden van de Westdijk, die hier later 

overheen gelegd is. De terp is in gebruik als erf. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Verhoogde terp 

Huidige functie: Erf 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Terp conserveren 

 

BM018 Heul , Goidschalxoord  

Een heul over het Mallegat ten zuiden van 

Goidschalxoord. De gemetselde heul heeft aan één 

zijde een ronde toog met een onleesbaare sluitsteen. 

De andere zijde wordt ondersteund door een metalen 

balk. Een ijzeren brugleuning staat op de heul. De heul 

dateert van rond 1760. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie: Heul 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, aan één zijde is de ronde toog weg, sluitsteen in onleesbaar en 

metselwerk is slecht. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De heul dient geheel opgeknapt te worden. 
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BM019 Agrarische gebouwen , Greup   

De oude grasdrogerij aan de Smitsweg maakt nu 

onderdeel uit van de bedrijfspanden van Van Ieperen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Grasdrogerij 

Huidige functie: Bedrijfspand 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: In huidige functie goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM020 Molenrestant Greupmolen, Greup  

De voormalige korenmolen is gebouwd in 1707, rond 

1945 zijn de wieken eraf gehaald en in 1986 is de 

romp gesloopt. Op de dijk ligt nu nog een verhoging met 

keien met de fundering van de oude Greupmolen.  

 

Naam: Greupmolen 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: - 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Fundering conserveren en voorlichting geven over de voormalige greupmolen. 

Onderzoek naar de mogelijkheden om de molen te herbouwen. 

 

BM021 Molenrestant , Heinenoord  

De wipmolen die hier lans de molenboezem stond is in 

1927 gesloopt.  De watermolen zorgde voor de 

bemaling in de polder. In de tuin is de fundering van de 

molen nog duidelijk zichtbaar. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Poldermolen 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: - 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De fundering ligt op privé-terrein, maar het zou een mogelijkheid zijn om het 

molenaarspad, molenboezem en molenfundering toegankelijk te maken. 

 

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  89                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

BM022 Heul , Heinenoord  

Heul met poort met achterliggende laand naar boerderij Midden-

Leeuwenstein.Op de stenen pijlers staan leeuwen met een 

wapenschild. Op de gemetselde heul staat een smeedijzeren 

hek. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Entree 

Huidige functie: Entree 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, de heul met sloot is verland en 

raakt overgroeid. De rechter pjler verdwijnt in de conifeer. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De heul en poort vrijmaken, zodat het fraaie element meer in het zicht komt. 

 

BM023 Begraafplaats , Heinenoord  

De begraafplaats van Heinenoord met een aantal 

oorlogsgraven aan de Oud-Heinenoordseweg  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Begraafplaats 

Huidige functie: Begraafplaats 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling:  

 

BM024 Travalje , Heinenoord  

Voor de voormalige hoefsmid staat een travalle, 

waarop paarden werden beslagen. De travalje staat 

verscholen tussen andere voorwerpen, maar nog wel 

compleet. De travalje is gemaakt van ijzeren ronde 

buizen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Travalje 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, het ijzer van de travalje is aan het verroesten en het geheel staat 

verscholen tussen de andere voorwerpen. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De travalje samen met de achterliggende 

hoefsmid verven en meer in het zicht brengen. 

 

BM025 Gevelsteen , Heinenoord  

In en om het Streekmuseum Hoeksche Waard, te 

Heinenoord, zijn verschillende gevelstenen. Deze 

historische gevelstenen zijn afkomstig uit historische 

sluisjes, duikers etc. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Gevelstenen 
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Huidige functie: Educatie 

Eigenaar: Streekmuseum 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het is onduidelijk waar de gevelstenen oorspronkelijk inzaten. Een toelichting (met 

kaart) op de gevelstenen vergroot de waarde van de steen. 

 

BM026 Sluis , Heinenoord  

De sluis met gemetselde kades ligt onder de 

Dorpsstraat in de voormalige haven van Heinenoord. De 

gemetselde sluis heeft een gevelsteen en is een aantal 

jaren geleden gerestaureerd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Af- en in watering, haven 

Huidige functie: Af- en inwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: 1772 deze sluiz droogmaek en gerepareert 

Staat van onderhoud: Redelijk, het bovengedeelte is in 

goede staat. In het onderwerk zitten veel scheuren. Gevelsteentekst is slecht leesbaar. 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Gevelsteen beter leesbaar maken. Onderwerk van de sluis en de kades opknappen 

 

BM027 Duiker , Heinenoord  

Een moderne betonnen duiker in de Buitendijk ten 

noorden van Heinenoord is gebouwd in 1952. De 

duiker heeft een afsluiter om het water te reguleren in 

de zuidelijk gelegen polders. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: In- en uitwatering 

Huidige functie: In- en uitwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: 1952 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM028 Heul , Heinenoord  

Voor boerderij Oost-Leeuwenstein ligt een fraai 

gemetselde heul met sluitsteen, waarvan tekst 

onleesbaar is. Op de heul staat een smeedijzeren hek 

om het erf af te kunnen sluiten.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Entree 

Huidige functie: Entree 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, element dreigt overgroeid te raken 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Element vrijmaken van beplanting 
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BM029 Haven Kuipersveer, Kuipersveer  

Het buitendijks liggend haventje in Kuipersveer staat in 

verbinding met de Molenvliet d.m.v. het moderne 

gemaal 'Kuipersveer'.  Aan beide kanten van het water 

zit een verharde (betonnen) kade. Aan de westzijde zit 

een betonnen sluisje met een afsluiter om het water in 

de westelijke gelegen polder te ontsluiten 

 

Naam: Kuipersveer 

Oorspronkelijke functie: Haventje 

Huidige functie: Afwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, riet en wilgengroei aan beide kanten kan echter wel voor overlast 

(dichtgroeien) zorgen. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het haventje dient opengehouden te worden. Het riet aan de zuidzijde dient jaarlijks 

teruggesnoeid te worden en houtopstand aan de noordkant dient om de 4 jaar teruggezet te 

worden. 

 

BM030 Molen De Hoop, Maasdam  

De grondzeiler van Maasdam is in 1822 verbouwd tot 

een stellingmolen, zodat er meer wind gevangen kon 

worden. De Hoop is een achtkantige houten molen, die 

in 1969 gerestaureerd is en in 1983 weer maalvaardig 

is gemaakt. De molen staat aan de Gatsedijk, dat hier 

een kromming maakt, wat erop duidt dat hier een wiel 

heeft gelegen. 

 

Naam: De Hoop 

Oorspronkelijke functie: Korenmolen 

Huidige functie: Korenmolen 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen: Den eersten steen gelegt den 12 juny 1822 door Daniel Visser Jansz. 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De molen dient intenstief onderhouden te worden, zodat de molen lang de dijk en 

omgeving kan sieren. 

 

BM031 Archeologische vindplaats Kasteel van Weede, Maasdam  

Het ambacht Weede is in 1421 verdronken. Er stond 

hier een kasteel van de Heeren van Weede, dat in de 

13e eeuw het grootste kasteel van Nederland was. In 

1957 zijn de fundamenten ontdekt en het blijkt dat er 

muren van anderhalve meter dik en 1,7 meter hoog in 

de grond zitten. Tegenwoordig is er alleen een akker 

zichtbaar. 

 

Naam: Kasteel van Weede 

Oorspronkelijke functie: Kasteel 

Huidige functie: Akker 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Onbekend, de fundamenten zijn ondergronds. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Zware bodemverstoringen voorkomen en eventueel een archeologisch onderzoek. 
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BM032 Brug , Maasdam  

De brug over de Boezemvliet is een moderne brug, 

maar ligt waarschijnlijk op de lokatie van een 

middeleeuwse bug.  

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Brug 

Huidige functie: Brug 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Er dient onderzocht te worden of er nog restanten zijn van een mogelijke 

middeleeuwse brug. Meer informatie bij Stichting Archeologie Hoeksche Waard. 

 

BM033 Molen De Goede Hoop, Mijnsheerenland 

De witgeverfde molen van Mijnsheerland staat aan de 

binnenbedijkte Maas. De in 1740 gebouwde grondzeiler stond 

vrij, maar tegenwoordig staat de molen in de bebouwde kom. Er 

zijn plannen om de molen de verplaatsen omde molen het 

benodigde open molenbiotoop te geven. De molensteen staat 

tegen de molen aan. 

 

Naam: De Goede Hoop 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie:  

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen: Geen 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM034 Buitenplaats Hof van Moerkerken, Mijnsheerenland  

De historie van Het Hof van Moerkerken voert terug tot 

1440, toen de ambachtsheer van het Belgische  

Moerkerken zich hier vestigde. Na een brand in 1663 is 

het huidige landhuis gebouwd. Om het landhuis ligt een 

fraai historische landschapspark. Een monumentale, 

stenen poort uitgevoerd in de Lodewijk XVI-stijl en een 

laan van fraaie platanen markeert de toegang. 

 

Naam: Hof van Moerkerken 

Oorspronkelijke functie: Landhuis 

Huidige functie: Landhuis 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM035 Heul Hof van Moerkerken, Mijnsheerenland  

Een gemetselde heul, waarop de poort van Het hof van 

Moerkerken staat. De Heul ligt in een boog over het 

watertje dat bij een dorpshaventje van Numansdorp 

uitkwam.  
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Naam: Hof van Moerkerken 

Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie: Heul 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, Het metselwerk is in slechte staat, de betonnen wegdekranden 

liggen scheef en één van de betonnen lantaarnpalen is gebroken en ligt op de grond. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De heul dient gerestaureerd te worden. 

 

BM036 Poterloods , Mijnsheerenland  

Een poterloods ligt achter een haag verborgen op het 

voormalige boerenerf aan de Raadhuislaan. De 

aardappelbewaarplaats heeft zijn functie verloren, 

maar nog in goede staat.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM037 Eeuwis De Eeuwes, Mijnsheerenland  

Aan de westkant van de Oude Maas, achter de 'Vijf 

Schelpen' ligt een natuurterreintje dat vrijwel 

ongeschonden is gebleven. Deze eeuwis langs de Oude 

Maas stond bij vloed onder water en wordt door het 

HWlL jaarlijks gemaaid en als gras/rietlandje 

onderhouden. 

 

Naam: De Eeuwes 

Oorspronkelijke functie: Waterberging 

Huidige functie: Natuurobject 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

BM038 RTM Tracé , Oude Maas  

De restanten van de vangrail op de oprit van de 

Barendrechtse Brug tussen de weg en het  RTM tracé. 

De vangrail bestaat uit witte betonnen paaltjes en een 

ijzeren balk aan de bovenzijde. De vangrail aan 

westzijde raakt overgroeid met bramen, waardoor de 

vangrail slecht zichtbaar is. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Vangrail 

Huidige functie: - 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, de vangrail staat solide, maar de verf de eraf aan het vallen. De 
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westzijde raakt overgroeid met bramen 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Om betonrot en verroesting tegen te gaan, dient de vangrail geverfd te worden, 

nadat beschadigingen zijn bijgewerkt. Bramen dienen regelmatig teruggesnoeid te worden. 

 

BM039 Brugrestant Barendrechtse brug, Oude Maas  

Het bruggehoofd met een meter spoor en gedenkplaat 

op de locatie waar tot 1957 de verkeersbrug naar 

Barendrecht lag. De brug werd in 1888 geopend en in 

1969 gesloopt. Het bruggenhoofd ligt in de 

Zomerlanden Gorzenbosch en geeft een fraai uitzicht 

over de Oude Maas en het bruggenhoofd aan de 

Barendrechtse zijde. 

 

Naam: Barendrechtse brug 

Oorspronkelijke functie: Brug 

Huidige functie: Uitzichtlocatie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, Het bruggenhoofd is gerenoveerd en heeft een recreatieve functie 

gekregen. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het bruggenhoofd conserveren. De brug was voor verkeer een belangrijke ontsluting 

in de HW en met deze interessante historie kan de brug een grote rol vervullen in het recreatief 

netwerk. 

 

BM040 Griend Zomerlanden Gorzenbosch, Oude Maas  

Staatsbosbeheer houdt 25 hectare grienden in stand 

uit cultuurhistorische overwegingen. De grienden 

werden vroeger gebruikt voor het telen van biezen, riet 

en wilgentakken. Daarnaast ligt er een wilgenbos dat 

ontstaat uit een griend die niet afgezet wordt. De 

griendbossen lopen van de Barendrechtsebrug tot aan 

Goidschalxoord. 

