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Inleiding 

Voor het schoolvak aardrijkskunde heb ik een opdracht 

gekregen om een werkstuk te maken over mijn eigen 

straat. Ik ga u wat vertellen over de wijk Middenhoeve, 

gelegen in Dubbeldam, te Dordrecht. Deze wijk is een 

samenvoeging van de twee straten ‘Abeelstraat’ en 

‘Lariksstraat’.  

Zelf woon ik in de Abeelstraat. Ik woon nog maar drie 

jaar in Middenhoeve dus weet nog niet veel van de 

straat en de geschiedenis af. Dit lijkt me een leuke 

uitdaging om te gaan onderzoeken en te verwerken in 

een werkstuk. 

Mijn werkstuk is gemaakt rondom een vraagstelling. 

Mijn vraagstelling die ik ga beantwoorden door middel van dit werkstuk is:                

“Waarom is Middenhoeve een aparte wijk van de wijk Dubbeldam?” 

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd en nieuwsgierig heb gemaakt naar mijn 

werkstuk.   

Veel leesplezier! 
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H1: Het ontstaan van Dubbeldam 

Dubbeldam is een stukje van Dordrecht dat bestaat uit een oude dorpskern, een paar 
voormalige landwegen en veel nieuwbouw. Van de oude dorpskern is niet veel meer over, 
dankzij de afbraak met de hierop volgende nieuwbouw van de jaren zestig.  

De naam Dubbeldam komt van ‘dam’ in de ‘Dubbel’. De Dubbel was een riviertje dat door de 
Hollandse Waard liep. In 1282 wordt de locatie van Dubbeldam voor het eerst vermeld.       
In de veertiende eeuw verkreeg het dorpje samen met omliggende boerderijen de status van 
ambacht.  

In de nacht van 18 op 19 november in 1421 
verdrinkt Dubbeldam samen met 17 andere 
omliggende dorpjes door de Sint-
Elisabethsvloed. De status en rechten van 
ambacht bleven ondanks deze ramp bestaan.  

Toen er in de zestiende eeuw gepolderd werd in 
het gebied ten oosten en zuiden van Dordrecht, 
kreeg Arend Cornelisz - burgemeester van 
Dordrecht en heer van het verdronken dorpje De Mijl - interesse in de rechten over 
Dubbeldam, die hij in 1554 van het gewest van Holland als erfpacht verkreeg. Vanaf ong. 
1560 begonnen Cornelisz en zijn opvolgers dit gebied in te polderen. Het was van groot 
belang dat de grenzen van Dubbeldam werden vastgelegd. Hier werd zelfs een commissie 
voor ingesteld. Rond 1560 trokken landmeters een  “ree” (grenslijn) tussen Dubbeldam en 
Dordrecht. Deze “ree” bestaat nog steeds; De Reeweg-Oost.  

De vier polders waar Dubbeldam later uit zou 
bestaat waren; de Zuidpolder, de Noordpolder, 
Oud-Dubbeldam, en de Aloïsenpolder. De polder 
Wieldrecht hoorde niet bij Dubbeldam, maar zou in 
1659 een zelfstandige ambacht worden. In 1630 
was Dubbeldam een dorp dat groot genoeg was 
voor haar eigen kerk. 

Het dorp Dubbeldam was lange tijd niet meer dan 
een paar huisjes rond een kerk. In 1632 stonden er 
slecht 56 huizen, maar dit aantal steeg honderd 
jaar later naar 107 en in 1840 telde het dorp al 243 
huizen. Na 1750 werd het grondgebied van 
Dubbeldam flink uitgebreid met nieuwe polders en 
groeide het dorp mee. In 1816 werd de gemeente Dubbeldam geformeerd, die in 1856 de 
gemeentes Wieldrecht en De Mijl toevoegde aan de gemeente.       
Door de omvang van Dubbeldam was de macht van de heer geminimaliseerd, al bleef deze 
de rechten van Dubbeldam houden tot 1929. 
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In 1856 besloeg het grondgebied van Dubbeldam 
ong. ¾ deel van het Eiland van Dordrecht; het qua 
inwonertal veel grotere Dordrecht moest het met 
een kleiner deel doen. Na  1871 werden steeds 
meer stukken van Dubbeldam aan het snel 
groeiende Dordrecht toegevoegd.  

