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Inleiding: korte geschiedenis van  

Krimpen aan den IJssel1 

Krimpen aan den IJssel ligt in de Krimpenerwaard, op de plek waar de IJssel in de Lek uitmondt. De eerste 

ontginningen in de Krimpenerwaard vonden plaats tussen 1000 en 1300 n.Chr. De vroegste vermelding van de 

streeknaam ‘Crempene’ is in een tekst uit 1130.
2
 Het woord ‘krimpen’ verwijst vermoedelijk naar een rivierbocht.  

Rond 1150 werden de Lek en de Hollandsche IJssel bedijkt. Het dorp Krimpen aan den IJssel ontstond als 

dijkdorp langs de IJssel. De eerste vermelding stamt uit een tekst uit 1277, waarin sprake is van twee dorpen: 

Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. De ontginning van de landen ten zuiden van Krimpen aan den 

IJssel vond plaats in twee delen vanuit de IJsseldijk. In het westelijk deel van Krimpen legde men korte percelen 

aan, in het oostelijk deel langere. Zo ontstonden de polders Langeland en Kortland.
3
 Beide polders kregen twee 

poldermolens die afwaterden op de IJssel. De kade die de polder Langeland begrensde aan de oostzijde, de 

Breekade, was al in de 14de eeuw een doorvoerroute van en naar het veer bij Krimpen aan de Lek en maakte zo 

vervoer tussen Dordrecht en Gouda door de Krimpenerwaard mogelijk.
4
  

Krimpen breidde zich niet snel uit; in 1630 telde het nog maar 50 huizen met 200 bewoners.
5
 In 1805 werden de 

polders Kortland en Langeland samengevoegd.
6
 In 1883 ging men over tot een gemeenschappelijke bemaling 

met behulp van een stoomgemaal.  

In 1855 kwam de Stormpolder bij Krimpen.
7
 Dit was tot dan een aparte gemeente. Het Stormpoldervloedbos, dat 

buiten de dijken van deze polder lag, was in die tijd in gebruik als griend. Op deze gronden groeiden wilgen, 

waarvan de wilgentenen geoogst werden.
8
 In die tijd telde Krimpen aan den IJssel nog geen 1700 inwoners. Het 

dorp Krimpen, waarvan het centrum zich in het westen van polder Kortland bevond
9
, heette in de volksmond 

Tingenijssel. In 1868 werd in Krimpen het gemaal Reinier Blok gebouwd, dat zorgde voor de afwatering van de 

zuidelijker gelegen polders in Lekkerkerk en Bergambacht op de IJssel.
10

 

In de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw breidde het dorp zich iets uit. In die tijd kreeg het dorp ook 

een eigen kerk; tot die tijd gingen de inwoners van Krimpen en de Stormpolder ter kerke in Ouderkerk. De 

Nederlands Hervormde Kerk aan de IJsseldijk dateert uit 1865. Langs de IJsseldijk is in 1829 een begraafplaats 

aangelegd, waar tot 1915 begraven werd.
11

 De bewoning nam toe. Rond 1850 zien we verspreide bewoning 

langs de Tiendweg. Tussen 1920 en 1940 legde men enkele straten dwars op de IJsseldijk en evenwijdig aan de 

Lekdijk aan, zoals de Tuinstraat en de Noorderstraat, de Steenbakkerstraat, de Kortlandstraat, de Waalstraat en 

de Weteringsingel. In de Stormpolder bouwde men in de jaren 20 van de 20ste eeuw huizen voor de arbeiders 

van scheepswerf Van der Giessen. In de jaren 30 is de loop van de IJssel verlegd, waardoor een deel van het 

gebied ten noorden van de IJsseldijk onder water kwam te liggen.
12

 

Krimpen blijft een afgelegen gebied in de Tweede Wereldoorlog, zodat uit die periode, afgezien van een 

bomkrater in het Middenweteringpark
13

, weinig archeologische sporen verwacht worden. Wel is in de Stormpolder 

puin gestort na het bombardement van Rotterdam.
14

 

In 1953 is Krimpen aan den IJssel getroffen door de Watersnoodramp. Een deel van de gemeente raakte 

overstroomd en er vielen vier doden. Kort na de ramp is besloten tot ophoging van de Stormpolder en het gebied 

                                                           
1
 De tekst in de inleiding is grotendeels overgenomen uit de Archeologische verwachtingen- en beleidskaart (Ende et al. 2011). 

2
 http://nieko.home.xs4all.nl/dorpen4.htm 

3
 http://www.groenehartarchieven.nl/themas/steden-en-dorpen/krimpen-aan-den-ijssel 

4
 Van Groningen 1996, 48. 

5
 http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Gemeente/Over-Krimpen/Geschiedenis.html 

6
 http://www.groenehartarchieven.nl/themas/steden-en-dorpen/krimpen-aan-den-ijssel 

7
 http://www.groenehartarchieven.nl/themas/steden-en-dorpen/krimpen-aan-den-ijssel 

8
 Mondelinge mededeling dhr. P. Werksma. 

9
 Mondelinge mededeling mevr. F. Hiegentlich (Historische Kring Krimpen aan den IJssel). 

10
 http://nieko.home.xs4all.nl/rblok.htm 

11
 www.historischekringkrimpen.nl  

12
 Van Groningen 1996.  

13
 Mondelinge mededeling mevr. F. Hiegentlich (Historische Kring Krimpen aan den IJssel). Over archeologische sporen die 

gerelateerd zijn aan militaire activiteiten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zijn geen gegevens gevonden op 
www.groenehartarchieven.nl. 
14

 Mondelinge mededeling mevr. F. Hiegentlich (Historische Kring Krimpen aan den IJssel). 
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ten westen van de Lekdijk.
15

 Bij Krimpen aan den IJssel bouwde men een beweegbare stormvloedkering, 

waarmee de rivier in noodgevallen kan worden afgesloten. In dat geval kunnen schepen gebruikmaken van de 

naast de kering gelegen schutsluis. Over de stormvloedkering werd een brug aangelegd, de Algerabrug. Deze 

verbindt Krimpen met Capelle aan den IJssel en vormt zo een goede verbinding met Rotterdam. De brug bleek 

van groot belang voor de groei van de gemeente, die voorheen alleen bereikbaar was via twee veren in Krimpen 

en een veer in de Stormpolder. Tot aan de aanleg van de brug in 1958 bleef het aantal inwoners van de 

gemeente bescheiden. Daarna nam het inwonertal een vlucht. In 1946 telde de gemeente 6.500 inwoners, 

inmiddels zijn dit er bijna 29.000.
16

 Achtereenvolgens zijn de polders Kortland en Langeland bebouwd. In 1995 

volgde de polder Lansingh-Zuid.  

 

Krimpens cultuurhistorie in thema’s 

Bij de samenstelling van de beschrijving is gekozen voor een thematische benadering. Deze thema’s zijn zo 

gekozen dat ze een weerslag vormen van de ontstaansgeschiedenis van Krimpen en de historische ontwikkeling 

weerspiegelen: het landschap, dat niet alleen bepalend was voor de vroegste bewoningsmogelijkheden, maar 

ook de basis vormde voor het ontstaan van ambachten en industriële activiteiten waaronder de baksteenindustrie. 

Ook de groei van Krimpen tot zijn huidige vorm vanaf begin vorige eeuw is als thema opgenomen.  

De vier hoofdthema’s zijn:  

1. Landschap: de invloed van het water (rivieren, dijken, gemalen, walen, boezems en sloten). 

2. Bewoning van de middeleeuwse ontginningen tot en met de 19de eeuw. 

3. Molens, ambachten en andere industriële activiteiten. 

4. Krimpen breidt uit: woningbouw en architectuur vanaf het begin van de 20ste eeuw. 

 

                                                           
15 

Mondelinge mededeling mevr. F. Hiegentlich (Historische Kring Krimpen aan den IJssel). 
16 

www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Gemeente/Over-Krimpen/Geschiedenis.html 
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Een groot deel van het huidige landschap van Krimpen is bepaald door water. Het was de rivier de Rijn die 

honderdduizenden jaren geleden de diepste ondergrond van Krimpen heeft gevormd. In de daaropvolgende 

koudere en warmere perioden zijn door verschillende riviersystemen zand en klei op de bodem afgezet. Na de 

laatste ijstijd ontstond grote veenvorming, het zogenaamde basisveen. Veen is opgebouwd uit resten van ter 

plaatse afgestorven planten. Onder water wordt door zuurstofgebrek de biologische afbraak geremd en ontstaat 

een opeenhoping van plantenresten. Doordat meer organisch materiaal ontstaat dan wordt afgebroken, wordt een 

pakket gevormd. Dit bereikte op sommige plaatsen diktes van ruim tien meter. In de hierop volgende periode 

werd op dit basisveen door rivieren opnieuw zand en klei afgezet.  