 

Naam: Zomerlanden Gorzenbosch 

Oorspronkelijke functie: Griend 

Huidige functie: Natuurobject 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, Er is duidelijk een vorm van beheer gekozen, waarbij een deel 

intensief wordt onderhouden en het wilgenbos extensief 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het beheer van de griend voortzetten, 

omdat de grienden vroeger voor veel 

Hoekschewaarders een belangrijke inkomstenbron 

was. 

 

BM042 Molenrestant Aalsgat, Polder Nieuw-

Bonaventura  

De wipmolen Aalsgat stond naast de Boezem 'Aalsgat'. 

De molen is gesloopt, maar de fundering zit nog immer 

in de grond naast de Westvliet.  

 

Naam: Aalsgat 

Oorspronkelijke functie: Molen 
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Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, slechts fundering resteert 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De fundering van de molen conserveren. 

 

BM043 Heul „Drie Heulen‟, Polder Nieuw-Bonaventura   

Er liggen hier op enkele tientallen meters afstand drie 

kreken, waarover al eeuwenland drie heulen liggen. De 

Maasdamseweg gaat over deze drie heulen, dat 

tegenwoordig betonnen duikers zijn. Ten noorden van 

de heulen zijn tevens Romeinse graven gevonden. 

 

Naam: Drie Heulen 

Oorspronkelijke functie: Overbrugging 

Huidige functie: Overbrugging 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De Drie Heulen hebben een historisch verleden en kunnen een functie hebben in de 

hier al liggende wandelroute. 

 

BM044 Schaapskooi , Polder Nieuw-Bonaventura  

De schaapskooi aan de Maasdamse weg, waarin de 

schapen van de schaapsherder gestald werden. De stal 

maakt onderdeel uit van het woonerf. Aan de zuidzijde 

zijn nog enkele graslandpercelen, waarop schapen 

kunnen lopen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Schapenstal 

Huidige functie: Erfgebouwtje 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De schapenkooi beschermen tegen planologische ontwikkelingen. 

 

BM045 Heul , Polder Nieuw-Bonaventura  

Een gemetselde heul met een dubbele toog, waarover 

de Eerste Kruisweg ligt. De heul is verstevigd doordat 

er aan beide kanten een betonnen voorgevel is 

geplaatst. Ten noorden van de heul stond voorheen het 

tolhuis, waar tot 1900 nog tol ge´nd werd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie: Heul 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, metselwerk is echter wel nauwelijks zichtbaar door de betonnen 

verstevigingen. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 
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Aanbeveling:  

 

BM046 RTM brug , Puttershoek  

Het RTM tracé liep over deze tramdraaibrug over de 

Boezemvliet naar Strijen. De gemetselde 

landhoofdenen het middelpunt zijn restanten van het 

RTM-bruggetje. De brug wordt nu gebruikt als 

voetgangersbrug. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM brug 

Huidige functie: Voetgangersbrug 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De landhoofden en het middelpunt zijn historische objecten en dienen beschermd 

te worden. 

 

BM047 Duiker , Puttershoek  

Een gemetsdelde duiker met ronde toog in de 

Maasdamsedijk. Aan de oostzijde hangt een schot met 

houten vloedplanken om het verbindingskanaaltje af te 

sluiten.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Afsluitbare duiker 

Huidige functie: Duiker 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het zeer fraaie element met één van de weinige, nog aanwezige vloedplanken dient 

geconserveer te worden. 

 

BM048 Agrarische gebouwen Suikerfabriek, Puttershoek  

In 1913 werd de suikerfabriek in Puttershoek gebouwd en de 

fabriek werd samen met de omliggen bietenteelt een belangrijke 

inkomstenbron. Tientallen jaren is de fabriek de meest 

gemoderniseerde fabriek van Nederland geweest, maar in 2004 

moest de fabriek sluiten. De fabriek bestaat uit nieuwe 

bouwwerken, maar ook fraai oude gemetselde gebouwen met 

fraaie gevels, gevelsteen en stortplateaus. 

 

Naam: Suikerfabriek 

Oorspronkelijke functie: Suikerfabriek 

Huidige functie: Industrieel erfgoed 

Eigenaar: Suikerunie 

Gevelsteen: Cooperatieve beetwortel, Suikerfabriek Puttershoek 

anno 1913 

Staat van onderhoud: Redelijk, de gevel ziet er goed uit, maar een onderzoeksrapport dient te 

worden opgesteld 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De suikerfabriek is lange tijd zeer belangrijk geweest en dreigt als het geen nieuwe 

functie krijgt te verwaarlozen. Er wordt onderzoek gedaan naar de monumentale waarde en 

hopelijk wordt de fabriek hiermee beschermd 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  97                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

 

BM049 Molen De Lelie, Puttershoek  

De korenmolen van Puttershoek is gebouwd in 1836. Tot aan 

1945 werd op windkracht gemalen en in 1987 werd de molen 

gerestaureerd. In 1992 kwam de molen in handen van de 

Stichting tot Behoud van Molens in Binnenmaas. 

 

Naam: De Lelie 

Oorspronkelijke functie: Korenmolen 

Huidige functie: Korenmolen 

Eigenaar: SBMM 

Gevelsteen: Den eersten steen is gelegd door Cs van Holst Junior 

Den 24 meij 1836 

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM050 RTM Tracé Station Puttershoek, Puttershoek  

Het RTM station van Puttershoek lag op geruime 

afstand van het dorp. Het voormalige stationsgebouw 

lag langs de toegangsweg vanaf de Hoeksedijk en 

schuin ten opzichte van het spoor. In het 

stationsgebouw was ook het agentschap gevestigd. Het 

is nu verbouwd tot woning, heeft ander gevels 

gekregen, maar is nog wel als het voormalig station 

Puttershoek herkenbaar. 

 

Naam: Station Puttershoek 

Oorspronkelijke functie: RTM station 

Huidige functie: Woonhuis 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Herkenbaar maken als een voormalige tramspoorlijnobject 

 

BM051 Gemaal 't Hooft van Benthuizen, Puttershoek  

Het stoomgemaal is in 1870 gebouwd en vernoemd 

naar de initiatiefnemer. Het gemaal bestaat uit 3 aan 

elkaarliggende symmetrische gebouwtjes met fraai 

metswerk, Pijllers en dakomranding. Een modern 

gemaal  heeft de functie overgenomen en het fraaie 

gebouw staat al jaren te verwaarlozen. De Vrienden van 

't Hooft trachten het gemaal te behoeden van de sloop. 

 

Naam: 't Hooft van Benthuizen 

Oorspronkelijke functie: Stoomgemaal 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Projectbureau 

Gevelsteen: 1870 , 't Hooft van Benthuizen , 1870 

Staat van onderhoud: Slecht, het gemaal staat jaren leeg en raakt vervallen. Gelukkig zijn er 

plannen om het gemaal te restaureren 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Stimuleren dat het gemaal wordt gerestaureerd wordt en beschermd wordt. 
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BM052 Molenrestant Boezemvliet, Puttershoek  

Op de lokatie van het Gemaal Boezemvliet en het 

woonhuis stond van 1763 - 1959  een watermolen. De 

molengang met een kademuur met daarin een 

gevelsteen en een muuranker zijn de restanten van de 

watermolen.  

 

Naam: Boezemvliet 

Oorspronkelijke functie: Watermolen 

Huidige functie: Kade 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: '1763' 

Staat van onderhoud: Slecht, De onderkant van de muur staat in het water en heeft veel 

metselwerk schade. De gevelsteen is slecht leesbaar. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het muurtje dient opgeknapt te worden, waarbij de gevelsteen ook gerenoveerd 

wordt. 

 

BM053 Monument , Puttershoek  

Op talud van de dijk zijn twee grote plaquettes 

aangebracht op de plaats van een oude schutsluis, die 

hier 5 eeuwen heeft gestaan en in 1969 is verwijderd. 

Op de ene plaquette staat dat de laatste stenen sluis is 

gesticht in 1846 en de andere dat de sluis in 1913 is 

hersteld en dat in 1969 de sluis is gesloopt. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Lokatie schutsluis 

Huidige functie: Monument 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: Twee plaquettes (zie foto) 

Staat van onderhoud: Redelijk, Een horizontale breuk in de westelijke plaquette 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De plaquettes vrijhouden van overgroei en de breuk regelmatig controleren op 

doorscheuren. 

 

BM054 Plein Hammerfestplein, Puttershoek  

Op het plein staan Noorse woningen die door de 

Noorse regering geschonken zijn na de 

watersnoodramp van 1953. De huisjes moesten 

gemakkelijk op te zetten zijn na 1953. De huisjes zijn 

dan ook veelal hetzelfde, met gevels gemaakt van 

metalen platen. 

 

Naam: Hammerfestplein 

Oorspronkelijke functie: Bewoning 

Huidige functie: Bewoning 

Eigenaar: Particulieren 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De huisjes zijn een leuk aanzicht. Passanten zullen veelal niet weten waarom deze 

huisjes hier staan. Een infopaneel op een centrale plaats is een interessante aanvulling. 
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BM055 Plein Osloplein, Puttershoek  

Op het plein staan Noorse woningen die door de 

Noorse regering geschonken zijn na de 

watersnoodramp van 1953. De huisjes moesten 

gemakkelijk op te zetten zijn na 1953. De huisjes zijn 

dan ook veelal hetzelfde, met gevels gemaakt van 

metalen platen. 

 

Naam: Osloplein 

Oorspronkelijke functie: Bewoning 

Huidige functie: Bewoning 

Eigenaar: Particulieren 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De huisjes zijn een leuk aanzicht. Passanten zullen veelal niet weten waarom deze 

huisjes hier staan. Een infopaneel op een centrale plaats is een interessante aanvulling. 

 

BM056 Schaapskooi , Puttershoek  

In de schuren en omliggend land zat een schaapskooi. 

Tegenwoordig is het niet meer in gebruik als 

schaapskooi en grazen er een aantal koeien. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Schaapskooi 

Huidige functie: Erf 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM057 Spruitenbrug , Puttershoek  

Om de spuiten in het drassige land te kunnen 

vervoeren hadden boeren een rails aangelegd, 

waarover een wagonnetje kon rijden. Om de vliet over 

te kunnen werd een spruitenbruggetje gemaakt. Deze 

spruitenbrug lag lange tijd te verroesten langs de vliet 

maar is i.h.k.v. het Argusvlinder-plan opgeknapt als 

wandelbrug.  De metalen constructie ligt aan één zijde 

op een gemetselde bruggenhoofd. Voor de brug ligt een 

onderstel van een oud wagonnetje. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Spuitenbrug 

Huidige functie: Wandelbrug 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Een infopaneel over de historie van het bruggetje is een verrijking van de 

cultuurhistorische en recreatieve waarde 
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BM058 Molenrestant , Puttershoek  

Het dorpje Poelwijk, dat hier gelegen was, is in 1421 

verzwolgen door het water. De restanten van een 

molen, die in het dorp stond, zijn ten westen van de 

Middelvliet nog aanwezig. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, slechts fundering resteert 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De fundering van de molen conserveren. Meer bekendheid geven aan het dorp 

Poelwijk, dat hier gelegen was. 

 

BM059 Haven , Puttershoek  

De 16e eeuwse haven van Puttershoek is de kleinste 

open haven van nederland. De haven stond tot in 

verbinding met de Binnenmaas, maar in 1964 werd de 

schutsluis verwijderd en de Boememvliet werd 

afgedamd De haven is een beschermd dorpsgezicht 

met fraaie omliggende gebouwen, zoals het veerhuis en 

het veer naar 't Groote Lindt, dat hier waarschijnlijk al 

lag van voor 1439 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Haventje met omliggende Veerhuis en voormalige Gemeentehuis beschermen om 

de historische identiteit te bewaren 

 

BM060 RTM brug , Puttershoek  

De RTM brug ligt over een slootje, net voor de grote 

RTM brug, die over de Boezemvliet ligt. De gemetselde 

landhoofden met afgeronde kanten zijn kenmerkende 

RTM-bouwwerken. De brug wordt nu gebruikt als 

voetgangersbrug. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM brug 

Huidige functie: Voetgangersbrug 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De landhoofden en het middelpunt zijn historische objecten en dienen beschermd 

te worden. 
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BM061 Sluis , Puttershoek  

Een gemetseld sluisje onder de Simonsdijk, gelegen 

naast het Lorregat. Het sluisje met een aanliggende 

kade van hardhouten planken, verbindt de Oude Maas 

met de poldersloten van de Nieuwlandsche polder. Een 

afsluiter staat op de Simonsdijk, waaraan te herkennen 

is dat er een sluisje onder de dijk zit. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, het metselwerk is nog goed. De houten kade is aan het vervormen 

en zal in elkaar storten 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De houten kade is in slechte staat en dient compleet vervangen te worden. Een 

rustpunt met uitzicht op het sluisje, Oude Maas en Het Lorregat draagt bij aan recreatieve 

voorzieningen rond Polder Groot-Koninkrijk. 