Dordrecht bleef doorgroeien en had meer ruimte 
nodig. Daarom, tot het grote ongenoegen van de 
Dubbeldammers - die in de jaren zestig hadden 
geprobeerd om Dubbeldam te laten uitgroeien tot 
een voorstad van Dordrecht, zodat het haar 
zelfstandigheid kon houden, werd de gemeente 
Dubbeldam op 1 juli 1970 geheel aan Dordrecht 
toegevoegd.    
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H2: Het ontstaan van Middenhoeve 

In 1972 werd de eerste heipaal in de 355 jaar oude 

Zuidpolder geslagen en zo werd de woonwijk 

Middenhoeve geboren. Deze eerste paal was 

bestemd voor Abeelstraat 4. De eerste woningen 

tussen de Oudendijk en Zuidendijk werden aan het 

eind van het jaar opgeleverd. Een Dordtse 

makelaardij bood “Grote premiewoningen met cv” 

aan “in het landelijk gelegen nieuwe bouwplan 

‘Middenhoeve’, gelegen tussen de Oudendijk en de 

Zuidendijk”. Volgens de advertentie was dit ook nog 

eens “in blijvend landelijk gebied”.  

De praktijk kwam aardig overheen met wat de makelaar verder schreef over de nieuwe wijk 

Middenhoeve: “De hele opzet van deze ideale woonwijk ademt rust en sfeer en biedt aan 

kinderen een maximum aan speelgelegenheid en veiligheid. De wijk - waarin uitsluitend 

koopwoningen worden gebouwd - wordt 

uitgerust met pergola’s, bloembakken, veel 

openbaar groen en wordt doorsneden door 

rustige wandelpaden.” 

Het had niet veel gescheeld of 

Middenhoeve was twee keer zo groot 

geworden. De raad van de toenmalige 

gemeente Dubbeldam gaf op 3 oktober 

1969 aan het gebied ‘de Griend’, vlak naast 

Middenhoeve, ook een woonbestemming.         

In 1972, Dubbeldam was inmiddels 

onderdeel van Dordrecht geworden, werd 

dit plan weer teruggedraaid en werd er in 

het bestemmingsplan aangegeven dat De 

Griend weer een agrarische bestemming kreeg. Daardoor bleef Middenhoeve een kleine 

gezellige buurt. Middenhoeve is ook een aantrekkelijke intieme woonwijk, omdat het 

omgeven wordt door veel groen en twee Hollandse dijken.  
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De bouw           

Een aannemersbedrijf uit de Hoekse Waard 

bouwde in Middenhoeve 50 twee-onder-een-kap-

woningen, 133 rijtjeshuizen en enkele vrijstaande 

woningen. De rijtjeshuizen werden steeds per zes 

woningen in één blok gebouwd.  

Op 4 april 1973 was een orkaan oorzaak dat tijdens 

de bouw een verdieping van een twee-onder-een-

kap-woning op de begaande grond eindigde. Een 

nog vrijstaande muur van een rijtjeshuis kon ook 

niet tegen de storm op en kwam in stukken neer. 

Ook een nieuwe bouwkraag bleef niet overeind. 

Maar Den Hartog ging door met de bouw; gelukkig 

maar. 

Eind 1972 kwam er een einde aan de bouw en eind 

1974 waren alle woningen bewoond. De eerste 

bewoners van de wijk waren voornamelijk jonge 

gezinnen met allemaal dezelfde ‘nieuwe-huis-

probleempjes’. Alle interieurs werden, zoals 

doorgaands nog steeds gebeurt, wit opgeleverd. 

De kozijnen van de rijtjeshuizen werden wit 

afgelakt. De luifels werden per blok van zes 

woningen in één kleur geschilderd; okergeel, wit of 

blauw.  