Vanaf circa 4500 v.Chr. begon de groei van het zogenoemde Hollandveen. Het proces van veenvorming leidde 

niet tot een uniform moeras. Er ontstond een landschap, gekenmerkt door veenstroompjes, meren, rietvelden, 

hoogveenbulten en broekbossen.
17

 Door veenstromen als de Hollandsche IJssel, Lek en Merwede (tegenwoordig 

de Nieuwe Maas) werd het gebied rondom Krimpen aan den IJssel ontwaterd. Deze rivieren zetten stroken klei 

af.  

 
De Krimpenerwaard bleef tot circa 1000 n.Chr. een haast ontoegankelijke veenwildernis met vennetjes en 

meertjes. De veengroei is waarschijnlijk pas ten tijde van de laatmiddeleeuwse ontginningen definitief tot stilstand 

gekomen.
18

 De rivieren de Lek en de Merwede stromen nog altijd door het gebied; de Sliksloot is een overblijfsel 

van de Hollandsche IJssel die rond 1200 n.Chr. zijn loop verlegde.  

BBO-95 Sliksloot 
De Sliksloot is vanouds de overgang van Lek naar IJssel. De Sliksloot werd in de crisisjaren 1926-1936 als 

werkverschaffingsproject verbreed en uitgediept. Krimpen had behoefte aan een goede schippershaven en een nieuw 

industrieterrein. Het uitdiepen gebeurde in twee fasen, waarbij de Sliksloot werd afgedamd en het water eruit gepompt. Met 

schop en kruiwagen werd de Sliksloot zo op 3 meter onder N.A.P. gebracht. In het verlengde van de Tiendwegstoep werd een 

betonnen brug gebouwd. Toen de betonnen brug nog in de bekisting stond uit te harden, brak bij flink hoog water de dam door 

waarbij met veel geraas de bekisting van de brug door het water werd meegesleurd. Gelukkig was het hardingsproces al goed 

gevorderd zodat de brug geen schade opliep. 

                                                           
17

 Ettema 2005, 244.  
18

 Berendsen 2004. 

Thema 1: Landschap: de invloed van het water 
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Om overstromingen tegen te gaan, werden vanaf circa 1150 dijken aangelegd. Zichtbaar zijn de IJsseldijk, de 

Lekdijk en de Poldersedijk. Dat de rivieren zich niet altijd lieten bedwingen is in Krimpen goed terug te vinden in 

doorbraken zoals bij de Waal en de Waalsingel bij de Lekdijk, de Waal bij de grens met Ouderkerk en het waaltje 

tussen de twee monumentale boerderijen aan de IJsseldijk (tussen de nummers 218/220 en 222).  

BBO-84 IJsseldijk 
De IJsseldijk is van cultuurhistorisch belang door de dubbele functie van waterkering en doorgaande weg op de linkeroever van 

de Hollandsche IJssel. De IJsseldijk vervult deze functie al sinds de middeleeuwen. De IJsseldijk heeft aan weerszijden 

lintbebouwing. De oorspronkelijke bebouwing op de percelen in het binnendijks gebied (achter de dijk) had voornamelijk een 

agrarische functie. De bebouwing op de dijk (binnen- en buitendijks) had meestal iets te maken met de steenplaatsen, 

rietmattenmakerijen en de scheepvaart (zoals woningen van directeuren, opzichters etc.). De bebouwing die van vóór de 

Tweede Wereldoorlog dateert, vertoont grote onderlinge samenhang door de manier waarop de bouwsels zijn geplaatst, hun 

typologie, functie, hoofdvorm, bouwhoogte en het materiaalgebruik. 

De IJsseldijk heeft een groene uitstraling. Aan de binnendijkse zijde is een groen talud, hier en daar onderbroken door 

bebouwing. Waar het dijklichaam pal aan de rivier ligt, zijn groene oevers. 

BBO-94 Waalsingel (zie ook BBO-57) 

Een landschappelijk fraai en redelijk ongerept 

voorbeeld van het restant van een 

dijkdoorbraak. Waarschijnlijk is dit gebeurd bij 

een stormvloed in oktober 1375, waarbij de dijk 

aan de noordkant van de Sliksloot doorbrak. 

Deze waal (of wiel) onderaan de dijk is ontstaan 

bij een dijkdoorbraak. Wanneer is niet precies 

duidelijk, maar wel al heel lang geleden. Het 

haventje aan de buitenzijde van de dijk op de 

grens van Krimpen met Ouderkerk, is een 

restant uit de periode waarin er twee molens 

(een korenmolen en een houtzaagmolen) 

stonden. 

 

Om de grens tussen de gebieden van de hoogheemraadschappen te markeren werd een waterkerende dijk 

aangelegd, de zogenaamde Landscheiding of tegenwoordige Lansing. 

Voor de afwatering werden weteringen gegraven. Het meest westelijke deel van de Midden Wetering is nog terug 

te vinden bij de Weteringsingel.  

De beheersing van het waterpeil in de ontstane polders gebeurde met behulp van molens en boezems. Hieraan 

herinneren bijvoorbeeld de Lekkerkerkse Boezem en de Langelandse boezem. Van de Langelandse boezem is 

alleen nog het laatste stukje bij de IJsseldijk zichtbaar.  

Langelandse Boezem (BBO-87) 

De Langelandse Boezem liep vroeger parallel aan 

de Lekkerkerkse Boezem van de Tiendweg naar 

de IJssel. Bijgevoegd een foto met wat daarvan nu 

nog te zien is: de plaats waar het water via een 

sluis de IJssel in liep. 
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De molens werden in de loop van de 19de eeuw vervangen door gemalen. Het stoomgemaal Reinier Blok verving 

in 1868 de molens die het waterpeil regelden van de polders Hoek, Schuwagt en Zuidbroek. Het gemaal is 

genoemd naar de toenmalige schout van de polders Hoek en Schuwagt. 

 

BBO-02 Reinier Blok 
Het stoomgemaal Reinier Blok dateert uit 1868. Het is een indrukwekkend monument van bedrijf en techniek. Het is nu buiten 

gebruik, maar heeft vele jaren gezorgd voor ‘droge voeten’ in de polder. 

Aan de Molenvlietsingel stonden twee molens, ieder voor de afwatering van een van beide polders. In 1883 werd 

hun functie overgenomen door stoomgemaal Langeland/Kortland. Naderhand werd voor de aandrijving van het 

gemaal zuiggas en, vanaf 1952, elektriciteit gebruikt. 

BBO-88 Molenvlietsingel 
Vroeger stonden hier twee molens, later vervangen door gemaal Langeland/Kortland. 

 

BBO-47 Gemaal Langeland/Kortland (zie ook BBO-88) 

Het gemaal Langeland/Kortland is gebouwd in 1883 in Waterstaatsstijl. Het gemaal, dat nu 

buiten gebruik is, is een monument van bedrijf en techniek. Vroeger zorgde dit gemaal 

voor de regulering (het op de juiste hoogte houden) van de waterstand in de polders 

Langeland en Korteland. 

 

 

 
BBO-71 Hollandsche IJsselkering 

De Stormvloedkering Hollandsche IJssel is het 

oudste kunstwerk van de Deltawerken. De 

Hollandsche IJssel is een belangrijke 

scheepvaartroute. Daarom kon deze niet worden 

afgesloten met een dam. Bovendien zou door de 

aanleg van een dam de drinkwatervoorziening in 

een groot deel van Zuid-Holland in gevaar kunnen 

komen door de instroom van zout water in de 

polders. Daarom werd gekozen voor een 

stormvloedkering met twee beweegbare schuiven 

die tussen betonnen torens hangen. Normaal 

gesproken varen de schepen onder de schuiven 

door. Alleen in noodgevallen worden de schuiven 

neergelaten, waarmee de rivier volledig wordt 

afgesloten. Schepen (zelfs grote) kunnen dan nog 

passeren in een naastgelegen sluis. In januari 

1954 – nog geen jaar na de Watersnoodramp – 

werd begonnen met de baggerwerkzaamheden. 

Op 6 mei 1958 werd de eerste schuif voor het eerst neergelaten, als proef. Later in dat jaar, op 22 oktober, werd de 

Stormvloedkering in gebruik genomen. De twee deuren van ruim tachtig meter breed en 11,5 meter hoog zijn ieder tussen twee 

torens met een hoogte van 45 meter aan staalkabels opgehangen. 

Tegelijk met de kering werd een brug gebouwd, de Algerabrug. De eerste verbinding tussen de Krimpenerwaard en het 

vasteland van Zuid-Holland. Deze verbinding maakt onderdeel uit van de N 210 en betekende het begin van een geweldige 

groei van de gemeente Krimpen aan den IJssel in de jaren zestig van de vorige eeuw en daarna. 

