
                                                                 HEERJANSDAM EN CONSORTEN  
In de loop der jaren zijn nogal wat dossiers en stukken in mijn privéarchief beland. 
Een ratjetoe van alles en nog wat, maar opmerkelijk veel over het dorp Heerjansdam. 
Daarom in deze column alleen maar Heerjansdam & Co. wat de klok slaat. Het vizier 
hierbij speciaal gericht op zaken van vóór, tijdens en na de samenvoeging in 2003. 
Intussen is veel achterhaald maar toch lijkt het me zinnig ons geheugen nog wat op 
te frissen en te kijken naar onderwerpen die van belang en zelfs nu nog actueel zijn. 

DE TERUGBLIK.
Dat de Heerjansdammers na de samenvoeging nog een vinger in de pap wilden houden 
was alleszins begrijpelijk. Heerjansdam bestond als zelfstandige gemeente sinds halver-
wege de veertiende eeuw en blies in het Zwijndrechtsewaardse fanfare jarenlang een par-
mantig en pittig partijtje mee.  
De informatie in de column is gebaseerd en opgetekend uit publicaties, overeenkomsten 
en afspraken die ontsproten zijn aan de brein van de diverse overheden, de Provincie, 
Zwijndrecht en ingehuurde adviesbureaus. 

Enkele reacties van Provincie op protestbrieven (rond 2000):
*Zwijndrecht zal zich blijven inzetten voor Heerjansdam als een dorp met een eigen karak-
ter in het groene gebied. Zwijndrecht vindt het van groot belang dat deze structuur wordt 
gehandhaafd en wordt gekoesterd.
* Hoewel er een forse druk op het groene gebied staat dient het gebied behouden te wor-
den zonder bebouwing. Een verstedelijking richting Heerjansdam is dus niet aan de orde. 
* Zwijndrecht zal zich inzetten voor Heerjansdam als een dorp met een eigen karakter in 
het groene gebied. Het handhaven van deze structuur achten wij van groot belang en zal 
door ons moeten worden gekoesterd.
* Heerjansdam zal als een afzonderlijk gebied kunnen worden aangemerkt met een ‘aparte 
status’. (NIET TE VERWARREN MET EEN STATUS APARTE)
* Voor Heerjansdam is na de samenvoeging voldoende perspectief om zijn eigen karakter 
te handhaven.

Enkele conclusies van Bureau Blauwberg. Research voor beleid. (17 november 1999)
*Een vitale gemeenschap in een groen landschap. Heerjansdam zal volgens Rijks- en 
Provinciaalbeleid ook in de komende periode, gelegen in de groene buffer tussen de beide 
agglomeraten zijn dorpse karakter moeten behouden.
* Het instellen van een dorpsraad. Het gaat hier om de mogelijkheid de bevolking een stem 
te geven in de nieuwe gemeentestructuur. Er blijkt veel draagvlak voor het instellen van 
een Dorpsraad. 

HEERJANSDAM HEEFT VEEL TE BIEDEN.
Wat nogal eens wordt vergeten is dat Heerjansdam zelf veel heeft te bieden wanneer het 
gaat om de Cultuurhistorie en de Archeologische waarde van het dorp. Dit is ook op te 
maken uit het rapport van het Adviesbureau RBOI, Rotterdam Middelburg (2009). Enkele 
passages hieruit: 
Het karakter en de kwaliteit van Heerjansdam worden mede bepaald door de in het dorp 
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aanwezige beeldbepalende panden en elementen langs de vroegste bebouwingslinten: 
Dorpsstraat, Develsluis en Lindsedijk en anderzijds de Molenweg. Het sterkst aan de Mo-
lenweg met de Hervormde kerk (Rijksmonument), de toegangspoort tot de begraafplaats 
(Rijksmonument), het zicht op de Waal, het sportpark en de molen (Rijksmonument). De 
molen is nog steeds beeldbepalend en is aangemerkt met de waarde (zeer hoog) op de 
cultuurhistorische waardenkaart (met vier nieuwe wieken en wat meer uitzicht een voortref-
felijk visitekaartje).
Over de archeologische waarde staat vermeld:  
Het gehele gebied van de kern Heerjansdam en omgeving heeft een hoge tot redelijk hoge 
verwachtingswaarde op de archeologische waardenkaart. Een zeer hoge kans op archeo-
logische sporen is aangegeven in polder het Buitenland en langs de oevers van de Waal 
(alsmede het gebied van de molen) Zo zijn er naar eerdere vondsten bij de aanleg van de 
HSL bewoningsresten uit het stenentijdperk gevonden, die vanwege hun kwaliteit en zeld-
zaamheid zullen worden aangewezen als beschermd archeologisch monument. Andere 
bekende vindplaatsen liggen vooral langs de Devel, Molenweg, Dorpsstraat. De vindplaat-
sen zijn aangemerkt als terrein met hoge archeologische waarde.

DE REDEN.
Wat was eigenlijke de reden om deze column te schrijven? Op 20 april is er door B&W een 
brief aan de Raad gestuurd onder 2021-0053110. Het onderwerp betreft een ingediende 
motie over “De rol van wijkplatforms en de Dorpsraad -2021 (20M47)”. Vanzelfsprekend 
heeft het gemeentebestuur het beste met de Heerjansdammers voor en staat ook alles be-
schreven in de “Verordening Dorpsraad Heerjansdam”. Echter de zin in de brief: “De inzichten 
uit het raadsvoorstel dat nu wordt voorbereid en de uitkomsten van de evaluatie zullen gecombineerd bijdragen 
aan het herdefiniëren van de rol van de dorpsraad,“ baart mij zorgen. Wellicht ten onrechte, maar 
de Dorpsraad is gewaarschuwd!

Het landelijke karakter van Heerjansdam


