
Historie De Volgerlanden 
 

De Zwijndrechtse Waard had in de eerste helft van de veertiende eeuw veel last van dijkdoorbraken. 
Landsheer Willem III, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, besloot de Waard te bedijken. Na 
een grote stormvloed in 1330 braken een aantal van de nieuw aangelegde dijken weer door. Willem 
III besloot het grootser aan te pakken en bedacht een plan om dit te financieren. Wie een zestiende 
deel of meer van de bedijking betaalde, werd Ambachtsheer in de Waard en kreeg een aantal 
rechten. Dit is de oorsprong van de naam van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Verdeling gronden 
De ambachtsheren (onder andere Willem van Duyvenvoorde, die Sandelingen Ambacht kreeg, en 
Henric IJdenzoon met zijn oom Schildman) kregen in principe 168 morgen ofwel 153,5 ha 
toegewezen. Een 'morgen' is een oppervlakte die in een morgen(ochtend) geploegd kan worden. 
Naast een deel van de goede gronden - 'de hoofdlanden' - kreeg elke ambachtsheer ook een deel 
mindere gronden in het oosten van de Waard - de volgerlanden, ook wel het 'quade' deel 
genoemd.  De gronden werden uitgegeven op 2 februari 1331, Maria Lichtmis, ook wel Vrouwendag 
genoemd. Het vermoeden bestaat dat de Vrouwgelenweg hiernaar vernoemd is. 
 
De mindere gronden bleken bij nader inzien niet zo 
slecht, het waren vruchtbare tuinbouwgronden. De 
tuinbouw bracht welvaart en trok andere nijverheid aan. 
Bij de rivier kwamen scheepsbouwers, scheepssloperijen, 
touwslagers, zoutziederijen en een steenbakkerij. Het 
gebied werd populair bij de adel en de rijke burgers uit 
Dordrecht. Zij vestigde er hun buitenplaatsen, zoals de 
ridderhofstede 'Vreedenborg'.  
 
Van tuinbouwgronden naar woningbouw 
Om de woningnood in Nederland te verminderen heeft 
de rijksoverheid aan het einde van de vorige eeuw een 
aantal beleidsnota's tot uitvoering gebracht. Hieronder 
ook de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). In overleg met de provincie werd in de jaren 
90 het tuindersgebied tussen de bebouwde kommen van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht 
aangewezen als bouwlocatie. De tuinders moesten wijken voor woningbouw. De naam van de wijk 
werd uiteraard 'De Volgerlanden'. Nu als geuzennaam, want van mindere gronden was al lang geen 
sprake meer. 

 
Meer informatie 
Wie informatie zoekt over de historie van de streek, kan terecht in het historische museum in 
Zwijndrecht en bij het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht. Wie verder geïnteresseerd is in 
de lokale kunstschatten, kan naar één van de musea in Dordrecht. Voor meer informatie zie: 
www.vvvzhz.nl. 

 

 