 

BM062 Slibvelden , Puttershoek  

De suikerbieten van de suikerunie werden voor 

verwerking schoongespoeld in de grote bassins. Het slib 

dat vrijkwam werd vespreid over de zuidelijk gelegen 

velden en na inklinking afgevoerd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Slibveld 

Huidige functie: Slibveld 

Eigenaar: Gemeente? 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Slibvelden conserveren 

 

BM063 RTM station Station Reedijk, Reedijk  

In het restaurant 'Platte Reedijk'  was het agentschap 

van de RTM gevestigd.Voor het agentschapsgebouw 

liep het tracé en was halte 'Reedijk'.  

 

Naam: Station Reedijk 

Oorspronkelijke functie: RTM halte 

Huidige functie: Restaurant 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De tramhistorie is niet af te lezen aan het restaurant.  De ligging van het voormalige 

tracé wel. Voorlichtingspaneel over de historie is gewenst. 
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BM064 RTM Tracé Louter, Reedijk  

Het RTM tracé over de Reedijk liep langs de los- en 

laadplaats 'Louter'. De los- en laadplaats is in de brede 

berm nog duidelijk zichtbaar.  

 

Naam: Louter 

Oorspronkelijke functie: RTM halte 

Huidige functie: Berm 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De verbrede berm heeft geen functie en er wordt dan ook niks met het grasland 

gedaan. Als alternatief kan er een stekkie (recreatief rustpunt) met omliggend hooiland 

gerealiseerd worden. 

 

BM065 RTM Tracé , Reedijk  

Over het gemetseld boogbruggetje liep tot 1957de 

RTM tram. Het bruggetje over de sloot is later 

dichtgemetseld en wordt niet meer gebruikt. Onder de 

naast liggende tuin ligt waarschijnlijk een duiker. Het 

RTM tracé dat verder naar het westen loopt is duidelijk 

zichtbaar in het ontoegankelijke geasfalteerd weggetje. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM brug 

Huidige functie: Duiker 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, er zitten scheuren in het metselwerk 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM066 Electriciteitspaal , Ritselaarsdijk  

Een tweetal paalrestanten van het bovengrondse 

electriciteitsnet, langs de sloot aan de Ritselaarsdijk. 

De palen zijn op een hoogte van twee meter afgezaagd. 

Aan de palen zit de electrokast, waarin oorspronkelijke 

de schakelingen zaten. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteit 

Huidige functie: Geen 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, de palen zijn afgezaagd. De restanten zijn echter nog wel in goede 

staat, maar niet meer functioneel 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Er zijn nog maar een aantal restanten van het electriciteitsnet in de HW, die 

geconserveerd dienen te blijven.  Een enkele paal kan tevens opgeknapt worden en als 

(recreatief) herinneringsobject dienen. 
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BM067 Heul , Ritselaarsdijk  

De heul, met een ronde gemetselde toog, aan de 

Ritselaarsdijk is nog in oorspronkelijke staat. De heul 

diende om gemakkelijk het zuidelijk gelegen perceel op 

te kunnen. Ten oosten ligt een hoogstamboomgaard, 

met een aantal mooie exemplaren. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Overbrugging 

Huidige functie: Overbrugging 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, er zit een grote scheur in de ronde toog 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het metselwerk van de heul dient gerepareerd te worden . 

 

BM068 Electriciteitspaal , Ritselaarsdijk  

In een tuintje aan de Ritselaarsdijk staat een restant 

van het electrictietsnetwerk. De electrokast lijkt nog 

steeds in gebruik te zijn als koppelstation van de 

omliggende schuurtjes, omdat de kast opnieuw 

betimmerd is De paal is op een hoogte van 2 meter 

afgezaagd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteit 

Huidige functie: Electriciteit 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, ondanks dat de paal is afgezaagd  is het restant een goede staat. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Conserveren van de electrokast 

 

BM069 Molenrestant Land van Strijen, Schenkeldijk  

De wipmolen stond hier vanaf 1840 ten noorden van 

de Schenkeldijk. Naast de molen zijn later een 

stoommachine en nog later een dieselgemaal 

gebouwd. In 1953 is het grootste deel verwoest en de 

twee later is de molen geheeld gesloopt. De waterlopen 

zijn nog immer duidelijk zichtbar. 

 

Naam: Land van Strijen 

Oorspronkelijke functie: Bemaling 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, enkel de waterloop van de molen is nog herkenbaar. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De watergang van de historische molen dient regelmatig uitgebaggerd te worden, 

zodat het niet verland. 
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BM070 Redoute De Ronduit, Schenkeldijk  

In de 16e eeuw is op de Schenkeldijk een versterkt en 

verhoogd verdedigingspunt (redoute) gebouwd. Dit punt 

maakte onderdeel uit van de verdedigingslinie op de 

zuidoost punt van de Hoeksche Waard. De 

fundamenten van de redoute ter hoogte van 

huisnummer 95 zijn in 1915 verwijderd.  Locatie is 

archeologische en cultuurhistorisch zeer waardevol. 

 

Naam: De Ronduit 

Oorspronkelijke functie: Verdediging 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, onzeker wat ervan over is. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Gewenst is om de historie van de verdedigingslinie beter in kaart te brengen door 

literair en archeologisch onderzoek. Een ronduit is een verbastering van redoute en de straat is 

hiernaar vernoemd. 

 

BM071 Watersnoodhuisjes , Schenkeldijk  

Houten huisjes door het Zweedse Rode Kruis 

gedoneerd na de watersnoodramp van 1953. De 

huisjes staan in Schenkeldijk. De straat waarin de 

huisjes staan is Zweedse straat genaamd. 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Noodhuizen 

Huidige functie: Woningen 

Eigenaar: Particulieren 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Watersnoodhuisjes herinneren ons aan de ramp van 1953 en dienen daarom 

behouden te blijven. 

 

BM072 Militair object 't Kruithuis, Schenkeldijk  

In het schuurtje werd munitie opgeslagen bedoeld voor 

de bevoorrading van de kazematten. Het schuurtje is 

door het Nederlandse leger gebouwd voor de 2de 

wereldoorlog. Er zijn geen verstevigingen zichtbaar. Het 

is een bakstenen schuur met houten deuren, rood wit 

geverfd zijn. Het is onbekend of de kleurkeuze ook 

historisch is. 

Naam: 't Kruithuis 

Oorspronkelijke functie: Munitie bevoorrading 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, metselwerk is goed, maar de houten deuren hebben lang geen 

verfbeurt gehad. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Houten deuren verven 
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BM073 Molen 't Vliegend Hert, 's-Gravendeel 

De stellingkorenmolen van 's-Gravendeel is gebouwd in 1858 en 

staat op de Molendijk op dezelfde locatie als zijn houten 

voorganger. De molen is vernoemd naar Willem Vliegenthert, die 

één van de molenaren was. De molen draait niet meer, maar 

wordt redelijk onderhouden. Er zijn plannen van de molen een 

winkeltje te maken. 

 

Naam: 't Vliegend Hert 

Oorspronkelijke functie: Malen van koren 

Huidige functie: Decoratief 

Eigenaar: Woningstichting 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Conserveren de molen en meer betrekken bij 

recreatieve routes.  Stumuleren van de plannen om de bijgebouwen op te knappen. 

 

BM074 Begraafplaats , 's-Gravendeel  

Engels kerkhof waar 725 Britse militairen en zeelieden 

in 1795 werden begraven  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Bespreken 

Huidige functie:  

Eigenaar:  

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud:  

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM075 Begraafplaats , 's-Gravendeel  

Een middeleeuwse kerkhof van het oude dorp Weede, 

dat verdwenen is. Een bosje tussen de Kilttunnelweg 

en De Havelaar is een restant van het kerkhof.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Bespreken 

Huidige functie: Bosschage 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, in huidige functie 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Beschermen van het bosje 
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BM076 Watertoren , 's-Gravendeel  

De watertoren aan de Kilweg is in 1914 gebouwd. De wateroren is gemetseld , waarbij een deel 

van de toren dichtgeplamuurd is. De bovenkant van de watertoren is afgewerkt met 

kanteelachtige vormen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Watertoren 

Huidige functie: g 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De watertoren is niet toegankelijk en kan 

alleen van een afstand bezichtigd worden.  Het terrein 

om de watertoren toegankelijk maken en aankleden is 

gewenst als recreatief rustpunt. 

 

BM077 Natuurgebied Polder Groot-Koninkrijk, 's-Gravendeel  

Het natuurgebied Groot Koninkrijk ligt aan de Oude Maas en is 

met lage kades en de Gorsdijk omgeven. Binnen de kades liggen 

langgerekte grasgorzen en buiten de kades liggen rietlanden. Het 

gebied is een belangrijke overwinteringsgebied van ganzen, 

steltlopers e.a. In het westelijk deel van de polder isrecentelijk 

riet en ruigte aangepland. 

 

Naam: Polder Groot-Koninkrijk 

Oorspronkelijke functie: Gorzen 

Huidige functie: Natuurgebied 

Eigenaar: Natuurmonumenten 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Natuurgebied en rustgebied stimuleren. 

 

BM078 Boomgaard , 's-Gravendeel  

Op een weiland aan de Maasdamseweg staat een grote 

boomgaard met hoogstamfruitbomen.Tientallen 

volgroeide fruitbomen en recent aangeplante bomen 

worden goed onderhouden en geven een fraai 

aagezicht.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Boomgaard 

Huidige functie: Boomgaard 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, De fruitbomen hebben een ruime onderlinge afstand en worden 

goed bijgehouden. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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BM079 Boomgaard , 's-Gravendeel  

Een hoogstamboomgaard met een oude perenboom 

achter de Frisostraat. Lege delen van het weidje zijn 

opgevuld met nieuwe aanplant.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Boomgaard 

Huidige functie: Boomgaard 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, fruitbomen worden goed 

gesnoeid en indien nodig vervangen voor nieuwe aanplant 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

M080 Boom(groep) Beatrixboom, 's-Gravendeel  

oor het voormalige gemeentehuis staat een Beatrixboom.  

 

Naam: Beatrixboom 

Oorspronkelijke functie: Decoratief 

Huidige functie: Decoratief 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM081 Haven , 's-Gravendeel  

De haven van 's-Gravendeel wordt voor industriÙle 

doeleinden gebruikt. De haven liep tot 1963 door naar 

de Bouquetkreek, dit is afgedamt. Een sluisje met een 

tweetal afsluiters is gelegen in de basaltkeien 

afdamming. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Haven 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM082 Begraafplaats , 's-Gravendeel  

Oude begraafplaats aan de Kerkstraat met 

oorlogsgraven en graven van watersnoodslachtoffers.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Begraafplaats 

Huidige functie: Begraafplaats 

Eigenaar: St. Oorlogsgraven 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 
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waardevol 

Aanbeveling:  

 

BM083 Woning Doktershuis, 's-Gravendeel  

Het fraaie Doktershuis met onderliggend gemetseld 

sluisje is zeer lange tijd een belangrijk centrum 

geweest in 's-Gravendeel. Tijdens de watersnoodramp 

was het gebouw het centrum van de hulpverlening. Het 

doktershuis heeft een oude gevelsteen als herinnering 

aan de ramp. Waarschijnlijk is het huis tevens een 

oude redoute. 

 

Naam: Doktershuis 

Oorspronkelijke functie: Doktershuis en sluisje 

Huidige functie: Woning en sluisje 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, het huis is in goede staat, maar de gemetselde sluiskade dient 

gerestaureerd te worden omdat er grote scheuren in zitten. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Restaureren van het sluisje naast de dokterswoning 

 

BM084 Vlasroterij , 's-Gravendeel  

De betonnen bakken zijn restanten van een vlasroterij. 

In de bakken werd het vlas in kokend water 

ondergedompeld om het vlas te roten. Rond 's-

Gravendeel stonden tientallen van deze betonnen 

bakken.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Vlasroterij 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, Het betonwerk is in goede staat. Twee van de drie deuren ontbreken 

en de aanwezige deur is geheel verroest. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Opknappen van de roterij als herinnering aan de vlascultuur, dat rond 's-Gravendeel 

erg groot was. 