Dit zorgde voor een saamhorig en gezellig effect. 

Zo was de wijk Middenhoeve was ontstaan.        
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H3: De ligging en bevolking van Middenhoeve 

De wijk Middenhoeve bevind zich ten zuid 

oosten van Dordrecht tussen de Oudendijk 

en de Zuidendijk. Dankzij de twee dijken die 

de wijk omringen is Middenhoeve een apart 

stukje Dordrecht. Ten zuiden van 

Middenhoeve zijn landbouwgebieden en 

agrarische landerijen te vinden. Ook ligt de 

wijk dichtbij de Viersprong en de Hollandse 

Biesbosch.  

Omdat de wijk niet aan een doorgaande 

weg ligt, is Middenhoeve een autoluwe 

straat; er is alleen bestemmingsverkeer. Je 

rijdt door de straat in een rondje, je kan niet 

verder en komt dus alleen maar de straat in 

als je er doelgericht moet zijn. Dit is ook 

veilig voor de op straat spelende kinderen. Ook zijn er veel kinderen te vinden in het hartje 

van de wijk, waar een speelplaatsje is. Hier worden ook activiteiten van de Vereniging 

georganiseerd zoals de zomerbarbecue of een high tea. Omdat dit het centrale punt van de 

wijk is, is het er vooral op zonnige dagen druk met 

spelende kinderen en kletsende ouders.    

Middenhoeve heeft nog grote trottoirs met 

stoepranden, brede wegen en mooi onderhouden 

stroken gras. Dit is een oude stijl van het inrichten 

van een woonwijk die nu in nieuwbouwwijken niet 

meer voorkomt omdat de grondprijs momenteel erg 

duur is. 

Aan het begin van de straat is de Abeel te vinden 

(zie titelblad), de boom waar de straat naar is 

vernoemd. Rondom de wijk zijn ook nog veel 

zeldzame grijze Abelen te vinden. Deze bomen zijn 

beschermt en mogen niet zomaar gekapt worden. 

De Abeel is in de wintermaanden en rond de kerst 

verlicht met kerstverlichting. 

Tussen de Zuidendijk en de Oudendijk is het Laantje 

van Middenhoeve te vinden. Aan dit landweggetje 

staat boerderij Middenhoeve, waarnaar de wijk 

Middenhoeve is vernoemd. Deze boerderij is in het 

jaar gebouwd 1912 gebouwd en is een 

monumentaal pand.    
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De bevolking               

Middenhoeve is een wijk geschikt voor jong 

en oud. Er komen wekelijks nog een 

bakker,  melkboer, kaasboer en aardappel- 

en groenteboer aan huis. Dit is vooral 

ideaal voor de oudere bewoners van de 

wijk. Sommige van deze oudere generatie 

wonen al vanaf de oplevering in 

Middenhoeve. Je merkt vooral nu dat de 

bevolking gaat verjongen. Er komen meer 

jonge gezinnen (met kinderen) in 

Middenhoeve te wonen. 

Belangrijke winkels en voorzieningen 

makkelijk bereikbaar. Het Damplein - een 

klein winkelcentrum - is op loopafstand van 

Middenhoeve, net als de bibliotheek, de 

apotheek, doktersposten, fysiotherapeuten 

en basisscholen. Ook het ziekenhuis en 

middelbare scholen zijn goed te bereiken.  

Er is geen criminaliteit in Middenhoeve. 

Ook is er geen overlast van hangjongeren 

of jeugd dankzij de saamhorigheid binnen 

de wijk. Er is ooit wel een overdekte 

jongerenhangplek overwogen bij de vijver 

aan de zuidzijde; deze is er nooit gekomen. 

Door kleine diefstallen en individualisering 

gingen bewoners na loop van tijd hun 

achterdeuren beter afsluiten en werden de 

doorgangen bij de rijtjeshuizen helaas afgesloten met een wandje bij de deur. Niet altijd even 

netjes uitgevoerd. Het van oorsprong open karakter van de woningen is hierdoor verdwenen. 