De totale kosten van de Stormvloedkering Hollandsche IJssel bedroegen ongeveer veertig miljoen gulden (zo’n achttien miljoen 

euro). 
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Tegenwoordig is het water ook vanuit natuurbeleving gewild. Het buitendijkse gebied aan de rand van de 

Stormpolder werd in 1993 door het Zuid-Hollands Landschap overgenomen. Door herstel van de kade en het 

aanbrengen van overlaten, is hier een uniek zoetwatergetijdenbos, het Stormpoldervloedbos, ontstaan.  
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BBO-67 Breekade/Lekkerkerkse Boezem Het polderlandschap is ontstaan door ontginning van moerassig veengebied. 

Breekade en Lansing (Lansing betekent landafscheiding) vormen grenzen tussen polders. De Breekade vormt de grens met 

Ouderkerk. De Lansing vormt de grens met Krimpen a/d Lek. Hij liep vanuit het centrum tot aan het Eetcafé (Breekade 20), dus 

bij het vroegere riviertje de Loet, het uiterste puntje van Krimpen a/d IJssel. Hier zijn heel oude bewoningsresten gevonden. 

Het gebied Krimpen (ambachtsheerlijkheid 1277) bestaat uit twee polders: Langeland en Kortland. Hun namen duiden 

simpelweg op de lengte van de percelen, die door afwateringssloten waren omgeven. Die van Langeland waren 2100 meter 

lang, die van Kortland slechts 1400 meter. 

 

In de 10de eeuw werd een start gemaakt met de systematische ontginningen van de Krimpenerwaard. De 

Hollandsche IJssel stroomde in die tijd nog ter plaatse van de huidige Sliksloot in de Lek. Pas rond 1200 verlegde 

de rivier zijn loop en kreeg deze een directe verbinding met de Noordzee.
19

 

Rond 1150 werden de Lek en de Hollandsche IJssel bedijkt. Het dorp Krimpen aan den IJssel ontstond als 

dijkdorp langs de IJssel. De ontginning van de landen ten zuiden van Krimpen aan den IJssel vond plaats in twee 

delen vanuit de IJsseldijk. In het westelijk deel van Krimpen legde men korte percelen aan, in het oostelijk deel 

langere: de polders Langeland en Kortland
20

. De percelen in het binnendijkse gebied hadden een voornamelijk 

agrarische functie. 

Dit slagenlandschap is nog terug te vinden in het huidige stratenpatroon van Krimpen aan den IJssel. Zo is de 

oude weilandenstructuur met smalle langgerekte kavels nog te zien in het zuidoosten van Krimpen.  

 

De boerderijen stonden doorgaans direct langs de weg die over de dijken liep; de eerste boerderijen waren 

zogenaamde dwarshuizen, die met de lange zijde naar de weg stonden.  

                                                           
19

 Mondelinge mededeling dhr. P. Werksma, www.historischekringkrimpen.nl 
20

 http://www.groenehartarchieven.nl/themas/steden-en-dorpen/krimpen-aan-den-ijssel 

Thema 2: Bewoning van de middeleeuwse 

ontginningen tot en met de 19de eeuw 
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BBO-86 Tiendweg / 

Zwanenkade 

Tiendwegen zijn een typisch 

fenomeen uit de polder: een 

smalle weg met aan beide 

zijden een zgn. vaarsloot. 

Op regelmatige afstanden 

werd de weg onderbroken 

door bruggen. De sloten die 

de Tiendweg kruisten waren 

nodig voor een goede 

doorstroming van het water 

naar het watergemaal aan 

de IJsseldijk. Deze sloten 

gaven tevens de boeren de 

gelegenheid om hun land 

dat soms aan de overzijde 

van de Tiendweg lag met 

hun mest- en melkschouwen 

te bereiken. 

De kade die de polder Langeland begrensde aan de oostzijde, de Breekade, was al in de 14de eeuw een 

doorvoerroute van en naar het veer bij Krimpen aan de Lek en maakte zo vervoer tussen Dordrecht en Gouda 

door de Krimpenerwaard mogelijk.
21

  

De weg op de veenkade door de polders heet Tiendweg. De verklaring van dit woord is niet eenduidig; volgens 

sommigen betreft het een verwijzing naar de belasting, de tienden, die betaald moesten worden; anderen zoeken 

de verklaring in het woord tiën of wegtrekken van het water, of menen dat de takken (tienden) die bij de aanleg 

van dergelijke wegen werden gebruikt, de verklaring van de naam vormen. 

Krimpen breidde zich niet snel uit; in 1630 telde het nog maar 50 huizen met 200 bewoners.
22

 Van deze vroege 

huizen is nog maar een enkel voorbeeld over, zoals de boerderij waarin nu het streekmuseum de Crimpenerhof 

gevestigd is, en enkele andere boerderijen langs de IJsseldijk. 

RM-42 IJsseldijk 312/314 (huidig streekmuseum Crimpenerhof) 
Museumboerderij met toebehoren. De boerderij dateert uit de 18de eeuw, maar heeft delen die vermoedelijk al uit de 17de 

eeuw stammen. De laatste bewoners 

waren de gebroeders De Jong die hier 

tezamen met hun huishoudster woonden. 

In 1965 stelde de gemeente de boerderij 

ter beschikking aan de Stichting 

Oudheidkamer Krimpen aan den IJssel. 

Deze stichting werd in 1953 opgericht. 

Gedurende de beginjaren werden 

voornamelijk voorwerpen met betrekking 

tot Krimpen aan den IJssel verzameld. 

De restauratie van het achtergedeelte van 

de boerderij en van de hooiberg werd in 

1968 voltooid. De basis van de huidige 

collectie kreeg in de jaren zestig vorm en 

bestaat uit voorwerpen die rond 1900 

werden gebruikt in het 

plattelandshuishouden in de 

Krimpenerwaard. Ook objecten met 

betrekking tot ambachten in diverse bedrijfstakken in de Krimpenerwaard behoren tot de collectie. In 1971 werd de 

Oudheidkamer veranderd in het Streekmuseum Krimpenerwaard. Een kroon op het werk van medewerkers en vrijwilligers was 

de officiële opname van het Streekmuseum in het Nederlands Museum Register in november 1998. 

RM-14 IJsseldijk 134 

                                                           
21

 Van Groningen 1996, 48. 
22

 http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Gemeente/Over-Krimpen/Geschiedenis.html 
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Hallenhuisboerderij uit de 18de eeuw met karakteristieke schuur en apart huisje. Gebouwd in de streekstijl. Het was vroeger de 
boerderij van de familie Van Vliet die hier een veebedrijf had. 
 

 

BBO-24 IJsseldijk 269-273 voormalige burgemeesterswoning 

Het is beslist de moeite waard om het Veerpad en rechts ook de Kokerstraat in te rijden. Je ziet dit pand dan van de zij- en 

achterkant. Eclectische stijl uit het derde kwart van de 18de eeuw. Hier woonde burgemeester B. Koker Jz., Krimpens eerste 

eigen burgemeester van 1895 tot 1915. Hij werd op 5 december 1869 in Lochem geboren en was dus 26 jaar oud toen hij in de 

Krimpense gemeenteraad werd begroet. Hij combineerde deze functie met die van gemeentesecretaris van 1895 tot 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1805 werden de polders Kortland en Langeland samengevoegd.
23

 In 1855 kwam de Stormpolder bij Krimpen.
24

 

Dit was tot dan een aparte gemeente. In die tijd telde Krimpen aan den IJssel nog geen 1700 inwoners. Het dorp 

Krimpen, waarvan het centrum zich in het westen van polder Kortland bevond
25

, heette in de volksmond 

Tingenijssel.  
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 Mondelinge mededeling mevr. F. Hiegentlich (Historische Kring Krimpen aan den IJssel). 



 

13 

 

RM-29 IJsseldijk 218/220 (zie ook BBO-30) 

Mooie boerderij met voorliggend herenhuis. Boerderij uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Het voorhuis is uit 1823. De 

boerderij werd het laatste als boerderij bewoond door de familie Stolwijk. Deze en nog een drietal andere boerderijen waren 

eigendom van de familie Kooy, grootgrondbezitters die in Krimpen veel weiland, boerderijen en huizen bezaten, maar zelf in de 

stad (Gouda) woonden. Eens per 

jaar kwam een afgevaardigde van 

de familie alles controleren. Zo’n 

controle nam enkele dagen in 

beslag en er moest dus in deze 

boerderij een speciale mooie kamer 

beschikbaar worden gehouden 

voor de controleur. Van de uitkomst 

van deze controle hing het af of de 

pacht nog met een jaar werd 

verlengd (op handslag) of dat de 

boer zijn boerderij moest 

ontruimen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
RM-31 IJsseldijk 222. 
Een prachtige boerderij met T-vormig dwarshuis (Rijksmonument). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw breidde het dorp zich iets uit. In die tijd kreeg het dorp ook een 

eigen kerk; tot die tijd gingen de inwoners van Krimpen en de Stormpolder ter kerke in Ouderkerk. De Nederlands 

Hervormde Kerk aan de IJsseldijk dateert uit 1865. Langs de IJsseldijk is in 1829 een begraafplaats aangelegd, 

waar tot 1915 begraven werd.
26

 De bewoning nam toe. Rond 1850 zien we verspreide bewoning langs de 

Tiendweg. 