 

BM085 Boom (groep) , Sint Anthonypolder  

De knotes (ca. 125 jaar) in de Sint Anthoniepolder is 

sinds 2007 een monumentale boom. De knotes staat 

ten noorden van de Polderdijk voor het kassencomplex. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk element 

Huidige functie: Landschappelijk element 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Door het struweel om de knotes weg te halen is er een fraaier aangezicht op de 

monumentale knotessen 
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BM086 Boom (groep) , Sint Anthonypolder  

Monumentale zwarte populier langs de oever van de Binnemaas in 

de Sint Anthoniepolder. De boom is waarschijnlijk 100-110 jaar oud 

en daarmee de oudste populier in de HW. De boom is sinds 2007 

monumentaal. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Monumentale boom zo lang mogelijk behouden. 

 

BM087 Boom (groep) , Sint Anthonypolder  

Beeldbepalende leilinde van ca. 110 jaar oud. Het 

huisje wat er achterstond is inmiddels verdwenen. 

achterstond is inmiddels verdwenen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Zonwering 

Huidige functie: Landschappelijk element 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Leilinde beschermen en jaarlijks snoeien 

 

BM088 Kerk Sint Anthoniepolder, Sint Anthonypolder  

Het oorspronkelijke kerkgebouw is waarschijnlijk 

gebouwd in de 14e eeuw. Het Romaanse kerkje is 

gewijd aan de Heilige Anthonius de Groote (Sint-

Anthonie). Annie M.G.Schmidt is hier in 1906 gedoopt 

door haar vader, die hier dominee was. De kerk staat 

open in de Sint-Anthonypolder ten zuiden van de 

Polderdijk. Een begraafplaats ligt naast de kerk. 

 

Naam: Sint Anthoniepolder 

Oorspronkelijke functie: Kerk 

Huidige functie: Kerk 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, kerkje is in 1985 gerestaureerd 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM089 Veerstoep , Sint Anthonypolder  

De veerstoep van het voormalige voetveer aan de 

Zwanegatsedijk, tegenover Wintersweg, waar het veer 

ook heen voer. Er liggen nu verschillende houten 

aanlegsteigers, waar een aantal bootjes aan liggen. 

 

Naam:  
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Oorspronkelijke functie: Veerhaven 

Huidige functie: Haventje 

Eigenaar: Onbekend 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM090 Duiker , Sint Anthonypolder  

Een oude, gemetselde duiker (1776) onder de 

Polderdijk bij Poldersche Molen met sluitsteen.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: In- en uitwatering 

Huidige functie: In- en uitwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: 1776 

Staat van onderhoud: Goed, duiker is gerestaureerd 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Behouden van duiker 

 

 

BM091 Polder Sint Anthonypolder, Sint Anthonypolder 

De Sint Anthoniepolder is de oudste polder van de 

Hoeksche Waard, doordat de omlliggende dijken in 

1421 standhielden. De veenpolder bevat nog de 

historische verkavelings- en slotenpatroon. Een aantal 

fraaie rijtjes met knot 

 

Naam: Sint Anthonypolder 

Oorspronkelijke functie: Agrarisch gebruik 

Huidige functie: Agrarisch gebruik 

Eigenaar: Diverse 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De Sint Anthoniepolder is de basis van bedijkingsgeschiedenis. Het archeologisch 

waardevolle gebied dient beschermd te worden voor ruimtelijke inrichting en verstoringen in de 

bodem. 

 

BM092 Molen Sint Anthony Poldermolen, Sint Anthonypolder  

De ronde stenen poldermolen is in 1749 gebouwd en 

heeft tot 1957 de polder bemaald. Het water wordt 

door middel van een scherprad opgevoerd naar de 

Binnenmaas. De gronzeiler is zwart geteerd en heeft in 

2007 een grote restauratie gehad. Onder de molen zit 

een zeer fraaie heul met sluisje. 

 

Naam: Sint Anthony Poldermolen 

Oorspronkelijke functie: Polderbemaling 

Huidige functie: Noodbemaling, historie 

Eigenaar: Molenstichting 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 
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Aanbeveling:  

 

BM093 Boomgaard , Sint Anthonypolder  

Een boomgaard met verschillende 

hoogstamfruitsoorten en een omliggende houtsingels 

(els).  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Fruitproductie 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Boomgaard behouden 

 

BM094 Boom (groep) , Stougjesdijk  

De beeldbepalende populier staat aan de Stougjesdijk. De circa 

65 jaar oude boom is tweemaal gered van de zaag  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk element 

Huidige functie: Landschappelijk element 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Een goed boombeheer toepassen, zodat de 

beeldbepalende boom zo lang mogelijk de Stougjes dijk kan 

sieren. 

 

BM095 Stap , Stougjesdijk  

Een betonnen vlondertje of 'stap' boven sloot om water 

uit de sloot te putten bij boerderij 'Even Ver'. De stap zit 

aan het einde van een fraaie kade, dat deels van beton 

en deels gemetseld is. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Watervoorziening 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: In de Hoeksche Waard zijn twee 'stapjes', waardoor ze uniek zijn. De stapjes dien 

beschermd te worden. 
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BM096 Electriciteitskast , Stougjesdijk  

Een sierlijke, metalen hokje dat waarschijnlijk als 

electriciteitskastje werkte.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteitsnetwerk 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, de kast is zwaar verroest 

en valt uit elkaar 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Opknappen van de kast en regelmatig een verfbeurt geven. 

 

BM097 Boomgaard , Westmaas  

De walnotenboomgaard aan de Blauwe Steenweg is in 

de Hoeksche Waard uniek, omdat er maar enkele zijn. 

In de boomgaard staan ongeveer 40 walnoten.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Boomgaard 

Huidige functie: Boomgaard 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM098 Boom (groep) , Westmaas  

De beeldbepalende treurwilg met een stamomtrek van 

ruim 4 meter is waarschijnlijk de dikste wilg van de 

Hoeksche Waard.  De wilg is ongeveer 90 jaar oud.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk element 

Huidige functie: Landschappelijk element 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Een goede vormsnoei is cruciaal voor een langere 

levensduur van de treurwilg. 

 

BM099 Molen Windlust, Westmaas  

De korenmolen van Westmaas is gebouwd in 1864 en was tot 

1952 in bedrijf. Onderaan de molen zit een dierenspeciaalzaak  

 

Naam: Windlust 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: Winkel 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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BM100 Boom(groep) , Westmaas  

Fraaie landschappelijke erfbeplanting in Westmaas, 

bestaande uit twee leilindes en een dichhte  

ligusterhaag. Het erf staat  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Erfbeplanting 

Huidige functie: Erfbeplanting 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Erfbeplanting jaarlijks snoeien en behouden. 

 

BM101 Poterloods , Westmaas  

De poterloods staat op een achterf aan de westkop van 

de Binnenmaas. De poterloods is alleen zichtbaar 

vanaf de aan de overkant liggende zeilschool. De 

aardappelbewaarplaats wordt gebruikt als tuinhuisje  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Tuinhuis 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM102 Molenrestant Nieuwe molen, Westmaas  

De stenen poldermolen die hier aan de Vliet stond werd 

in 1900 gebouwd en is in 1940 verwoest. De 

poldermolen in Westmaas Nieuwlandsche polder had 

zijn afwatering rechtstreeks op de Oude Maas. Aan de 

Oostzijde stond teven een molen (Oude Molen) die in 

1913 is gesloopt. De fundering ligt aan het maaiveld in 

de boezem. 

 

Naam: Nieuwe molen 

Oorspronkelijke functie: Polderbemaling 

Huidige functie: Archeologie 

Eigenaar: WSHD? 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: NVT, enkel fundering en boezem over. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Conserveren van het element. 

 

BM103 Begraafplaats , Westmaas  

De begraafplaats van Westmaas, met daarin enkele 

oorlogsgraven.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Begraafplaats 

Huidige functie: Begraafplaats 
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Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

BM104 Travalje , Westmaas  

Voor de voormalige smederij in Westmaas staat een 

travalje (hoefstal), waar paarden beslagen konden 

worden. De travalje is geheel van ijzer gemaakt. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Beslaan paarden 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, veel roest 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Schuren en verven van het element. 

 

BM105 Holo Goidschalxoord, Goidschalxoord  

In de Goidschalxoordse dijk zitten bij veel woningen holo's. Deze 

holo's ontstaan tussen gebouwen en de dijk, wanneer de dijk 

opgehoogd en/of verbreed wordt. Er ontstaan hierdoor 

tussenruimte die met betonnen dijkkades ondersteund worden. 

De holo's kunnen enkele meters diep worden. 

 

Naam: Goidschalxoord 

Oorspronkelijke functie: Toegang 

Huidige functie: Toegang 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, de holo's zijn veelal in redelijke 

staat, maar ze verschillen wel van elkaar. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  

 

BM106 Molenaarspad , Heinenoord  

Het molenaarspad is een overblijfsel van de 

boezemkade, pad werd alleen door molenaar gebruikt 

om bij zijn molen te komen. die ten zuiden van het pad 

ligt, te komen. Het onverharde pad maakt een slinger 

door de akkers en is deels beplant met knotwilgen, 

waardoor de landschappelijke waarde zeer hoog is. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Molenaarspad 

Huidige functie: Wandelpad 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Onderzoeken of dit historische pad onderdeel kan uitmaken van een ommetje. 

Knotbomen langs gehele pad aanplanten. 
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BM108 Havenkanaal , Heinenoord  

Het havenkanaal van Heinenoord ligt ten westen van 

de Buitendijk en ligt deels buitendijks, dat nog als 

haven gebruikt wordt. De watergang wordt d.m.v.een 

duikersluis met elkaar verbonden. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Haven 

Huidige functie: Watergang, haven 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, de kades zijn in matige 

staat. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Kades opknappen, haven openhouden 

 

BM109 Dam , Maasdam  

De Maas is in 1270 afgedamd, waarna het dorp 

Maasdam gesticht is. De dam met sluizen maken 

onderdeel uit van de dijk, genaamd Dorpstraat. De 

resten van de sluis in Maasdam zitten onder huis 

Dorpsstraat 38/40 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Afdamming 

Huidige functie: Afdamming 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Nvt 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

BM110 Rivierrestant „Binnenmaas‟ , Mijnsheerenland 

De Binnenbedijkte Maas (Binnenmaas) is een 

overblijfsel van de oorspronkelijke loop van de Maas. 

De Maas is afgedamd  bij de dorpen Maadam en 

Westmaas , de Maas is noordelijk komen te liggen. De 

Binnenmaas is enkele honderden meters breed en 

heeft fraaie rietoevers met eilandjes en 

knotbomenrijen.  Omliggend gebied heeft hoge 

archeologische waarden. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Rivier 

Huidige functie: Meer 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De Binnenmaas en omgeving is zeer waardevol en dient beschermd te worden. 
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BM111 Knotwilgenrij , Munnikenland  

Op beide dijkzijdes staat een fraaie rij met knotwilgen. 

Een groot aantal van de wilgen zijn oude exemplaren, 

met dikke stam en grote pruik. De knotbomen worden 

door de knotgroep gefaseerd onderhouden. 

Knotbomrijen zijn van groot belang voor vliegroutes van 

vleermuizen, maar ook als leefgebied van vogels, 

planten en insecten. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Wilgenhout 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WHSD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De knotwilgen handhaven en zo nodig nieuwplant om de rij gesloten te houden. 

 

BM112 Bomenrij , Polder Nieuw-Bonaventura  

Aan de oostzijde van de Oud-Bonaventurase Dijk staat een rij 

met 45 Hollandse Iepen, die in 1937 en 1940 zijn aangepland.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Conserveren van de bomen, controleren op 

iepziekte 

 

BM113 Polderwegenstructuur, Polder Nieuw-Bonaventura  

In polder Nieuw Bonaventura is de historische 

hoofdontsluiting met drie kruiswegen nog duidelijk 

aanwezig Dit raamwerk is eeuwenlang gebruikt voor de 

ontsluiting en bestaat uit de Boendersweg, Lange dam, 

Eerste-, Tweede- en Derde Kruisweg. Het is doorsneden 

door de HSL en N217 

 

Naam: Langedam, Boendersweg ,Eerste-, Tweede- en 

Derde Kruisweg 

Oorspronkelijke functie: Hoofdontsluiting 

Huidige functie: Polderwegen 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Conserveren van de nog overgebleven polderwegen 
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BM118 Havenkanaal Boezemvliet, Puttershoek  

Het historische havenkanaal waaddoor 5 eeuwen lang 

scheepvaart tussen de Binnenmaas en de Oude Maas mogelijk 

was. De schutsluis is in 1969 verwijderd en het havenkanaal is 

afgedamd. In het zuidelijke deel van het kanaal liggen eilandjes 

met bosschages, waarvan enkele houtkades met hoog opgaande 

bomen. 