Maar ondanks dat is Middenhoeve nog een open en saamhorige wijk.        
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H4: De Vereniging Middenhoeve 

De samenwerking en saamhorigheid in Middenhoeve, dat al 

vanaf het eerste begin plaatsvond, was mede de basis voor het 

ontstaan van de vereniging Middenhoeve. Uit onderlinge 

contacten tussen buren en buurtbewoners bleek dat velen met 

dezelfde opleveringsproblemen kampten. Deze problemen kan 

je beter samen oplossen, was het idee. En zo gezegd, zo 

gedaan. De kersverse Middenhoevers stelden een vereniging 

aan om “eventuele bouwkundige onvolkomenheden collectief tot 

een oplossing te brengen”. Dit stond in de eerste rondzendbrief met de eerste 

antwoordcoupon. Er zouden nog vele brieven, met of zonder antwoordstroken, volgen.       

Het voorstel bleek een groot succes, want tijdens de bijeenkomst op 27 juni 1973 in het 

Deetos-gebouw gaven 53 gezinnen zich op als lid. De Vereniging Middenhoeve was een 

officieel feit!    

Groei                           

Het voorlopig bestuur riep meteen na de oprichting de rest van de bewoners op om ook lid te 

worden van de Vereniging. Op 19 juli 1973 telde de Vereniging 67 leden. Het bestuur ging 

aan de slag, verzamelde bouwklachten en protesteerde bij de gemeente Dordrecht. Het 

bestuur nam ook contact op met het ‘Wijkorgaan Dubbeldam’ om ingeschakeld te worden bij 

belangrijke wijkaangelegenheden. Bij de bestuursvergadering op 23 augustus 1973 kon het 

bestuur inmiddels 79 verenigingsleden tellen, en in februari was dit aantal wéér gegroeid, 

namelijk naar 99 leden! 

Koningin Juliana gaf in haar goedkeuring voor de Vereniging op 3 oktober 1973. Dankzij de 

snelle groei van de Vereniging was eigen briefpapier en een logo 

nodig. In 1998 werd dan ook het bekende zeshoekige figuur het 

beeldmerk van de Vereniging Middenhoeve. 

Het werd steeds serieuzer. 31 mei 1978 was weer een mijlpaal in de 

geschiedenis van de Vereniging toen zij werd ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel.  

Sociaal                    

Naast serieuze zaken regelen en de bewoners vertegenwoordigen bij de gemeente 

Dordrecht regelt de Vereniging ook sociale activiteiten. Zo organiseert het een 

Nieuwjaarsbowling, een Paasmiddag waar de kinderen paaseitjes kunnen zoeken, een 

zomerbarbecue, een voetbaltoernooi en nog veel meer. Dit zorgt voor een sociaal gevoel en 

voor saamhorigheid tussen de bewoners; jong en oud. Nieuwe bewoners in de wijk worden 

welkom geheten met een plantje of een bloemetje en kunnen door middel van de activiteiten 

kennis maken met buurtbewoners. Maar aan geboorte, ziekte of overlijden wordt aandacht 

geschonken. Bijna 90% van de bewoners van Middenhoeve is lid van de Vereniging.  
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H5: Recreatie en Sport in Dubbeldam 

Op sportief gebied is er van alles te beleven in Dubbeldam, deze 
wijk heeft zelfs de beschikking over een zwembad: De Dubbel. 
Naast het zwembad ligt een groot grasveld waar je tijdens je dagje 
zwemmen lekker op kunt zonnen. Maar in de wintermaanden wordt 
dit veld onderwater gezet zodat er een ijsbaan ontstaat! De 
schaatsvereniging de Winterkoning zit hier ook.                       
Ook is er nog een voetbalvereniging in Dubbeldam. 
Voetbalvereniging Dubbeldam heeft een grote aantrekkingskracht 
op vooral jonge leden. Maar ook TCD (Tennis Club Dubbeldam) en 
korfbalvereniging Sporting Delta kennen een bloeiend 
bestaan.  