                                                           
26
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RM-33 IJsseldijk 232 NH kerk/IJsseldijk 234 pastorie 
De pastorie behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk, is gebouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw in neoklassieke 

stijl met eclectische elementen.  

IJsseldijk 232: de Nederlands Hervormde Kerk 

dateert uit 1866 en is gebouwd in eclectische 

stijl. Zowel toren als kerk is rijksmonument. De 

kerk werd ontworpen door de architect 

Pannevis uit Oudshoorn.  

Dit type kerk wordt een ‘waterstaatskerk’ 

genoemd. Die werden op meerdere plaatsen 

in Nederland tussen 1824 en 1875 met 

subsidie van het Ministerie van Waterstaat 

gebouwd. Zowel het ontwerp als de bouw 

werden daarom door ambtenaren van het 

ministerie gecontroleerd. Het begrip 

‘waterstaatskerk’ heeft dus niets te maken met 

de vormgeving, hoewel ze allemaal wel de 

architectuurstromingen uit die tijd vertonen en 

soms daarom zelfs wat op elkaar lijken. 

BBO-43 IJsseldijk 359 buitendijkse begraafplaats 
Ter hoogte van IJsseldijk nr. 359 bestaat nog een buitendijkse begraafplaats, voor zover bekend uniek in Nederland. De 

begraafplaats, die nu niet meer in gebruik is, werd in 1829 in gebruik 

genomen. Daarvóór begroef men in Ouderkerk. Daar gingen de inwoners van 

Krimpen aan den IJssel en de Stormpolder naar de kerk en in en rond de 

kerk werden ze ook begraven. Door de herinvoering in 1828 van een Frans 

decreet uit 1804 moest Krimpen zijn eigen begraafplaats aanleggen. De 

begraafplaats moest al in 1857 worden uitgebreid omdat er te weinig ruimte 

was voor graven ten behoeve van de armen. In 1901 was er weer 

ruimtegebrek. Toen werd de oplossing gevonden in een nieuwe binnendijks 

gelegen begraafplaats: Aula en begraafplaats IJsseldijk. Na die tijd vonden er 

alleen nog bijzettingen plaats in familiegraven, de laatste in 1945. Daarna 

dreigde verschillende malen ruiming van de begraafplaats. Met name aan de 

inzet van leden van de Werkgroep Oude Begraafplaats van de Historische Kring is het te danken dat deze unieke plek 

behouden is gebleven. Eind 1998 nam de gemeenteraad van Krimpen het besluit tot behoud en restauratie van deze 

begraafplaats. 

Aan de IJsseldijk verschenen midden en eind 19de eeuw directeurswoningen en herenhuizen, bewoond door 

notabelen of rijke boeren. Verschillende van deze panden die in uiteenlopende architectonische stijlen werden 

gebouwd, zijn nu nog te bewonderen langs de IJsseldijk. 

BBO-12 IJsseldijk 115 Van Walsum  

Directiewoning van de rietmattenfabriek, gebouwd 

rond 1860 in eclectische bouwstijl. De woning is 

samen met IJsseldijk 117/119 jarenlang bewoond 

geweest door de broers A. en K. van Walsum, 

directeuren van de eromheen gelegen 

rietmattenfabriek. 
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RM-27 IJsseldijk 208 Dwarshuis 
Dijkwoning in streekstijl, gebouwd rond 1860. Het huis was lange tijd de woning van hoofdonderwijzer Zeger de Jong en werd 

later bewoond door zijn dochter Jaantje, de kassier van de plaatselijke Nutsspaarbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BBO-13 IJsseldijk 126 Mijnlieff 
Een uit het eind van de 19de eeuw 

stammend herenhuis in gematigde 

jugendstil. Het huis was de woning van 

de directeur van de steenbakkerij 

Zandrak, de heer F. (Fob) Mijnlieff. 

Erachter was toen een diepe tuin met 

vijver en grote bomen. Een deel daarvan 

is nu de Boveneindselaan, waar nu de 

begraafplaats in het Boveneind is. Later 

woonde hier dominee Loen met zijn 

dochter. De woning is later opgevijzeld, 

het ernaast staande koetshuis is jammer 

genoeg gesloopt. 

 

 

 

 
RM-41 IJsseldijk 296/298 

Boerderij met herenhuis en schuur in 

streekstijl uit het einde van de 19de 

eeuw. 
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RM-45 IJsseldijk 332 Otto/scheepswerf van Duijvendijk 

IJsseldijk 332: Dijkvilla met tuin in 

neorenaissancestijl uit het eind van de 

19de eeuw. De woning werd gebouwd in 

opdracht van de heer J. Otto, directeur 

van de daartegenover liggende 

scheepswerf (later Van Duijvendijk). 

Nadat de familie Otto was vertrokken is 

het burgemeesterswoning geweest voor 

de heren Van Walsum en Aalbers. 

Daarna is het bewoond geweest door de 

familie L. van Duijvendijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BBO-49 Herenhuis IJsseldijk 444 
Voormalig Waardhuis en Polderhuis (kantoor Hoogheemraadschap Krimpenerwaard) in eenvoudige jugendstil. Gebouwd ca. 

1874. 
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In de loop van de eeuwen ontwikkelden zich diverse ambachten en industriële activiteiten in en rondom Krimpen. 

De activiteiten concentreerden zich steeds rond de IJssel. Landbouw – zowel akkerbouw als veeteelt –, visserij, 

steenbakkerijen en scheepsbouw en hieraan verwante industrieën waren van belang. Aanwijzingen voor dit stuk 

cultuurhistorie zijn in Krimpen nog volop te vinden.  

In het Stormpoldervloedbos was oorspronkelijk een grote griend. Hier groeide groene teen die door griendhakkers 

werd gesorteerd in onder andere bonenstukken voor tuinderijen en hoephout voor haringvaatjes. Zuid-Hollands 

Landschap heeft hier een deel van de oorspronkelijke griend hersteld en ook een griendheuvel aangelegd, waar 

men bij hoogwater heen kon vluchten. 

BBO-59 Stormpoldervloedbos 

Het vloedbos is een uniek 

zoetwatergetijdenbos, waarin prachtige 

en vooral spannende wandelingen 

gemaakt kunnen worden. Let op het 

informatiebord en de peilschaal met 

hoge waterstanden uit het verleden. 

 

 

 

 

 

 

Thema 3: Ambachten  

en industriële  

activiteiten 



 

18 

 

Door de aanleg van de dijken werden de rivierafzettingen vanaf dat moment vooral beperkt tot de uiterwaarden. 

De uiterwaarden liggen aan weerszijden van de rivier tussen de winterdijken in. Ter plaatse van de uiterwaarden 

van de gemeente Krimpen aan den IJssel bevinden zich zellingen. Dit zijn ondiepe delen aan de oever van de 

rivier, aan de voet van de dijk waar slib zich verzamelt. In deze ‘inhammen’ werd het slib gerijpt, voordat het in de 

steenfabrieken verwerkt werd. In Krimpen aan den IJssel werd het slib van de uiterwaarden in de nieuwe tijd 

namelijk gebruikt voor (ijssel)steenfabricage. Op de locatie van de vroegere Veerdam is bijvoorbeeld sprake van 

een zelling. 

De baksteenindustrie bloeide met name in de 17de en 18de eeuw; in de 19de eeuw volgde een sterke neergang 

in de regio. Toch zien we op de kaart van Kuyper uit de tweede helft van de 19de eeuw in Krimpen aan den IJssel 

nog diverse steenbakkerijen aangegeven.  

De industriële activiteiten in Krimpen aan den IJssel concentreerden zich door de eeuwen heen steeds langs de 

IJssel. Het betrof twee korenmolens, een houtzaagmolen, diverse steenbakkerijen (o.a. steenbakkerij Zandrak), 

scheepswerven (o.a. Scheepswerf Van der Giessen-De Noord, scheepswerf Otto, later Van Duijvendijk), 

touwslagerijen, rietmatten-makerijen (o.a. Van Walsum) en een koolteerfabriek.  