 

Naam: Boezemvliet 

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Afwatering 

Eigenaar: WHSD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de oevers van het kanaal maken deel 

uit van tuinen en parken met een gevarieerd beheer. De zuidelijke houtkades hebben 

achterstallig onderhoud. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: In het zuidelijke deel liggen houtkades die vroeger afgezet werden. Dit 

hakhoutbeheer is gewenst voor de landschappelijke en ecologische waarde 

 

BM119 Havenkanaal Het Lorregat, Puttershoek  

Het Lorregat, ligt ten oosten van Puttershoek aan de 

Oude Maas. Het haventje is het verlengde van De Kreek 

en de Middenvliet. Het Hooft van Benthuizen met 

sluizen is gebouwd tussen de watergangen. 

 

Naam: Het Lorregat 

Oorspronkelijke functie: Haven/ uitwatering 

Huidige functie: Haven/ uitwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het stekkie (recreatief rustpunt) kan verfraaid worden door bijvoorbeeld ecologisch 

beheerde (bloemrijke) kades langs de haven. 

 

BM120 Coupure , Puttershoek  

Betonnen waterkerende muur met coupures voor 

afsluiting met houten vloedplanken voor de gebouwen 

op schouteneinde 56/60. De waterkerende muur staat 

enkele decimeters voor de gevel. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterkering 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Diverse 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, het muurwerk is geheel 

van beton, dat in goede staat is 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De waterkerende muur conserveren en het betonwerk jaarlijks controleren op 

betonrot. Voorlichting over de functie en werking van de muur gewenst. 
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BM121 Boomgaard Appeltjesdijk, Ritselaarsdijk 

Op de Ritselaarsdijk zijn rond 1970 

hoogstamfruitbomen met oudhollandse rassen 

aangepland. Dit deel van de dijk wordt in de volksmond 

'Appeltjesdijk' genoemd. Op beide dijkzijdes zijn 

fruitbomen en knotwilgen aangepland. In 2008 heeft 

LBZH een beheerplan geschreven voor de dijk, waarin 

gestuurd wordt op her- en nieuwplant en een goed 

onderhoud. 

 

Naam: Appeltjesdijk 

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Dijk met aankleding handhaven en aanvullen waar mogelijk. 

 

BM122 Havenkanaal , 's-Gravendeel  

De haven van 's-Gravendeel liep tot 1963 tot aan het 

doktershuis, waar d.m.v. een sluisje de Bouquetkreek 

bereikbaar was. Het havenkanaal is volledig gedempt, 

maar de omliggendedijk- en straatnamen herinneren 

aan de oude haven. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Weg 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Voorlichting over de oude haven. Een water element terug brengen en onderzoek 

naar de mogelijkheden tot het herconstrueren van de haven. 

 

BM123 Elzensingel , Sint Anthonypolder  

Een perceel, dat omgeven is door een fraaie elzensingel. De elzensingel is aan drie zijden geheel 

gesloten en bestaat uit hoog opgaande, gezonde 

bomen. Binnen de singel ligt een grasperceel, 

waarvan de eerdere functie niet bekend is. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Windkering 

Huidige functie: Windkering 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: De windsingel is landschappelijk zeer waardevol en dient behouden te blijven 
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BM124 Dam , Westmaas  

De Maas is in 1436, na de Sint-Elisabethsvloed, 

afgedamd bij Westmaas. Op de oorspronkelijke dam is 

de Maasdijk aangelegd, waardoor er niks van de 

oorspronkelijke dam zichtbaar is. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Afdamming 

Huidige functie: Afdamming 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Nvt 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Voorlichting over het overdammen van de Maas 

 

BM125 Boom(groep) Iepenlaan, Westmaas  

Monumentaal iepenlaantje bij de Mariënhoeve, 

bestaande uit 9 iepen van 95 jaar oud. In de oorlog is 

het grootste deel van de laan helaas gekapt.  

 

Naam: Iepenlaan 

Oorspronkelijke functie: Laan 

Huidige functie: Laan 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Goede vormsnoei toepassen en inenten tegen iepziekte 
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14. Objecten in de gemeente Strijen 

 
St001 Woonheuvel , Buitendijk  

Een door mensen opgeworpen heuvel (terp) voor het 

droog opslaan van griendhout en riet. De terp is nu in 

gebruik als erf. De terp is deels afgegraven om ruimte 

te maken voor een woonhuis.  De omvangrijke terp is 

duidelijk zichtbaar. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Droge opslag 

Huidige functie: Woonerf 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, deels afgegraven 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Terp conserveren 

 

St002 Begraafplaats , Cillaarshoek  

De begraafsplaats van Cillaarshoek ligt ten oosten van 

de Keizersdijk en hoort bij gemeente Strijen. In de 

begraafplaats liggen een aantal historische graven, 

waaronder dekzerken. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Begraafplaats 

Huidige functie: Begraafplaats 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

St003 Kerk , Cillaarshoek  

Het zaalkerkje in het buurtschap Cillaarshoek is in 

1838 gebouwd ter vervanging van de oude kerk uit 

1615. De kerk bevat tevens enkele grafzerken uit de 

16e eeuw, een luidklok en glas-in-lood-ramen met 

bijbelse voorstellingen. In 1995 is de kerk 

gerestaureerd. Naast de deur zit een gevelsteen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Kerk 

Huidige functie: Kerk 

Eigenaar: Kerkbestuur 

Gevelsteen: De eerste steen gelegd door rochus schrijver  h.z. junior ; oud 6 jaar en 7 maanden ; 

den 18 juny 1838 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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St004 Landgoed „De Peerdegaerdt‟, De Klem  

Landgoed Peerdengaard gecreërd naar een 

tuinontwerp van Mien Ruys. Hoge landschappelijke 

waarde door hoogstamboomgaard. De boomgaard is 

vanaf 2008 in restauratie. 

 

Naam: Peerdengaard 

Oorspronkelijke functie: Woonerf 

Huidige functie: Stoeterij 

Eigenaar:  

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

St005 Halfstamboomgaard , De Klem  

Voor het landgoed „De Peerdegaerdt‟ staan aan de 

Kuisdijk ongeveer 20 perenbomen van rond de 50-60 

jaar oud.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Boomgaard 

Huidige functie: Boomgaard 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, De perenbomen staan 

dicht op elkaar 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Wanneer het mogelijk is, zouden de perenbomen meer ruimte moeten krijgen.  De 

onderlinge afstandsnorm voor halfstam is rond de vijf meter 

 

St006 Donk , Land van Essche   

De donk is een restant van de rivierafzetting. Op deze 

verhoogde plekken kon  de mens „droog‟leven. De donk 

is niet meer zichtbaar in het landschap. 

 

Naam: 

Oorspronkelijke functie: Verhoogd terrein 

Huidige functie: Grasland 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: nvt 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling:  

 

St007 Donk , Land van Essche  

De donk is een restant van de rivierafzetting. Op deze 

verhoogde plekken kon  de mens „droog‟leven. De donk 

is niet meer zichtbaar in het landschap. 

 

Naam: 

Oorspronkelijke functie: Verhoogd terrein 

Huidige functie: Grasland 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  
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Staat van onderhoud: nvt 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: 

 

St008 Heul , Land van Essche  

Een heul om het erf van het monumentale boerderij te 

kunnen betreden. Een gemetselde toog is zichtbaar. De 

rest van de heul is waarschijnlijk gemetseld en met 

cementbeton dichtgeplamuurd en verstevigd met 

muurankers  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie: Heul 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, De voeg van de gemetselde toog is zeer slecht. Het beton is in 

goede staat, maar het is onbekend of er wat achter zit. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Hercronstrueren van een gemetselde heul voor de monumentale boerderij zal de 

landschappelijk waarde en aangezicht versterken. 

 

St009 Gemaal, Land van Essche  

In het bosje langs de Loo liggen restanten van het 

gemaal dat hier stond. Eerst stond hier een 

poldermolen, dat vervangen is door een gemaal, dat 

eind 20e eeuw verwijderd is. Er resteren gemetselde en 

betonnen kaden, metalen onderdelen en de 

molensloot. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Gemaal 

Huidige functie: Bosschage 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, er zijn alleen restanten overgebleven. Fundering ligt ondergronds. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

St010 Poterloods , Land van Essche  

Een poterloods met moderne golfplaten, wordt gebruikt 

voor opslag. De poterloods staat op een open erf, langs 

de Wielweg  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaardplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, Glaswerk is compleet 

zonder breuken.Verf is aan het bladeren 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Een verfbeurt om het houtwerk te beschermen en een fraaier aanzicht te creÙren is 

gewenst. 
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St012 Woonheuvel De Heuvel, Mariapolder  

Een verhoogde woonheuvel (terp) in de Mariapolder 

aan de Buitendijk. Het verhoogde erf werd gebruikt om 

bij hoog water producten droog op te slaan of om op te 

wonen. 

 

Naam: De Heuvel 

Oorspronkelijke functie: Schuilplaats 

Huidige functie: Woonerf 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het verhoogde woonerf met haar archeologische waarden beschermen. 

 

St013 Wiel , Mariapolder  

In de Hogedijk zit een restant van een dijkdoorbraak. 

Het wiel is duidelijk zichtbaar door de kromming in de 

dijk en slootstructuur. Het wiel is vol gestort met 

rommel en aarde. Centraal op de locatie staat een 

fraaie populier. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, er is veel rotzooi gedumpt in het wiel. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Opruimen van het element. 

 

St015 Kazemat met luchtwachttoren , Mariapolder  

Een raatbouwtoren van 5 meter hoog op een grote 

kazemat uit 1937 aan de Buitendijk van de 

Mariapolder te Strijensas. De toren is later in 1950 op 

de kazemat gebouwd in het kader van de Koude 

Oorlog. Het bestaat uit betonnen panelen en een 

betonnen traphuis. Het object is een gemeentelijk 

monument. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Defensie 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, het binnenwerk van de toren is verallen 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De luchwachttoren op de kazemat is uniek. Deze toren in de Mariapolder is de 

laagste nog bestaande toren. De luchtwachttoren dient opgeknapt te worden. 
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St016 Agrarische gebouwen , Mariapolder  

In de Mariapolder langgerekt boogvormig bakstenen 

bouwwerk uit 1947. Het unieke gebouw diende voor 

het bewaren van consumptieaardappelen met 

verwarming door koolstook. voor het bewaren van 

consumptieaardappelen met verwarming door 

koolstook. De constructie bestaat uit een houten 

geraamte met een betonnen buitenlaag.  Een vijftal 

gemetselde ventilatiegaten dienden om het drogen te 

versnellen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: In de Hoeksche Waard zijn twee van deze objecten gevonden. De andere staat in 

ABH Cromstrijen. Deze unieke objecten dienen geconserveerd te worden. 

 

St021 Veer , Mariapolder  

De restanten van een oude Veerkade in de 

Mariapolder.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Veerkade 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, vervallen staat 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De kadestructuur handhaven 

 

St022 Boom (groep) , Mookhoek  

De monumentale linde voor de Lindehoeve is rond 1911 

aangeplant. Het is de grootste solitaire linde van de HW  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk element 

Huidige functie: Landschappelijk element 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: De linde behouden en jaarlijks controleren op 

probleemtakken. 

 

 



 

Cultuurhistorische objecten Hoeksche Waard                  125                                     Landschapsbeheer Zuid-Holland 

St023 Kerk , Mookhoek  

Een klein kerkje aan de Mookhoekse dijk, dat gebouwd is in 

1890. Vanaf de dijk is het sierlijk kerkje goed zichtbaar. Er 

worden nog diensten in de kerk georganiseerd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Kerkdiensten 

Huidige functie: Kerkdiensten 

Eigenaar: Kerkraad 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

St024 Heul Schawacht, Mookhoek  

Voor boerderij Schawacht ligt een gemetselde heul, 

met een sluitsteen waarop 1955 staat. Op de heul 

staat een poort. De poort bestaat uit twee gemetselde 

pijlers, met daarop sierlijke stenen bollen en de naam 

'Schawacht' 

 

Naam: Schawacht 

Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie: Heul 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen: 1955 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het gehele erf, waar de heul en poort onderdeel van uit maken, is zeer fraai en dient 

behouden te blijven. 