De paardensportliefhebber komt aan zijn trekken bij Landelijke 
Rijvereniging Dubbeldam. Deze is gelegen aan de Zuidendijk. 
Als je een wandeling gaat maken door Middenhoeve kun je 
achterlangs de dijk op en kom je zo bij de Rijvereniging.  

Recreatie                    
Recreatie is ook volop te vinden in Dubbeldam. Op heerlijke zomerdagen is het op te fiets 

stappen en van de prachtige natuur te genieten zeker geen straf. Er is genoeg te zien en te 
genieten als je een paar dijkjes ‘pakt’. Herten spotten is ook een populaire bezigheid. 

Ook is de gloednieuwe Sportboulevard 
Dordrecht snel per fiets en/of auto te 
bereiken. Hier kun je recreatie 
zwemmen en schaatsen, maar ook lid 
worden van vele clubs, zowel 
watersport, schaatssport en 
zaalsporten.      

Zoals u ziet; volop te doen in 
Dubbeldam zodat je je niet hoeft te 
vervelen!  
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Conclusie 

Dankzij de ligging en zelfstandigheid van de wijk Middenhoeve is het een apart onderdeel 

van Dubbeldam. Middenhoeve ligt aan de buitenrand van Dubbeldam en is omringd door 

twee dijken; de Oudendijk en de Zeedijk. 

Ook de bouwwijze van de wijk is 

belangrijk. De Abeelstraat vormt de 

buitenring van Middenhoeve, terwijl de 

Lariksstraat de kern van de wijk vormt.   

Ook door de Vereniging Middenhoeve 

en de initiatieven die de Vereniging 

nemen is Middenhoeve een zelfstandige 

wijk. De Vereniging zorgt voor een 

algemene stemming binnen de wijk.  

Omdat Middenhoeve zo heerlijk in het 

groen gelegen is, is er veel ruimte. Je zit 

niet gelijk tegen andere huizen of straten 

aan te kijken en zit vrij in de natuur. Dit 

straalt rust en vrijheid uit. 

Er wonen in Middenhoeve ook nog een aantal bewoners die er al vanaf de oplevering 

wonen. Deze zijn in het aller eerste begin allemaal met dezelfde nieuwe-huis-probleempjes 

begonnen. Sommige bewoners woonde eerst in Middenhoeve, waren toen verhuist maar zijn 

nu toch weer terug bij af, omdat het simpelweg heerlijk wonen is in dit uniek stukje van 

Dordrecht!   

U bent hier van alle markten thuis; winkels en andere sociale voorzieningen zijn op 

loopafstand te bereiken en de bakker, melkboer en dergelijke komen wekelijks aan huis. Dit 

is vooral ideaal voor de oudere generatie bewoners in Middenhoeve. 
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Bronvermelding 

Voor het maken van mijn werkstuk heb ik informatie gehaald uit verschillende bronnen. De 

twee belangrijkste bronnen voor mij waren antwoorden en adviezen van bewoners en leden 

van de Vereniging  Middenhoeve en een boekje over de Vereniging wat is gemaakt voor een 

Jubileum van de Vereniging. Dit was van groot belang voor de informatie die in nodig had.  

 

Internetsites gebruikt voor de tekst: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbeldam              

http://www.middenhoeve.nl/Infovereniging.htm                     

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethsvloed_(1421) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sportboulevard_Dordrecht 

http://picasaweb.google.com/middenhoeve/BoerderijMiddenhoeve# 

http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=hthcoDsHaKnPvBJyEnE                    

http://www.np-debiesbosch.nl/documents/home.xml?lang=nl  

 

Internetsites gebruikt voor de plaatjes:  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kvz2000.nl/uploads/2009/09/sporting-

delta.jpg&imgrefurl=http://www.kvz2000.nl/2009/09/&usg=__F9MHMEOVAwhBvFGdaCdHQ

LVChoM=&h=124&w=200&sz=5&hl=nl&start=0&zoom=1&tbnid=oeUp1sV0mObUoM:&tbnh=

99&tbnw=160&ei=g_qlTch10Zg66v297Qg&prev=/images%3Fq%3Dsporting%2Bdelta%26u

m%3D1%26hl%3Dnl%26biw%3D1276%26bih%3D797%26rlz%3D1R2SUNC_nlNL380%26t

bm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=47&oei=g_qlTch10Zg66v297Qg&page=1&ndsp=22