De bekendste en tevens waarschijnlijk de oudste scheepswerf is die van de familie Otto, later overgenomen door 

Van Duijvendijk. De werf lag direct ten oosten van de uitwateringssluis van de polder Kortland, ter hoogte van 

IJsseldijk 332. Het 19de-eeuwse woonhuis, een houten loods en een houten loods met woonhuis zijn tot 

rijksmonument verklaard. De geschiedenis van deze werf gaat vermoedelijk terug tot in de 17de eeuw.
27

  

RM-45 IJsseldijk 332 Otto/scheepswerf van Duijvendijk 
IJsseldijk 361/363: de Scheepswerf Joh. Van Duijvendijk stamt uit de 

17de eeuw en is waarschijnlijk een van de oudste delen van de 

gemeente Krimpen aan den IJssel. In eerste instantie werden op de 

werf houten zeilschepen gebouwd. Aan het einde van de 19de eeuw 

werden dit stalen schepen. De werf was toen in bezit van de firma A.J. 

Otto & Zonen. In 1910 stopte scheepswerf A.J. Otto & Zonen met het 

bouwen van schepen en kwam het terrein braak te liggen.  

 

De firma Joh. Van Duijvendijk had in die tijd een 

scheepswerf aan het Boveneind. In 1940 verhuisde deze 

firma naar het terrein van de firma A.J. Otto & Zonen. 

Omdat sinds 1910 er niet meer gewerkt was op de 

scheepswerf en de firma Joh. Van Duivendijk alleen 

werkte aan reparatie en nieuwbouw van binnenschepen 

op het terrein, is op een groot gedeelte van zowel het 

buiten- als binnendijkse terrein nog de oude situatie van 

1910 terug te vinden. Hiermee is de scheepswerf een 

voorbeeld van een compleet scheepswerfterrein uit het 

begin van de 20ste eeuw. En dat is uniek in Nederland. De 
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meeste scheepswerven uit die tijd zijn namelijk door uitbreiding en sanering verdwenen.  

De productie van touw – uit hennep die men in de polders teelde en in de Krimpense touwslagerijen verder 

verwerkte – leverde een bijdrage aan de scheepsbouw in de 17de en 18de eeuw.  

In Krimpen aan den IJssel bevond zich vanaf het einde van de 19de eeuw eveneens een koolteerfabriek, 

waarvan de teer gebruikt werd in de scheepsbouw.
28

 

De Krimpense molens dateerden uit de 19de en de 20ste eeuw en zijn inmiddels afgebroken. De enige molen die 

momenteel nog in Krimpen staat, De Schelvenaer, is in 1993 herbouwd op de locatie van één van de oude 

graanmolens.
29

  

Omdat Krimpen behoefte had aan een goede schippershaven en een nieuw industrieterrein, werd in het kader 

van een werkverschaffingsproject de Sliksloot in de crisisjaren 1926-1936 verbreed en verdiept. De sloot werd 

(met de hand) op 3 meter onder N.A.P. gebracht; in het verlengde van de Tiendwegstoep werd daarbij een 

betonnen brug aangelegd. 

 

BBO-58 Poldersedijk en BBO-95 Sliksloot 

Eeuwenoude verbindingsweg tussen Krimpen 

en de Stormpolder via de Sliksloot. 

Oorspronkelijk was er een veer met een 

roeiboot. Hoewel het traject over het 60 m 

brede water maar een minuut nam, was de 

overvaart bij extreem hoog of laag water lastig, 

nat en modderig. Later werd er een 

voetgangers- en fietsersbrug aangelegd, in 

Krimpen bekend als de koolteerbrug naar de 

aan de overkant gelegen Teerunie.  

 

De Poldersedijk 1961 (BBO-58) 

 

 

 

 

 

 

 

Haven en Sliksloot (BBO-95) 

 

De Stormpolder is nu industriegebied 

maar was vroeger een eilandje van ca. 64 ha landbouwgrond binnendijks en ruim 30 ha buitengronden die in de 

19de eeuw waren begroeid met riet, griend en biezen. De Stormpolder was tot de samenvoeging met Krimpen in 

1855 een zelfstandige gemeente. 
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BBO-16 IJsseldijk 148 (koetshuis) Het gebouwtje dateert uit circa 1900 en is gebouwd in streekstijl. 

 

De langzame maar gestage uitbreiding van Krimpen die inzette vanaf midden 19de eeuw, kreeg meer vaart in de 

loop van de 20ste eeuw.  

Van circa 1900 dateert het koetshuis dat behoorde bij het inmiddels afgebroken Huize Zandrak en later diende als 

brandspuithuisje. 

De maatschappelijke crises en veranderingen die zich overal voltrokken, kregen ook hun weerslag in Krimpen. 

Een werkverschaffingsproject rondom de Eerste Wereldoorlog resulteerde in de aula en begraafplaats aan de 

IJsseldijk 144/146. 

BBO-15 Aula en begraafplaats IJsseldijk 
IJsseldijk 144/146: aula en begraafplaats 

uit 1914/1915. Gebouwd en aangelegd 

als werkverschaffingsproject. De aula, 

gebouwd in rationalistische stijl, was tot 

ongeveer 1960 aan de ene zijde 

opslagruimte/baarhuis. Aan de andere 

zijde en op de hele zolder was er een 

woning voor de doodgraver en zijn gezin. 

 

 

 

 

Thema 4: Krimpen breidt uit: woningbouw 

en architectuur vanaf begin 20ste eeuw 

Thema 4: Krimpen breidt uit: woningbouw en  

architectuur vanaf begin 20ste eeuw  
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Bij de eerste uitbreiding van Krimpen richting de polder, werd een woonwijk aangelegd in de stijl van een 

tuindorp. Dezelfde woningstichting, Gemeentebelang, besloot ook tot de aanleg van speciale bejaardenwoningen, 

genaamd Rustoord. Deze naam staat nog op de gevel vermeld. 

BBO-65 Tuinstraat  en BBO-64 Rustoord 
De eerste uitbreiding van Krimpen, richting de polder. In 1919 

werd door de woningstichting Gemeentebelang opdracht 

gegeven tot de bouw van in totaal 115 woningen in de 

Tuinstraat. In oktober 1921 werd het laatste huis opgeleverd. 

De woningen zijn van het toen populaire tuindorptype 

(vergelijk Vreewijk in Rotterdam). De stijl is duidelijk 

geïnspireerd op werken van de bekende architect Berlage. 

Rustoord (foto): het initiatief in 1920 van de woningstichting 

Gemeentebelang om speciaal voor bejaarden woningen te 

bouwen met financiering volgens de Woningwet was een van 

de eerste in het land. Gemeentebelang liep hiermee voor op 

de meeste andere woningbouwcorporaties in Nederland. Ook 

het voorpleintje kreeg aparte aandacht. Voor inrichting en 

onderhoud werd een hovenier ingeschakeld. 

Op 1 mei 1921 werd het Vereenigingsgebouw geopend waar verschillende socialistisch geïnspireerde arbeiders- 

en kunstverenigingen hun onderkomen vonden. Het gebouw, van oorsprong een koeienstal, werd hiervoor 

ingrijpend verbouwd.  

BBO-74 Verenigingsgebouw/Coöperatie  

Ook bekend als De Deining. Nu is er het Meldpunt gevestigd. 

Ongetwijfeld zijn er bij veel oudere Krimpenaren nostalgische 

gevoelens naar de dansavonden en naar de 

bioscoopvoorstellingen die er sinds de jaren vijftig zijn 

gehouden. De geschiedenis van dit gebouw gaat echter nog 

verder terug.  

Het gebouw was oorspronkelijk een koeienstal, die ingrijpend 

werd verbouwd voor zijn nieuwe bestemming: een tehuis van 

en voor de ‘rooie familie’. Zo werden de socialisten vroeger 

genoemd. Op 1 mei 1921 werd het Vereenigingsgebouw 

officieel geopend. In het bestuur zaten vertegenwoordigers van 

ANMB (Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond, voorloper 

van de Industriebond FNV), de Fabrieksarbeidersbond, SDAP, 

de Coöperatie en de Kolenvereeniging. Hier oefenden de 

muziekvereniging Kunst en Strijd, de zangvereniging Stem des 

Volks en de toneelvereniging Morgenrood. Tot in de jaren vijftig vertrok hiervandaan elk jaar op 1 mei de 1 mei-optocht . 

De architectuurstijl Amsterdamse School is terug te zien in de Openbare Lagere School III.  

BBO-63 OLS III 

Nog een gebouw dat bij veel mensen nostalgische 

gevoelens opwekt: het verlangen naar het piepend gekras 

van schoolkrijt op de zwarte borden, naar de klaslokalen en 

kapstokken op de gangen. Wat in dit gebouw vooral in de 

herinnering blijft hangen is de grote hal met monumentale 

trappartij. Voor de ouderen in Krimpen staat het bekend als 

de Openbare Lagere School III, met meester Kiljan als het 

Hoofd der School.  

In 1966 werd hier een dependance van het Rotterdams 

Lyceum gevestigd (de eerste middelbare school in 

Krimpen, voorloper van het Krimpenerwaard College). Nog 

later heeft hier de Vrije School (tegenwoordig: de Rudolf 

Steinerschool) een aantal jaren huisvesting gevonden. Het 

gebouw dateert uit 1925 en is gebouwd in de stijl van de 

Amsterdamse School. Tegenwoordig zijn er woningen in gevestigd.  
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De bouwstijl van de jaren 1920 is ook terug te vinden in de directiewoning van Van der Giessen uit 1926. 