 

St025 Watersnoodhuisjes , Mookhoek  

Houten huisjes door het Zweedse Rode Kruis 

gedoneerd na de watersnoodramp van 1953. De 

huisjes staan in de Mookhoek. De straat waarin de 

huisjes staan is Zweedse straat genaamd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Noodhuizen 

Huidige functie: Woningen 

Eigenaar: Particulieren 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Watersnoodhuisjes herinneren ons aan de ramp van 1953 en dienen daarom 

behouden te blijven. 

 

St026 Heul Leeuwensteyn, Mookhoek  

Voor boerderij Leeuwensteyn ligt een gemetselde heul 

met sluitsteen, waarop een fraaie poort staat. De poort 

bestaat uit twee gemetselde pijlers, waarop stenen 

leeuwen zitten die een wapenschild vasthouden. Vanaf 

de poort loopt een laan met een dubbele populieren 

naar de boerderij. 

 

Naam: Leeuwensteyn 
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Oorspronkelijke functie: Heul 

Huidige functie: Heul 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Fraaie heul en poort dienen behouden te blijven. 

 

St027 Vlasroterij , Mookhoek  

Een grote vlasroterij met gemetselde schoorsteen en 9 

betonnen (root) bakken, waarin het vlasproduct 

gekookt werd. De roterij is niet meer ingebruik en staat 

leeg. Naast de roterij staan verschillende schuurtjes. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Productie van linnen 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, de schoorsteen zit vol 

met scheuren. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Deze roterij is nog redelijk intact alleen verrommeld. De schoorsteen dient 

gerestaureerd te worden. 

 

St028 Gaspit , Oudeland van Strijen  

Achter het huis ligt een 100 jaar oude gaspit, dat nog 

werkend is. Een 19 meter lange pijp haalt gasrijk water 

uit de veenlaag. De gas wordt van het water 

gescheiden en opgevangen in de metalen ketel. Om de 

gaspit is een muurtje gemetseld. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Gasproductie 

Huidige functie: Gasproductie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, de ketel is verroest en de binnenkant dient opnieuw geteerd te 

worden. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Er resteren nog enkele historische gaspitten om het Oudeland, die opgeknapt en 

behouden dienen te worden. 

 

St029 Gemaalrestant Oudeland Laag, Oudeland van Strijen  

Het voormalige scheprad gemaal 'Oudeland Laag'  

omgebouwd tot een vogelobservatiehut van SBB  

 

Naam: Oudeland Laag 

Oorspronkelijke functie: Gemaal 

Huidige functie: Observatiehuis 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen: Gevelsteentekst is niet te lezen 

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling:  
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St030 Molenrestant Molenwegse molen, Oudeland van Strijen  

De fundering van de Molenwegse molen ligt op een 

eilandje ten zuiden van de Molenweg. De oude 

molensloot ligt nog immer om de molenrestant heen. 

Een gemetselde toog voor de verbinding met de sloot 

zit naast de fundering in de grond. 

 

Naam: Molenwegse molen 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, de resterende fundering is 

nog zeer duidelijk aanwezig. Het geheel dreigt echter overgroeid te raken en te worden vergeten. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De molenrestant en molensloot kan weer riet- en grasvrij gemaakt worden, zodat de 

fundering meer tot zijn recht komt. Het is een zeer interessant object om op te nemen in een 

recreatieplan. 

 

St031 Gemaal Overwater, Oudeland van Strijen  

De Molenwegse molen in het Oudeland van Strijen is 

gesloopt in 1936. De fundering ligt er nog en hier is in 

hetzelfde jaar het gemaal 'Overwater' geplaatst. In de 

tuin voor het gemaal staat een model van een molen 

 

Naam: Overwater 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: Gemaal 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: 13-7-'93 ; eerste steenlegging door P.S.D. 

Overwater ; oud 6 jaar 

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

St032 Polder Oudeland van Strijen, Oudeland van Strijen  

Het Oudeland van Strijen is een open graslandpolder 

met stukken plasdras, waar tientallen vogel- en 

diersoorten leven. De polder is gelijk na 1421 weer 

ingepolderd en heeft daardoor de veenlaag behouden. 

De polder is een belangrijk beschermd natuurgebied. 

 

Naam: Oudeland van Strijen 

Oorspronkelijke functie: Polder 

Huidige functie: Polder 

Eigenaar: Diverse partijen 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het Oudeland is een beschermd natuurgebied en dient onaangetast te blijven. 
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St033 Eendenkooi , Oudeland van Strijen  

Ten zuiden van de Ritselaarsdijk ligt een voormalige 

eendenkooi, dat bestaat uit een plas en kooibos. De 

eendenkooi is ontoegankelijk voor publiek. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Eendenvangst 

Huidige functie: Natuurontwikkeling 

Eigenaar: SBB? 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Onbekend 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: Behouden van eendenkooi 

 

St034 Wiel , Oudendijk  

Het wiel is het gevolg van een dijkdoorbraak in de 

Oudendijk. Het wiel is verland en begroeid met 

hoogopgaande bomen. Waarschijnlijk heeft het wiel 

een functie gehad als eendenkooi. Het omliggende bos 

zou dan een restant zijn van het kooikerbos.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Wiel 

Huidige functie: Bosschage 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, Het wiel is verland en omgevormd tot bos 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het wiel weer in oorspronkelijke staat brengen door het weer open te graven. 

Daarnaast onderzoeken of hier een eendenkooi was en dit wellicht herconstrueren. 

 

St035 Electriciteitspaal , Oudendijk  

Één van de weinige restanten van het bovengrondse 

electriciteitsnet. De paal aan de Oudendijk is op een 

hoogte van twee meter afgezaagd. Aan de westzijde zit 

de electrciteitskast met bedrading. De paal en de kast 

zijn beiden van hout en staan in een weide aan de dijk. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteitspaal 

Huidige functie: - 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, de paal is afgezaagd. Het element is van hout, dat niet meer 

onderhouden wordt. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het element dient geconserveerd te worden, als herinnering aan het bovengrondse  

electriciteitsnetwerk. Onderzoeken of het mogelijk is de paal weer in oude staat terug te brengen. 
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St036 Electriciteitspaal , Oudendijk  

Één van de weinige restanten van het bovengrondse 

electriciteitsnet. De paal aan de Oudendijk is op een hoogte 

anderhalve meter afgezaagd. Aan de oostzijde van de paal zit 

de achterwand van de electriciteitskast, de rest van de kast ligt 

op de grond. De bedrading zit nog vast aan het resterende 

kastdeel. De paal en de kast zijn beiden van hout en staan in 

een weide aan de dijk. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteitspaal 

Huidige functie:  

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, de paal is afgezaagd en de kast 

ligt op de grond te verrotten. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De electriciteitskast dient weer aan de paal gemonteerd te worden en er dient 

onderzoek gedaan te worden naar de mogelijkheden of de gehele paal  gerestaureerd kan 

worden. 

 

St037 Boom (groep) , Oudendijk  

Deze Hollandse Iep is in 1925 aangepland en staat aan de 

dijkstoep  tussen de Oudendijk en Waleweg  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landschappelijk 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische 

waarde 

Aanbeveling: De iep jaarlijks controleren op iepziekte en 

bijsnoeien, zodat de oude iep nog lang mee kan gaan. 

 

St038 Griend Plaat Land van Essche, Plaat van Essche 

De Plaat van Essche is een uitgestrek, buitendijks 

griendgebied met gorzen, slikken en moerasbossen. 

Vroeger verzamelden griendwerkers griendhout, dat 

gebruikt werd voor de productie van gereedschap, 

manden etc. Op de plaat staan nog drie verhoogde 

griendketen. 

 

Naam: Plaat Land van Essche 

Oorspronkelijke functie: Griend 

Huidige functie: Bos 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, griendonderhoud is zeer intensief en de griend groeit dan ook uit 

tot bos, dat veel waarden heeft voor flora en fauna 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  
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St039 Griendkeet Hannes, Plaat van Essche  

Op de griendheuvel staat een griendkeet, waarin de 

griendwerkers bij hoog water konden schuilen. De 

griendkeet heeft een gemetselde fundering, houten 

muren en een rieten dak. Recentelijk is de keet 

opgeknapt. 

 

Naam: Hannes 

Oorspronkelijke functie: Griendkeet 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De griendkeet in de Zeehondenplaat en deze keet zijn de enige twee keten die in 

goede staat zijn en dienen een rol te krijgen in de historievoorlichting van het eiland HW 

 

St040 Griendkeet Koosje, Plaat van Essche  

Op de griendheuvel staat een ingestorte griendkeet. De 

oorspronkelijke griendkeet was hetzelfde opgebouwd 

als de westelijk gelegen griendkeet 'Hannes'. De 

ingestorte keet ligt in een stilte-gebied en is een ideale 

schuilplaats voor verschillende vogels. 

 

Naam: Koosje 

Oorspronkelijke functie: Griendkeet 

Huidige functie: Natuur 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de ingestorte griendkeet is voor natuurdoeleinden 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Griendheuvel en restanten griendkeet conserveren en onderdeel laten uitmaken 

van de omliggende natuur 

 

St041 Griendkeet Kraai, Plaat van Essche  

In het stiltegebied ligt een griendheuvel met griendkeet. 

Voor de heuvel staat een houten damwand met sluisje. 

De griendkeet is niet te bereiken, omdat het ver in het 

stiltegebied ligt, dat deels onder water ligt. De keet 

heeft waarschijnlijk dezelfde natuurdoelstelling als de 

westelijk gelegen griendkeet 'Koosje'. 

 

Naam: Kraai 

Oorspronkelijke functie: Griendkeet 

Huidige functie: - 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Onbekend, keet is niet te benaderen 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Griendheuvel en restanten griendkeet conserveren en onderdeel laten uitmaken 

van de omliggende natuur 
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St042 Griendkeet Zeehond, Plaat van Essche  

Op de Zeehondenplaat staat één griendkeet, dat nog in 

goede staat is. De keet staat op een griendheuvel, 

zodat het droog staat bij hoog water. De keet bestaat 

uit 3 houten muren, 1 gemetselde gevel en een dak 

van golfplaten. 

 

Naam: Zeehond 

Oorspronkelijke functie: Griendkeet 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, Van de buitenkant ziet het gebouwtje er goed uit, maar van 

binnen vervallen 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De griendkeet 'Hannes' en deze keet zijn de enige twee keten die in goede staat zijn 

en dienen een rol te krijgen in de historievoorlichting van het eiland HW 

 

St043 Natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep, Plaat van Essche  

De akkerbouw polder is terug gegeven aan de deltanatuur. Er zijn geulen gegraven en de 

zomerkades zijn doorgestoken, zodat het Hollands Diep 

weer vrij het gebied in kan lopen. Centraal in het gebied 

is in 2004 een redoute gemaakt. Het 

rivierenlandschaps is ideaal voor steltlopers. 

 

Naam: Oeverlanden Hollands Diep 

Oorspronkelijke functie: Akkerbouwpolder 

Huidige functie: Deltanatuur en recreatie 

Eigenaar: SBB 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling:  

 

St044 Electriciteitskast , Polder Nieuw-Bonaventura   

Aan de oostzijde van de Oud Bonaventurasedijk staat 

een restant van het bovengrondse electriciteitsnetwerk. 

Een roodgeverfde electriciteitskast zit bevestigd aan 

een afgezaagde electriciteitspaal. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteitdrager 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, de kast en paal vallen bijna uit elkaar door houtrot. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Opknappen en conserveren van het object 
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St045 Wiel , Schenkeldijk  

Ten noorden van de Noord Kavelsedijk ligt een waterpartij dat waarschijnlijk een restant is van 

een dijkdoorbraak. In de dijk zit een flinke krommingom 

de waterpartij heen. Het wiel is geheel dichtgegroeid 

met riet. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Plas 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, het wiel is aan het 

verlanden. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Uitbaggeren van de plas en de rietoevers jaarlijks terugsnoeien. Eventueel 

ecologische oevers aanleggen. 

 

St046 Heul Waalenburg, Steenplaats  

Een zeer fraaie heul en poort van voormalige boerderij 

Waalenburg aan de Kooilandsedijk. De gemetselde 

heul en poort zijn gebouwd in 1650. In de toog zit een 

sluitsteen met de inscriptie '1650'. Op de gemetselde 

pijlers zitten natuurstenen bollen met wapenschilden, 

waarop 'Waalenburg' staat. In 1800 zijn de betonnen 

zerken (met inscriptie) aangebracht. 