&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=74&ty=39 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dordtcentraaljeugdbokaal.nl/deelnemers/dub

beldam.jpg&imgrefurl=http://www.dordtcentraaljeugdbokaal.nl/%3FDeelnemers&usg=__lRhh

iaHH7WjOAQwfJvPcsIBJBcA=&h=100&w=100&sz=6&hl=nl&start=0&zoom=1&tbnid=Os04b

7O76BBYCM:&tbnh=80&tbnw=80&ei=nPqlTbz2FMPtOYnNmP0I&prev=/images%3Fq%3Dv

v%2Bdubbeldam%26um%3D1%26hl%3Dnl%26biw%3D1276%26bih%3D797%26rlz%3D1R

2SUNC_nlNL380%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=47&oei=nPqlTbz2FMPtOYnN

mP0I&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=42&ty=49 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.recensiekoning.nl/wp-

content/uploads/2011/02/kvk.jpg&imgrefurl=http://www.recensiekoning.nl/2011-

02_11202/kamer-van-koophandel-

factuur&usg=__SRSqJBW3tSW4XFXPqebnyq_hTF0=&h=309&w=412&sz=38&hl=nl&start=0

&zoom=1&tbnid=wDL7L0xR3vmotM:&tbnh=146&tbnw=190&ei=2_qlTd2CI4HqOYa7kfkI&pre

v=/images%3Fq%3Dkamer%2Bvan%2Bkoophandel%26um%3D1%26hl%3Dnl%26biw%3D1

276%26bih%3D797%26rlz%3D1R2SUNC_nlNL380%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc

&dur=78&oei=2_qlTd2CI4HqOYa7kfkI&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=195&ty=-

52  

Alle andere foto’s heb ik zelf gemaakt op een zonnige zaterdagochtend. 
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Nawoord 

Ik ben veel te weten gekomen over mijn straat tijdens en na het schrijven van dit werkstuk.   

Ik wist niet dat er achter Middenhoeve zo’n grote geschiedenis schuilging. Het was leuk om 

dit allemaal uit te zoeken en me te verdiepen in de geschiedenis van een straat. Een straat 

waar ik nu drie jaar woon - best  lang al, dacht ik - maar waar ik eigenlijk heel weinig van 

afwist. Ik vond het leuk anderen mensen te ondervragen over hun eigen ervaring met het 

wonen in Middenhoeve. Ook foto’s maken van de omgeving in het ochtendzonnetje was 

heerlijk. Toen werd ik me weer bewust over de prachtige natuur waar Middenhoeve aan 

grenst.  

Voor het schrijven van dit werkstuk heb ik hulp gehad van verschillende mensen van de 

Vereniging Middenhoeve. Zij hebben mij geweldig geholpen door middel van antwoord 

geven op een enquête die ik had samengesteld met doelgerichte vragen over de straat. 

Deze vragen gingen over het ontstaan van de wijk Middenhoeve en hoe de sociale contacten 

onderling zijn. Hieruit bleek (weer) dat Middenhoeve een hechte wijk is. 

Hiervoor wil ik deze mensen hartelijk bedanken voor hun tijd, interesse en behulpzaamheid! 

Ik hoop dat u mijn aardrijkskunde 

werkstuk met plezier heeft gelezen en 

er wat van heeft geleerd. Voor mij was 

het erg leerzaam om dit werkstuk te 

maken. Tevens hoop ik dat ik uw 

interesse in dit unieke stukje Dordrecht 

gewekt heb.  

 “Het is heerlijk wonen hier, ik heb het 

zeer naar mijn zin in Middenhoeve”, is 

de unanieme mening van de bewoners 

over Middenhoeve. En daar sluit in me 

helemaal bij aan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