BBO-62 Directiewoning Van der Giessen 
Directiewoning van Van der Giessen uit 1926. Het 

karakteristieke van het pand is de verwijzing naar de 

scheepsbouw. Het terras bijvoorbeeld is in de vorm van 

een boeg vormgegeven, terwijl de noordkant van de 

westgevel onmiskenbaar de brug van een schip uitbeeldt. 

De architect, H. Van der Kloot Meijburg (21 oktober 1875-

19 april 1961), was in zijn tijd toonaangevend in de stijl die 

Nieuwe Zakelijkheid wordt genoemd. Hij werkte samen 

met o.a. de beroemde architect Berlage. 

 

 

 

 

In de jaren 1930 verrijzen nieuwe wijken met arbeiderswoningen. Een klein deel van deze woningen was bedoeld 

voor ‘maatschappelijk ontoelaatbare gezinnen’; andere worden in de populaire tuindorpstijl gebouwd.  

BBO-66 Waalstraat, Stichting Nieuw Leven 
De Waalstraat bestaat voor een groot deel uit particuliere 

woningen uit de jaren dertig met een aantal buurtwinkels. Er is 

ook een complex woningwetwoningen met een bijzondere 

geschiedenis: In 1926 bouwde de woningstichting 

Gemeentebelang hier een aantal woningen die in beheer 

werden gegeven aan de Stichting Nieuw Leven. De woningen 

waren bestemd voor de sociaal zwakkeren of, zoals ze in die 

jaren werden genoemd, ‘de maatschappelijk ontoelaatbare 

gezinnen’. De stichting was niet alleen verhuurder maar had ook 

een opvoedkundige taak. 

 

 

BBO-97 Kortlandstraat 
De woonhuizen aan de Kortlandstraat zijn complexmatig 

gebouwd en dateren uit het interbellum (de periode tussen de 

twee Wereldoorlogen, dus van 1919-1939). De bouwstijl van de 

woonhuizen is geïnspireerd door de tuinstadarchitectuur. De 

woonhuizen hebben één bouwlaag onder een grote 

mansardekap. Er zijn twee woningtypen: arbeiders- en 

middenstandswoningen. Aan de even zijde van de straat staan 

arbeiders- en middenstandswoningen, aan de oneven kant staan 

vrijwel alleen middenstandswoningen. De arbeiderswoningen zijn 

twee-onder-een-kapwoningen die met de nok evenwijdig aan de 

straat staan, de vrijstaande middenstandswoningen staan met de 

nok haaks op de straat en hebben kleine voortuinen. 
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Zoals in heel Nederland werd het 40-jarige ambtsjubileum van koningin Wilhelmina ook in Krimpen gevierd. Een 

blijvende herinnering hieraan vormt de Wilhelminabank. 

BBO-68 Wilhelminabank 

Deze herdenkingsbank stamt uit 1938 en werd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van koningin Wilhelmina geschonken 

door de schooljeugd. 

 

In de Tweede Wereldoorlog bleef Krimpen afgelegen en er zijn weinig tastbare herinneringen aan deze 

ingrijpende periode. Na de oorlog ontstond begin jaren 1950 woningnood door een combinatie van gebrek aan 

(goede) huisvesting en toename van de bevolking die op de groeiende werkgelegenheid afkwam. Het antwoord 

hierop was de bouw van de Prinsessenflats (de ‘witte flatjes’). 

 

 
BBO-89 Prinsessenflats 

Het antwoord in Krimpen begin jaren 50 op naoorlogse woningnood en 

behoefte aan uitbreiding i.v.m. aantrekkende werkgelegenheid in de 

industrie. Het betreft in totaal 176 woningen aan de Prinses 

Beatrixstraat (1 t/m 48), de Prinses Irenestraat (1 t/m 48), de Prinses 

Margrietstraat (1 t/m 40 ) en de Prinses Marijkestraat (1 t/m 40).  

Een heel goede oplossing bleek daarbij systeembouw. Dit werd ook wel montagebouw of elementenbouw genoemd. In ons land 

werden vooral het Engelse Airey-systeem en het Nederlandse systeem-Welschen gebruikt. Bij dat laatste werden op de 

bouwplaats kleinere bouwelementen in gestandaardiseerde mallen gestort. Zo kreeg men holle bouwblokken voor de wanden 

en prefab elementen voor de constructie. De eerste woningen volgens dit systeem verrezen in de Rotterdamse Talmastraat, 

met als grondstof het puin. Het systeem-Welschen werd al in de oorlog ontwikkeld door bouwkundige en architect Frans 

Welschen. 

Alle woningen kregen een keuken, douche, toilet, twee slaapkamers en een woonkamer. Op de onderste laag was een 

buitentrap naar de gemeenschappelijke tuin gepland. De drie andere lagen kregen een schijnbalkon of Frans balkon. Daarmee 

bedoelden de ontwerpers naar binnen draaiende deuren met daarachter eigenlijk weinig meer dan een hekwerk. Elke woning 

kreeg de beschikking over een berging met kolenhok in de kelder. Je kwam in de kelder via buitentrappen. 

Architect: ir. H. de Groot van het architectenbureau A. van der Steur uit Rotterdam was de architect van de Prinsessenflats. 

Dat bureau was onder meer verantwoordelijk voor het Oogziekenhuis in Rotterdam, de Twentse Bank aan de Blaak en het 

EN/NEN-gebouw in Den Haag (nu bekend als huisvesting van het Joegoslaviëtribunaal). De bouw werd opgedragen aan 

Aannemingsmaatschappij J.P. van Eesteren uit Rotterdam.



 

24 

 

BBO-90 Migrantenflats 

Voor werknemers uit Drenthe en Overijssel die op de 

toegenomen werkgelegenheid afkwamen, werden in 1953 

migrantenflats gebouwd aan Albert Schweitzerlaan, 

Raadhuisplein en Boerhaavelaan. Met de komst van een 

vaste oeververbinding in 1958 werd de verdere uitbreiding 

van Krimpen ingezet.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Voor de KNIL-militairen die na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland kwamen, en eerst waren 

gehuisvest in kamp De Schattenberg – het voormalige Kamp Westerbork in Drenthe –, werden door de 

Rijksdienst der Domeinen 53 woningen gebouwd aan de Koekoekstraat en Meerkoetstraat. 

BBO-91 Molukse wijk 
In 1962 kwamen de eerste Molukse gezinnen naar 
Krimpen. Ze werden gehuisvest in woningen die waren 
gebouwd in het eerste deel wat later de ‘Molukse wijk’ 
genoemd zou worden. De huizen stonden toen nog 
afgelegen midden in het weiland. De gezinnen werden per 
bus naar Krimpen vervoerd. De weinige huisraad kwam per 
vrachtwagen er achteraan. In 1951 waren de Molukkers 
naar Nederland gekomen. Ze waren in de knel gekomen in 
het dekolonisatieproces van Indonesië. Toen ze in 
Nederland arriveerden kregen ze te horen dat ze ontslagen 
waren uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL). Ze mochten ook niet werken, want hun verblijf hier 
zou slechts tijdelijk zijn. Ze werden ondergebracht in 
kampen, die onder toezicht stonden van het 
Commissariaat Ambonezenzorg van het Rijk. Eind jaren 
vijftig veranderde het Rijksbeleid 180 graden met de 
zelfzorgregeling. Dit betekende een grote omslag van 
gedwongen nietsdoen naar verplicht werken (meestal 
ongeschoolde arbeid). Het Rijk ging toen ook overal in 
Nederland woonwijken bouwen. In de jaren zestig was er in 

Krimpen nog niet veel te merken van de radicalisering die in de jaren zeventig voor veel beroering in Nederland zou zorgen. 
Tussen Molukkers en Krimpenaren bestond nauwelijks contact, met uitzondering van de jeugd. Via de sport en vooral het 
onderwijs leerde men elkaar kennen. 

 
 

Een van de jongste cultuurhistorische waarden betreft de atoomschuilkelder, een restant van de Koude Oorlog. 

Deze atoomschuilkelder werd in 1981 gebouwd in het Algeracomplex.  