 

Naam: Waalenburg 

Oorspronkelijke functie: Entree 

Huidige functie: Entree 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, veel gaten en scheuren in het metselwerk. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Complete restauratie van het zeer fraai element is gewenst. 

 

St047 Duiker , Steenplaats  

Een fraaie duiker onder de Strijensedijk tussen het 

havenkanaal en 'Oude Haven', dat waarschijnlijk al voor 

de 18e eeuw aanwezig was. De gemetselde duiker 

bevat een ronde toog met een sluitsteen, waarvan de 

instrictie niet meer aftelezen is. De duiker is afsluitbaar 

met houten deuren en er zijn sleuven voor 

vloedplanken aangebracht. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Waterdoorgang 

Huidige functie: Waterdoorgang 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, de duiker is in het verleden verstevigd, maar het metselwerk en de 

sluitsteen zijn niet opgeknapt. 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Metselwerk van de duiker restaureren en reinigen. 
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St048 Wiel , Steenplaats  

Voor boerderij 'De Stoof' ligt een wiel, dat een restant 

van een doorbraak in de Kooilandsedijk is. Aan de 

oevers van het wiel is aan de erfzijde beschoeiing van 

hout aangebracht. De knik in de dijk is nog duidelijk 

zichbaar. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Plas 

Eigenaar: WSHD? 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, de beschoeiing is functioneel voor het erf, maar geeft een minder 

fraai aangezicht. 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het talud van de zuidelijke oevers flauw laten aflopen en natuurvriendelijke oevers 

maken. 

 

St049 Galgeveld , Steenplaats  

Een galgeveld heeft gelegen tussen de Schenkeldijk en 

het havenkanaal. Op de locatie ligt nu een weidje met 

paardenbak en bijbehorende gebouwtjes. Bovengronds 

is niks meer zichtbaar van het galgeveld. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Galgeveld 

Huidige functie: Paardenbak 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: - 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Er is weinig bekend over het galgeveld en daarom is meer onderzoek nodig. De 

lokatie dient gebied beschermd te worden, waarbij eerst grondonderzoek gedaan moet worden 

voor bodemverstoringen. 

 

St050 Sluis , Steenplaats  

Een fraai sluisje aan het havenkanaal van Strijen onder 

de Kooilandsedijk door. Het sluisje is uit klinkers 

opgemetseld en bevat een oude ijzeren afsluiter, 

gekoppeld aan een houten afsluitschot. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: In- en uitwatering 

Huidige functie: In- en uitwatering 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, er zijn klinkers uit de 

constructie gevallen en het voegwerk is slecht 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Opknappen van het sluisje, zodat nog lang behouden kan blijven. 
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St051 Molenrestant Oud Bonaventura, Strijen  

De wipmolen Oud Bonaventura is gebouwd in 1676 

gebouwd aan het Molenweegje in de Polder Oud 

Bonaventura. De molen is in 1936 gesloopt. De 

fundering zit waarschijnlijk onder grond, op de hoek 

van het golfterrein. 

 

Naam: Oud Bonaventura 

Oorspronkelijke functie: Molen 

Huidige functie: Golfterrein 

Eigenaar: Golfterrein 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Slecht, het is onduidelijk wat er onder de grond zit en wat de exacte locatie 

is. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De exacte locatie van de molen dient bepaalt te worden, zodat de eventuele 

restanten beter geconserveerd kunnen worden. 

 

St052 RTM Tracé , Strijen  

Een herinnering aan de RTM , bestaande uit een aantal 

bielzen en een viertal spoorstaven recht omhoog 

staand, ligt op de rotonde. De weg is toepasselijk 

'Trambaan' genoemd 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: RTM tracé 

Huidige functie: Monument 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

St053 RTM station Strijen, Strijen  

Aan de Achterstaat staat het voormalig tramstation van 

Strijendat omgebouwd is tot Restaurant ' 't Tramhuis'  

 

Naam: Strijen 

Oorspronkelijke functie: Tramstation 

Huidige functie: Restaurant 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge 

cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

St054 Wiel , Strijen  

Een tweetal 16-eeuwse dijkdoorbraken  in de 

Weelsedijk  hebben geresulteerd in twee fraaie wielen 

en een dubbele kromming in de dijk. De dijk is 

vernoemd naar de wiel, oftewek weel. Het wiel ligt 

enigzins verscholen achter het boerenerf. De plas 

maakt onderdeel van een parkje met omliggende 

nieuwbouw. 
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Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Plas 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, wiel heeft een rol gekregen in de aankleding van de wijk en wordt 

dan ook goed onderhouden 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Voorlichting over de ontstaanswijze van de wielen en de dubbele kromming in de 

dijk. Ecologisch beheer van de oevers. 

 

St055 Wiel , Strijen  

Een tweetal 16-eeuwse dijkdoorbraken  in de 

Weelsedijk  hebben geresulteerd in twee fraaie wielen 

en een dubbele kromming in de dijk. De dijk is 

vernoemd naar de wiel, oftewek weel. Het wiel ligt net 

buiten de dorpsgrens van Numansdorp. Het wiel is in 

de huidige vorm een fraaie plas, met rietoevers. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Plas 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Voorlichting over de ontstaanswijze van de wielen en de dubbele kromming in de 

dijk. Ecologisch beheer van de oevers en een inrichtingsplan voor omliggend land. 

 

St056 Wiel , Strijen  

De westelijke dijk van de voormalige Groote Waard 

(Westdijk) is op deze locatie in 1552 doorgebroken. 

Een plas (wiel) is achtergebleven toen de Keizerdijk 

oostelijk herbouwd werd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Plas 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De plas handhaven en een ecologisch oeverbeheer toepassen 

 

St057 Wiel , Strijen  

Een wiel aan de westzijde van de Keizersdijk. De 

restant van de in 1552 doorgebroken dijk is 

omgevormd tot plas met rietoevers. Naast het wiel ligt 

een voormalige vlasroterij 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Dijkdoorbraak 

Huidige functie: Plas 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 
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Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De plas handhaven en een ecologisch oeverbeheer toepassen 

 

St058 Sluis , Strijen  

Het historische havenkanaal van Strijen eindigt bij het 

middeleeuwse sluisje aan de Kerkstraat.  De fraaie 

sluis heeft gemetselde kades en een ronde toog met 

een sluitsteen, waarop een onleesbare inscriptie staat. 

De houten sluisdeuren liggen onder de sluis en zijn 

duidelijk zichtbaar. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, metselwerk is in redelijk goede staat. De tekst op de sluitsteen is 

niet leesbaar 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De tekst op de sluitsteen achterhalen en zorgen dat het leesbaar wordt. Het 

metselwerk van de sluis opschonen 

 

St059 Watertoren , Strijen   

De watertoren is gebouwd in 1914 en heeft een hoogte van 27 

meter. De watertoren is verbouwd en in gebruik als woning. De 

bovenkant van de watertoren heeft een kantelen-uiterlijk. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Watertoren 

Huidige functie: Woning 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Watertoren conserveren. 

 

St060 Hooiberg , Strijen  

De hooiberg van het model 'tweeroeder' is uniek in de 

Hoeksche Waard in tegenstelling tot de veel 

voorkomende 'meerroedige hooiberg'. Het zadeldak 

kan met behulp van lieren omhoog getakeld worden, 

zodat er hooi en strobalen gestapeld konden worden. 

De hooiberg bestaat uit twee ijzeren roeden en een 

zadeldak van ijzeren golfplaten. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Opslag voor hooi 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, roeden en zadeldak zijn sterk verroest 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Het element dient opgeknapt te worden, zodat het element behouden kan blijven. 

Om het element meer in het zicht te krijgen, dient de vegetatie (spar, laurier) te worden 

verwijderd. 
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St061 Vlasroterij , Strijen  

Een vlasroterij aan de Keizersdijk voor het roten 

(koken) van de vlas om linnen te kunnen produceren. 

De roterij bestaat uit een hoge rood gemetselsde 

fabriekschoorsteen en twee betonnen bakken, waarin 

het vlas aan de kook gebracht werd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Roten van vlas 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de constructie ziet er op het zicht goed uit. De betonnen bakken zijn 

echter wel zwart geworden in de jaren. 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De Hoeksche Waard heeft een rijke vlasroterij-historie, waar deze roterij nog een 

zeer fraaie overblijfsel van is. Roterij dient geconserveerd te worden en wellicht een rol te 

vervullen in de recreatie. 

 

St062 Electriciteitspaal , Strijen  

Een tweetal electriciteitspalen in een boomgaard 

achter de ijsbaan in Strijen. Het zijn de enige gevonden 

electriciteitspalen, die nog compleet met isolatoren zijn. 

Tussen de palen loopt een stroomdraad, die in het 

schuurtje en in de grond eindigt. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Electriciteit 

Huidige functie: Electriciteit 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Het zijn de enige palen, die tijdens de inventarisatie gevonden is, die niet afgezaagd 

zijn en de isolatoren bevatten. De palen dienen geconserveerd te worden. 

 

St063 Travalje , Strijen  

Een travalje, ook wel hoefstal genoemd , staat voor het 

museum 'Oudeland van Strijen'. De travalje werd 

gebruikt om paarden en/of ezels te beslaan. De 

travalje is geheel van metaal en grijs geschilderd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Paarden beslaan 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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St064 Begraafplaats , Strijen  

Rond 1900 werd er een Joodse Begraafplaats 

gevestigd aan de Oud-Bonaventuresedijk. De 

begraafplaats is in 1988 opgeknapt. De begraafplaats 

is omgeven door een ligusterhaag, die het klein en 

compact houdt. 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Begraafplaats 

Huidige functie: Begraafplaats 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling:  

 

St065 Paal „Jaagpad‟, Strijen  

Langs het havenkanaal lag een jaagpad, waarover 

paarden de boten voort trokken. Een klein deel is nog 

zichtbaar en tevens zo genoemd. Aan het eind van de 

kade staat een gietijzeren paal, de tussen  ca. 1847en 

1895 gemaakt is door IJzergieterij De Prins van Oranje. 

De paal werd gebruikt om paarden aan vast te maken. 

Naam: Jaagpad 

Oorspronkelijke functie: Jaagpad 

Huidige functie: Cultuurhistorie 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, er resteert maar een klein deel van het pad. De paal staat scheef en 

verborgen in een tuin. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De paal dient meer in het zicht geplaatst te worden, waarmee het een functie dient 

te krijgen in de voorlichting over het jaagpad. 

 

St066 Poterloods , Strijen  

Aan de westzijde van boerderij staat een poterloods, 

dat diende om aardappelen in op te slaan. De 

poterloods is in oorspronkelijke staat, met aan alle 

zijden glaswanden en (asbest) golfplaten. 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Aardappelbewaarplaats 

Huidige functie: Opslag 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Behouden van de poterloods 

 

St068 Veerhuis , Strijen-Sas  

Het veerhuis aan de Buitendijk, naast de schutsluis van 

Strijensas. Het veerhuis diende voor het veer dat in de 

haven lag. Het veer was tot 1820 een belangrijke 

verbinding met Noord-Brabant. 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Veerhuis 

Huidige functie: Woning 

Eigenaar: Particulier 
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Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, het sierlijke gebouw wordt intensief onderhouden. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Er ligt hier een recreatief knooppunt, met veel interessante objecten waaraan meer 

aandacht gegeven dient te worden. Het veerhuis kan hier een rol in vervullen. 

 

St069 Sluis , Strijen-Sas  

Het sluiscomplex van Strijensas is een uniek object uit 

1808, dat nog in zeer goede staat is. Sas is een ander 

woord voor sluis (Strijen-sluis). Het sluiscomplex 

bestaat uit drie houten sluisdeuren, een dubbele 

ophaalbrug met ijzeren hefmechanismen en sleuven 

voor stormvloedkering, In 1926 en in 2009 is de sluis 

gerestaureerd. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Sluis 

Huidige functie: Sluis 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen: In de binnenzijde van de sluismuren zitten twee grote vierkante gevelstenen met de 

tekst: 

1. Drooggemaakt en gerestaureerd in het jaar 1848 onder het bestuur van R. Schrijver President; 

B. Kranenburg, J. Maasdam; A. van Driel, S. Herweyer; J. Barendregt, P. de Jongste; J.N.J Jantzon 

van Erffrenten van Babÿlonienbroek, L. van Giessen; G. Diepenhorst - C Penningmeester; J. 