 
BBO-93 Atoomschuilkelder 
 

 

 

 



CATALOGUSNR ADRES‐LOCATIE STATUS KADASTERNR OMSCHRIJVING BOUWJAAR_DATERING BIJZONDERHEDEN

BBO‐1
Kalverstraat 1, Ouderkerk a/d 
IJssel

afgevoerd: niet in Krimpen ad IJssel Regeringsbank  ca. 1650 object ligt in Ouderkerk

BBO‐2a IJsseldijk 2 inventarisatie DSL Waal
BBO‐2b IJsseldijk 2 inventarisatie DSL Haven

RM‐3 Breekade 2 516062 (RM); 138716 (MIP) C/7315 Gemaal "Reinier Blok" in gebruik als woonhuis 1868
gesticht ter vervanging van windmolens voor het op peil houden van de 
waterstanden in de Lekkerkerkse boezem, door afmaling op de Ijssel

BBO‐4 nabij Breekade 2 inventarisatie DSL C/7314 Trafohuisje bevestiging brievenbus, grafitti
BBO‐5 Breekade 5 inventarisatie DSL C/4628 Boerderij, nu in gebruik als woonhuis dakramen en ‐kapellen
BBO‐6 IJsseldijk 28/30 inventarisatie DSL C/3647; C/7475 Dubbel woonhuis 19e eeuw
BBO‐7 IJsseldijk 58 inventarisatie DSL C/3688 Boerderij, nu in gebruik als woonhuis 18e eeuw aan vrijwel alle zijden uitgebouwd dakkapel

BB0‐8 IJsseldijk 60 inventarisatie DSL C/7317; C/7318 Oorspronkelijk: Woonhuis met klompenmakerij; huidig: woonhuis met schuur 2e kwart 19e eeuw

BBO‐9 IJsseldijk 78/84 inventarisatie DSL C/6057; C/6616
Oorspronkelijk: boerderij met woning, daggeldershuisje en dijkschuur (nu 
verdwenen) 

huidig: Kinderboerderij gedeeltelijk vernieuwd

BBO‐10 IJsseldijk 92 inventarisatie DSL C/5907 Restant tuinmuur en ‐poort, mogelijk restant tuinmuur en ‐poort van steenplaats

BBO‐11 IJsseldijk 115 138740 (MIP) C/5583 Directiewoning steenplaats, in gebruik als woonhuis ca. 1883 dakraam, uitbouw verhoogd terras achtergevel (waterzijde)
BBO‐12 IJsseldijk 117/119 138739 (MIP) C/3698 Directiewoning rietmattenfabriek, in gebruik als woonhuis ca. 1860 dakraam en ‐venster achtergevel (waterzijde)
BBO‐13 IJsseldijk 126 138733 (MIP) C/4103 Directiewoning steenplaats, in gebruik als woonhuis ca 1880

RM‐14 IJsseldijk 134 23812 (RM) C/5064 Boerderij onder rieten wolfdak 18e eeuw
Links een opkamer. Vensters met luiken en zesruitsschuiframen. In de 
rechter zijgevel van de stal een hooiluik onder opgewipt gedeelte van het 
dak.

BBO‐15 IJsseldijk 144/146 138732 (MIP) C/626 Aula en begraafplaats 1914‐1915
BBO‐16 IJsseldijk 148 138734 (MIP) C/4099 Koetshuis/brandspuithuisje rond 1900
BBO‐17 IJsseldijk 150 inventarisatie DSL C/4098 Dubbel woonhuis begin 20e eeuw
BBO‐18 IJsseldijk 170 inventarisatie DSL C/4094 Woonhuis vierde kwart 19e eeuw
BBO‐19 IJsseldijk 184 138735 (MIP) A/7587 Boerderij met schuur, tegenwoordig woonhuis met schuur 1914 aanbouw zijgevel
BBO‐20 IJsseldijk 188 inventarisatie DSL A/7164 Boerderij met schuur 18e eeuw zijgevels vernieuwd, dakkapel
BBO‐21 IJsseldijk 235 inventarisatie DSL A/5117 Houten dijkschuur
BBO‐22 IJsseldijk 253/255 inventarisatie DSL A/3225; A/3224 Woonhuizen begin 20e eeuw forse dakkapel, vernieuwde ramen en deuren

BBO‐23 IJsseldijk 198/200 138736 (MIP) A/8709 Oorspronkelijk: boerderij met zomerhuis; huidig: woonhuis met praktijkruimte 1907 dakkapel

BBO‐24 IJsseldijk 269‐273 152212 (MIP) A/6027 Kokercomplex: woonhuis, bakkerij en wagenschuur circa 1870
BBO‐25 Veerpad inventarisatie DSL Oorspronkelijk: weg en kade van voetveer; huidig: weg en kade
BBO‐26 IJsseldijk 202/204 afgevoerd inventarisatie DSL A/6152 Oorspronkelijk: dubbel woonhuis; huidig: woonhuis (verbouwd)
RM‐27 IJsseldijk 208 23815 (RM); 152211 (MIP) A/6150 Dwarshuis 1860‐1870
RM‐28 IJsseldijk 210 23814 (RM) A/6151 Dwarshuis

RM‐29 IJsseldijk 218/220 23816 (RM); 138738 (MIP) A/7447; A/7446 Oorspronkelijk: boerderij "Johanna Maria Hoeve"; huidig: woonhuis met schuur 1825‐1850

BBO‐30 bij IJsseldijk 218 inventarisatie DSL Waal
RM‐31 IJsseldijk 222 23817 (RM);  138737 (MIP) A/7026 Boerderij 1830
BBO‐32 IJsseldijk 301 138718 (MIP) C/6226 Dijkwoning 1880‐1885 uitbouw achtergevel
RM‐33a IJsseldijk 232 23818 (RM); 138721 (MIP) C/745 Zaalkerk 1865
RM‐33b IJsseldijk 232 23819 (RM); 138721 (MIP) C/747 Toren NH kerk 1865
BBO‐34 IJsseldijk 234 inventarisatie DSL C/746 Pastorie
BBO‐35 IJsseldijk 238 inventarisatie DSL C/6589 Boerderij met schuur laatste kwart 19e eeuw

BBO‐36 IJsseldijk 242/246 138725 (MIP) C/758; C/751 Oorspronkelijk: arbeiderswoning; huidig: dubbel woonhuis ca 1890 dakkapel, gewijzigde indeling zijgevel uitbouw achtergevel (nr. 246)

BBO‐37 IJsseldijk 341/343 138720 (MIP) C/7379; C/7243 Woonhuis ca 1870 uitgebouwde entree zijgevel

BBO‐38 IJsseldijk 268‐272 138724 (MIP)
C/5946/; C/6636; 
C/6637

Oorspronkelijk: boerderij met ouderwoning: huidig: woonhuizen 1901‐1903

BBO‐39 IJsseldijk 347/349 inventarisatie DSL C/742 Dubbel woonhuis dakraam en ‐venster achtergevel (waterzijde)

BBO‐40 IJsseldijk 276 138723 (MIP) C/1149 Oorspronkelijk: dokterswoning met koetshuis; huidig: woonhuis met schuur 1880‐1890 dakramen, witgeschilderd metselwerk

RM‐41a IJsseldijk 296/298 516060  (RM); 138727 (MIP) C/5644
Boerderij met dwarshuis aan het einde van de 19e eeuw in Ambachtelijk‐
traditionele trant gebouwd als dijkboerderij aan de IJsseldijk, buiten de bebouwde 
kom van Krimpen aan den IJssel.

1890‐1900 onderdeel van complex bestaande uit boerderij en schuur

RM‐41b IJsseldijk nabij RM‐41a 516061  (RM) C/6526
Schuur aan het einde van 19e eeuw in Ambachtelijk‐traditionele bouwtrant 
gebouwd als onderdeel van het boerderijcomplex aan de zuidzijde van de 
IJsseldijk, buiten de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel.

1875‐1900

RM‐42 IJsseldijk 312/314 23820 (RM); 138726 (MIP) C/6412 Boerderij, tegenwoordig  Streekmuseum "Crimpenerhof"
BBO‐43 IJsseldijk 359 138719 (MIP) C/5002 Buitendijkse begraafplaats (niet meer in gebruik) 1829
BBO‐44 is vervallen: nu RM‐45 afgevoerd eind 19e eeuw
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RM‐45a IJsseldijk 332 516055  (RM); 138728 (MIP) A/7170 Woonhuis ca 1895 complex bestaande uit woonhuis en twee loodsen

RM‐45b IJsseldijk 332 516056  (RM) C/5002

Houten loods, onderdeel van het scheepswerfcomplex Van Duijvendijk aan de 
IJsseldijk en gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. De loods ligt in de 
zuidoostelijke hoek van de scheepswerf aan de dijk, met de noklijn parallel aan de 
weg.

1875‐1900 complex bestaande uit woonhuis en twee loodsen

RM‐45c IJsseldijk 332 516057  (RM) C/5002

Houten loods uit het einde van de 19e eeuw onderdeel van het  
scheepswerfcomplex Van Duijvendijk aan de IJsseldijk. De loods ligt in de 
zuidwestelijke hoek van de werf aan de dijk, met de noklijn haaks op de dijk. Aan 
het begin van de 20e eeuw.

1875‐1900 complex bestaande uit woonhuis en twee loodsen

BBO‐46 IJsseldijk 346 138730 (MIP) A/7530 Herenhuis 1880‐1900
BBO‐47 IJsseldijk 350 138729 (MIP) A/2694 Poldergemaal "Langeland en Kortland" 1883 witgeschilderd metselwerk (niet meer in gebruik)
BBO‐48 IJsseldijk 402 inventarisatie DSL A/6694 Oorspronkelijk: bakkerij; huidig: woonhuis laatste kwart 19e eeuw

BBO‐49 IJsseldijk 444 138717 (MIP) A/4866 Herenhuis 1870‐1880
Voormalig Waardhuis en Polderhuis (kantoor Hoogheemraadschap 
Krimpenerwaard) in eenvoudige Jugendstil

BBO‐50 Veerdam 9 afgevoerd Woning en slagerij 19e eeuw gesloopt
BBO‐51 Veerdam 13 afgevoerd Cafépand met woning laatste kwart 19e eeuw gesloopt
BBO‐52 Veerdam inventarisatie DSL A/8800 ‐ A/7472 Weg naar kade van veer, thans braakliggend terrein

BBO‐53 Lekdijk 50/52 inventarisatie DSL A/7192; A/7193 Oospronkelijk: dubbel woonhuis met winkel; huidig: dubbel woonhuis laatste kwart 19e eeuw

BBO‐54 Lekdijk 168 inventarisatie DSL A/6305 Woonhuis laatste kwart 19e eeuw
BBO‐55 Lekdijk 200/202 inventarisatie DSL A/7048; A/7044 Woonhuizen laatste kwart 19e eeuw dakkapellen, vernieuwd dak (nr. 202)
BBO‐56 Lekdijk 236 inventarisatie DSL A/3502 Woonhuis laatste kwart 19e eeuw
BBO‐57 De Waal/Waalsingel inventarisatie DSL A/7039 Waal en woningbouw rondom de Waal Waal

BBO‐58 Poldersedijk inventarisatie DSL A/8795 Eeuwenoude verbinding tussen Krimpen en de Stormpolder” ca. 1925
(straatbeeld) vernieuwde ramen en deuren (particuliere woningbouw) 
(gaat ten koste van eenheid straatbeeld)

BBO‐59 V.d. Giessenweg e.o. inventarisatie DSL B/1410 Bos (Stormpoldervloedbos)
BBO‐60 Schaardijk afgevoerd verdwenen werf afgebrand

BBO‐61 Schaardijk 23 inventarisatie DSL
B/1592; B/1615; 
B/1624

Scheepswerf Van der Giessen

BBO‐62 Schaardijk 21 138743 (MIP) B/1580 Directiewoning scheepswerf 1924
BBO‐63 Oosterstraat 35‐59 138741 (MIP) A/7365 Oorspronkelijk: schoolgebouw; huidig: appartementengebouw 1929 vernieuwde entrée

BBO‐64 Tuinstraat 45/65 138744 (MIP)
A/7925; A/7926; 
A/7927; A/7933; 
A/7934; A/7935

Oorspronkelijk: Ouderenhuisvesting "Rustoord"; huidig: woonhuizen 1925‐1930 dakkapellen, vernieuwd dak en deuren

BBO‐65 Tuinstraat 75‐127, 92‐140 138745+138746+138747 (MIP)
A/7961 t/m A/7984 en 
A/7869 t/m A/7893

Woningbouwcomplex 1925
dakkapellen, dakramen, vernieuwde ramen (sociale woningbouw) en 
deuren (gaat ten koste van eenheid)

BBO‐66 Waalstraat 2f‐16 138748 (MIP)

A/8261; A/8262; 
A/5049 t/m A/5052; 
A/8265; A/8267; 
A/7939 t/m A/7944

Woningbouwcomplex ca 1925
(straatbeeld) vernieuwde ramen en deuren (particuliere woningbouw) 
(gaat ten koste van eenheid straatbeeld)

BBO‐67a Breekade inventarisatie DSL Landscheidingen van polders
BBO‐67b Lansing inventarisatie DSL Landscheidingen van polders
BBO‐68 Kon. Wilhelminaplein inventarisatie DSL A/8891 Herdenkingsbank 1938
BBO‐69 Tuinstraat 56a suggestie DSL A/8404  Brandspuithuisje 1925 huidig: winkeltje met kinderkleding, vernieuwde pui

BBO‐70 IJsseldijk 275‐285 suggestie DSL
A/5740 t/m A/5744; 
A/6877

Arbeidershuisjes ingevoegde, niet passende nieuwbouw

BBO‐71 IJsseldijk ong. suggestie DSL A/7810; A/7812 Stormvloedkering en Algerabrug
BBO‐72 afgevoerd: IJsseldijk 236 138722 (MIP) C/3385 Woonhuis van boerderij 1875‐1900 Modern gebouw
BBO‐73 afgevoerd: IJsseldijk 112 138731 (MIP) C/6957 Boerderij "Wilhelminahoeve" ca. 1895 Boerderij gesloopt
BBO‐74 Tuinstraat 4  138742 (MIP) Wijkgebouw "De Deining" 1875‐1900 herinneringswaarde

BBO‐75
Verdwenen molen buitendijks 
bij de boezem van Lekkerkerk

afgevoerd zaagmolen 1864‐1881 Stellingmolen

BBO‐76
Korenmolen 1 ‐ Herbouwde 
molen

De Onverwacht/Molen van Schelven; korenmolen 1853‐1922
Moderne stellingmolen; restant oorspronkelijke molen na brand gesloopt 
‐ herinneringswaarde

BBO‐77
Verdwenen molen ten noorden 
van Tienweg ter hoogte van de 
huidige Plataan 

afgevoerd Polder Langeland en Kortland 'deel Langeland/Ondermolen'; poldermolen ca 1500‐1883 grondzeiler
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BBO‐78

Verdwenen molen aan een 
scheidingskade tussen een 
zuidoostelijke lage‐ en een 
noordwestelijke hoge boezem

afgevoerd Polder Langeland en Kortland 'deel Langeland/Hogemolen'; poldermolen ca 1783‐1883 grondzeiler

BBO‐79
Verdwenen molen aan 
zuidoostzijde van de 
voorboezem 

afgevoerd Polder Langeland en Kortland 'deel Langeland/Lagemolen'; poldermolen ca 1500‐1883 wipmolen

BBO‐80
Verdwenen molen ongeveer 
midden in de polder ten 
noorden van de Tiendweg

afgevoerd Polder Langeland en Kortland deel Langeland; poldermolen ca 1846‐1883 grondzeiler

BBO‐81

Verdwenen molen bij de 
Oosterse Lekkerkerksesluis, 
buitendijks aan het NW uiteind 
van de uitwateringsgeul. 

afgevoerd Polder Lekkerkerkse boezem, bovenmolen; poldermolen 1819‐1877 grondzeiler

BBO‐82

Verdwenen molen circa 50 
meter ten zuidwesten van de 
Stompolderdijk tussen de 
Stormsweg en de industrieweg

afgevoerd Stormpolder; poldermolen 1600‐1874 windmolen

BBO‐83 Tuinstraat afgevoerd op voorstel van HKK eerste uitleg Oud Krimpen jaren 20 van de 20e eeuw
BBO‐84 IJsseldijk suggestie DSL oorspronkelijke omdijking
BBO‐85 Lekdijk suggestie HKK voor BBO oorspronkelijke omdijking
BBO‐86 Oude Tiendweg suggestie HKK voor BBO restanten van de tiendweg
BBO‐87 Langelandse boezem suggestie HKK voor BBO restanten van de Langelandse boezem
BBO‐88 Molenvlietsingel suggestie HKK voor BBO Water achter het gemaal "Langeland en Kortland"
BBO‐89 Prinssessenbuurt suggestie HKK voor BBO Krimpens antwoord op na‐oorlogse woningnood
BBO‐90 Migrantenflats suggestie HKK voor BBO woningen voor werknemers uit Drente en Overijssel

BBO‐91 Koekoekstraat‐Meerkoetstraat suggestie HKK voor BBO Molukse wijk gebouwd door de Rijksdienst der Domeinen

BBO‐92 Weteringsingel suggestie HKK voor BBO Restanten van de oude Midden‐Wetering

BBO‐93 IJsseldijk ‐ bij Algeracomplex suggestie HKK voor BBO atoombunker

BBO‐94 Waalsingel afgevoerd op voorstel van HKK woningbouw rondom de Waal
BBO‐95 Sliksloot suggestie HKK voor BBO Voormalige loop Hollandse IJssel
BBO‐96 Krimpen Zuidoost suggestie HKK voor BBO slagenlandschap

BBO‐97
Kortlandstraat nrs. 1 ‐ 45 en 2 ‐ 
38

suggestie DSL
de woonhuizen in de Kortlandstraat hebben onderling grote architectonische 
samenhang en vormen een stedenbouwkundig ensemble
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