Overwater - Sasmeester; H. Bremken - Fabrÿk 

 

2. Vernieuwd en verlengd in het jaar 1926 onder het bestuur van; J. Overwater A.A. Voorzitter, A.S. 

Overwater, A. Herweijer Gz } Commissie van uitvoering; S. Overwater W.R. Dam; J.G. vd Gijp 

Barendregt, H. Dekker; J. Reedijk Hz, L. Kluifhooft; S. Herweijer J, A. de Koning Jz; J.C. Diepenhorst 

- Secretaris Penningmeester; C.F. Sepmeijer - Bouwkundige; T. overwater - Sluiswachter 

 

Staat van onderhoud: Goed, recentelijk opgeknapt door WSHD en Gemeente Strijen 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Uniek object dient behouden te blijven en is een trekpleister voor recreanten. 

 

St070 Lichtopstand , Strijen-Sas  

In het buitendijkse haventje van Strijensas staat een 

vuurbaken, dat dateert uit 1875. Deze baken diende 

om de boten veilig de haven en/of de zeeuwse wateren 

in te kunnen loodsen. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Lichtopstand 

Huidige functie: Lichtopstand 

Eigenaar: Gemeente 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Lichtopstand conserveren en werkend houden. 
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St071 Boomgaard , Strijen-Sas  

Een fraai boomgaardje met oude fruitbomen ligt naast 

een boerderij  aan de Buitendijk.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Boomgaard 

Huidige functie: Boomgaard 

Eigenaar: Particuliet 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, de fruitbomen staan 

dicht opelkaar en verdringen elkaar op deze wijze. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Een goed snoeibeheer is voor fruitbomen noodzakelijk voor het overleven en de 

fruitproductie. 

 

St073 Grindweg , Buitendijk  

Een onverhardige grindweg langs de Buitendijk. De 

gronden om het pad zijn ingericht met bosschages en 

maisteelt om de groei van jaagobjecten, zoals fazanten 

te stimuleren. Het pad wordt nauwelijks door 

verkeersgebruikers gebruikt. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Jaagpad 

Huidige functie: Jaagpad 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Matig, zeer hobbelige weg met kuilen 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Pad egaliseren 

 

St074 Bomenrij , De Klem  

Een fraaie rij met oude knotwilgen langs gehele 

oostzijde van de Oude Klemsedijk.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landscheiding 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Knotwilgenrij jaarlijks gefaseerd knotten. 

 

St075 Grindweg , Kooiland  

Eén van de laatste grindwegen van de HW ligt in de 

Kooilandse Polder, tussen de Kavelsedijk en de 

Kooilandsedijk. De grindweg is ruim 3 kilometer lang en 

ligt tussen akkers. Het is een openbare weg. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Weg 

Huidige functie: Weg 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  
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Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: De laatste grindwegen in de HW dienen behouden te blijven. Ze geven een andere 

vorm van beleving van het landschap. 

 

St076 Bomenrij , Mariapolder  

Aan de benedenzijde van de Hogedijk aan de 

Mariapolder staat een fraaie rij knotwilgen. 

Landschappelijk is de rij zeer waardevol, zeker gezien 

vanaf de Sassedijk 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Landafscheiding 

Huidige functie: Landschappelijk 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: De knotwilgen gefaseerd knotten, zodat er meer variatie in de structuur ontstaat. 

Behouden voor fraaie aangezicht vanaf de Sassedijk. 

 

St077 Holo Mookhoek, Mookhoek  

Het grootste deel van de Strijense dijkbevat lintbebouwing. 

Doordat de dijken in de loop der eeuwen opgehoogd zijn, zijn 

holo's ontstaan. De met beton versterkte holo's dienen om het 

huis vrij van de dijk te houden en de bewoners een ruimte te 

geven waar ze bij de voordeur kunnen komen. 

 

Naam: Mookhoek 

Oorspronkelijke functie: Dijkverzwaring 

Huidige functie: Dijkverzwaring 

Eigenaar: Particulieren 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk, dit verschilt per holo, maar over 

het algemeen zijn in in redelijke staat. 

Cultuurhistorische waarde: Redelijk hoge cultuurhistorische waarde 

 

St078 Grindwegen , Oudeland van Strijen  

Eén van de laatste grindwegen van de HW ligt in het 

Oudeland van Strijen, tussen de Hoekseweg en de 

Waleweg. Op het kruispunt met de Molenweg wordt de 

grindweg onderbroken met asfalt. Plannen om de 

grindweg te asfalteren zijn gelukkig van de baan 

geraakt. 

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Weg 

Huidige functie: Weg 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling: Grindwegen behouden en grind regelmatig aanvullen 
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St080 Haag , Oudendijk  

Aan de Oudendijk staat een volle haag van meidoorn 

en zwarte els. De haag dient als erfafscheiding en is 

een ruime meter hoog.  

 

Naam:  

Oorspronkelijke functie: Erfafscheiding 

Huidige functie: Erfafscheiding 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed, de haag wordt regelmatig 

goed terug geschoren 

Cultuurhistorische waarde: Zeer hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  

 

St081 Eeuwis Klein Kooidiep, Polder Nieuw-Bonaventura  

Een waterbergende strook grasland langs een perceel 

(eeuwis) langs de toegangslaan naar boerderije 'Wilma 

Dam-Both'  

 

Naam: Klein Kooidiep 

Oorspronkelijke functie: Waterberging 

Huidige functie: Weide 

Eigenaar: Particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Redelijk 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische 

waardevol 

Aanbeveling: Eeuwis in standhouden. 

 

St082 Havenkanaal Nieuwe Haven, Strijen  

Het historische havenkanaal van Strijen is ongeveer 5 

kilometer lang. Het kanaal is in 1647 verlengd tot 

Strijensas (sas=schutsluis). De slingerende 

havenkanaal loopt grotendeels door opengebied. Aan 

de kant van Strijen ligt parallel aan het kanaal een 

jaagpad, waarover paarden de boten voorttrokken. 

 

Naam: Nieuwe Haven 

Oorspronkelijke functie: Havenkanaal 

Huidige functie: Watergang 

Eigenaar: WSHD 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Hoge cultuurhistorische waarde 

Aanbeveling:  
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St083 Eeuwis De Drom, Oosthoek  

Een verlaagde grasstrook langs de Drom voor de 

waterberging bij hoog water. Het is nu in gebruik als 

koeienwei, maar kan nog steeds dienst doen als 

waterberging tussen de kreek en de dijk. 

 

Naam: De Drom 

Oorspronkelijke functie: Waterberging 

Huidige functie: Weide 

Eigenaar: WSHD, particulier 

Gevelsteen:  

Staat van onderhoud: Goed 

Cultuurhistorische waarde: Cultuurhistorische waardevol 

Aanbeveling: Eeuwis in standhouden en een ecologisch beheer toepassen. 
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15. Website „Cultuurhistorische Altas Hoeksche Waard‟ 

 

 

De Cultuurhistorische Atlas Hoeksche Waard ligt nu voor u als rapport. Het doel van deze atlas is 

het bereiken van een zo groot mogelijk doelgroep. Via internet is deze cultuurhistorische atlas 

tevens voor een ieder beschikbaar. 

 

Op de website kunt u een gebied selecteren, waar u meer over wilt weten. Hier ziet u de 

cultuurhistorische elementen ingetekend. Wanneer u meer informatie wenst over het betreffende 

element, kunt u dit via verschillende functies op de internetsite verkrijgen. De beschikbare 

informatie is veelal hetzelfde als in dit document. 

 

Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft in samenwerking met Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) de cultuurhistorische atlassen van de Zuid-Hollandse 

eilanden geïntegreerd in de website van „Kennis Infrastructuur Cultuurhistorie‟. Op deze website 

wordt cultuurhistorische informatie verzameld en toegankelijk gemaakt voor gemeenschappelijk 

gebruik. Om de gegevens te implementeren op de kich-site is een conversietool ontwikkeld door 

het RACM. RACM heeft de ontwikkelingskosten voor deze tool voor haar rekening genomen. 

 

Landschapsbeheer Zuid-Holland streeft ernaar om de website rond juni 2009 operationeel te 

hebben. U kunt de atlas op de site van RACM vinden ( www.kich.nl). 

 

Op de website van Landschapsbeheer Zuid-Holland zal informatie weergegeven worden over het 

project Cultuurhistorische Atlas. Vanuit deze site bestaat de mogelijkheid door te linken naar de 

website van RACM.  

 

Op vele wijzen zal aandacht besteed worden aan de geinventariseerde cultuurhistorie zodat de 

aanwezigheid van deze elementen meer aandacht zal verkrijgen en daarnaast meer 

bewustwording zal plaatsvinden over de aanwezigheid van de waardevolle elementen.  
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16. Aanbevelingen 

 
Als we naar het resultaat kijken van dit onderzoek, dan lezen we dat er 299 objecten en 

elementen zijn omschreven. Er zijn tijdens het onderzoek enkele objecten en elementen aan de 

kaart toegevoegd, en enkele zijn afgevoerd omdat ze niet aan de criteria voldeden. Er zijn er ook 

veel, waarover besloten is deze gegroepeerd mee te nemen in dit rapport. Op deze wijze zijn de 

dijken, boerderijen, kreeklopen, RTM-tracé, kazematten en grenspalen ingetekend, maar niet 

individueel beschreven.  

 

Naar aanleiding van de cultuurhistorische atlas van Goeree-Overflakkee zijn vervolgtrajecten op 

gang gezet. Er zijn recreatieve routes aangelegd langs de cultuurhistorische objecten en 

elementen en er worden per gemeente een aantal in samenwerking met Landschapsbeheer Zuid-

Holland gerenoveerd. Het streven van Landschapsbeheer Zuid-Holland is dat dit traject ook in 

deHoeksche Waard wordt ingegaan. 

 

Met deze kaart en informatie  worden de volgende aanbevelingen gedaan aan de bestuurders 

van de Hoeksche Waard: 

 Alle beschreven cultuurhistorische objecten worden opgenomen in de 

bestemmingsplannen en voorzien van een beschermde status.  

 Elke gemeente en het waterschap stelt een plan op voor behoud en herstel van 

de genoemde cultuurhistorische objecten, waarbij tevens de oorspronkelijke 

functie wordt hersteld of een nieuwe functie wordt aangegeven. 

 Bij de uitvoering van werkzaamheden in de omgeving van een object, wordt een 

eventueel herstel van het object meegenomen. 

 Bij graafwerkzaamheden rekening houden met oude kreeklopen of oude 

dijkdoorbraken en het Verdrag met Malta dient nageleefd te worden. HBij het 

graven van nieuwe waterpartijen proberen de oude waterpartijen te herstellen. Bij 

andere werkzaamheden nabij oude kreken, rekening houden met de mogelijkheid 

tot archeologisch onderzoek. 

 Voor zover mogelijk, oude landschappelijke structuren, zoals dijken, waterlopen 

en wegen, bij herinrichting van (deel) gebieden, handhaven of restaureren. 

 Goed communiceren met belangenhebbende organsiaties over de keuzes een 

object of element wel of niet te restaureren. Belangrijk daarbij is om in de 

voorlichting aan te geven hoe de restauratie plaats vindt  om misverstanden te 

voorkomen. 

 Financiën zoeken of vrijmaken waaruit cultuurhistorische elementen kunnen 

worden instant gehouden of hersteld. 

 Voorlichting geven naar de bewoners en scholen in het gebied over de 

cultuurhistorische elementen. Dit kan door middel van voorlichtingsavonden en 

artikelen in kranten. Maar ook door middel van meer aandacht op de websites 

van regionale verenigingen, gemeenten en het waterschap. Voor scholen kan een 

speciaal lespakket worden samengesteld, gericht op basisscholen en voortgezet 

onderwijs. 

 Aandacht schenken aan voorlichting aan toeristen door middel van een folder of 

uitzetten van cultuurhistorische routes. 

 Meer informatie plaatsen nabij de cultuurhistorische objecten en elementen door 

middel van het plaatsen van bebording langs een fietsnetwerk, wandelnetwerk 

(ommetjes in en rond dorp) en autonetwerk.  

 Een vervolg inventarisatie, waarbij nieuw ontdekte objecten en elementen, die 

tijdens dit onderzoek over het hoofd zijn gezien, maar alsnog worden ontdekt, 

worden bijgetekend. 
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 Een jaarlijkse update van zowel de website als van het rapport waarmee 

verouderde informatie kan worden bijgewerkt en vanaf de website van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland is te uploaden. 
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