
Eerste bewoning en polders

De oudste bewoning, die voor IJsselmonde 

dateert uit de vijfde of vierde eeuw voor 

onze jaartelling, komt voor in de onmiddel-

lijke omgeving van deze zoetwaterkreken. 

Vanaf de ijzertijd wonen er mensen in ons 

gebied (Hoogvliet/Poortugaal), met lange 

tussenpozen zonder bewoning weliswaar, 

soms door de invloed van het in die tijd nog 

niet te temmen water.

Rond 700 ontstaat bewoning op beide oe-

vers van een kreek gelegen tussen het hui-

dige Hoogvliet en Poortugaal, ongeveer op 

de plek van het huidige metrostation Tus-

senwater.

Zo rond de tiende eeuw lijkt de bewoning 

de zetel van een edelman te zijn geworden, 

een sterk huis met bijbehorend agrarisch 

bedrijf.

Tot in de twaalfde eeuw wordt het eiland 

IJsselmonde in het zuiden begrensd door 

de rivier de Waal. De rivier stroomde ten 

zuidwesten van Poortugaal uit in de Maas 

die tegenwoordig (onder de naam Oude 

Maas) de westelijke begrenzing vormt. 

Julius Ceasar, en Tacitus na hem, maken 

reeds melding van een tak van de rivier de 

Rijn die Waal genoemd wordt en dicht bij 

de uitmonding in zee door de Maas opge-

nomen wordt. De naam Waal zelf is al heel 

oud en stamt van voor de Romeinse tijd.

Het eiland IJsselmonde maakt deel uit van 

het Hollands veenlandschap en watert via 

kreken naar het noorden op de Merwede 

(nu Maas) en naar het zuiden op de Waal 

uit. Langs de kreken onstaan kleistroken 

door het bij hoge rivierwaterstanden bin-

nenstromende, slibrijke water.

In de jaren 1164-1170 wordt het westen 

van ons eiland IJsselmonde geteisterd door 

rivier- en zee-overstromingen. die het hele 

gebied voor bewoning verloren laten gaan.

Na enige jaren van rust werd overwogen 

het gebied te gaan (her)bedijken.

Op 21 januari 1199 wordt land, “onder Pey-

drech” gelegen, door de Graaf van Holland 

ter bedijking uitgegeven aan Biggo en 

zijn kleinzoons. Uit dit land zou het latere 

Rhoon en Poortugaal (en dus ook Hoog-

vliet) ontstaan. 

In 1201 al schenken  de Graaf van Holland 

Dirk VII en Hugo, heer van Voorne het land 

van Albrandswaard aan de kerk van Sinte 

Marie te Ter Doest in West-Vlaanderen.

De oorkonde van uitgifte tot (her)bedijking 

van de oudste polder in ons gebied is niet 

bewaard gebleven maar aangenomen mag 

worden dat omstreeks 1180 een begin werd 

gemaakt met de bedijking van een ca. 95 

hectare grote polder. 

IJzertijd boerderij

De oudste vermelding van Poortugaal, 

waartoe Hoogvliet tot 1652 kerkelijk heeft 

behoord, treffen we pas in 1276 als een 

bijdrage aan de kruistochttienden van 25 

schelling wordt verantwoord.

Na een uitbreiding van de oude polder 

tot aan de zogenaamde Paddewei of 

Lage Wei ontstaat een polder, Welhoek 

genaamd, de eerste van een reeks  en de 

kern waar tegenaan steeds polders wor-

den “aangedijkt”.

Een tweede en derde uitbreiding vindt plaats, zodat rond 1295 de polder vergroot is met de zogenaamde “Omme-

loep”. Binnen deze polder ontstond het afzonderlijk ambacht Oudevliet dat vanaf het midden van de zestiende eeuw 

Hoogvliet wordt genoemd.

De polder Lombardijen (niet te verwarren met de huidige Rotterdamse wijk) wordt rond 1300 ingedijkt. De grond 

van de polder de Eyffel (Deyffel) wordt op 19 maart 1316 ter bedijking uitgegeven. Beide polders liggen tegen oude-

re kleine polders aan die samen de ring van Pernis vormen.

Rughesant volgt in 1357 en in 1415 het poldertje Engeland, in die tijd nog een zelfstandig ambacht dat later bij 

Hoogvliet zal behoren.

In 1373 gaat veel land verloren tijdens een omvangrijke vloed. In 1414 is een gedeelte te Hoogvliet gelegen grond 

in ieder geval alweer goed genoeg om koren op te verbouwen en te oogsten omdat door de heer van Putten in dat  

jaar een korentiende van dat land in leen wordt uitgegeven.

Niet lang daarna slaat het water echter weer toe en krijgen de noeste bedijkers in 1421 te maken met de verschrik-

kelijke St. Elizabethsvloed. In 1423 worden door herbedijking de polders de Myelle, het Kortambacht van Rhoon, 

Albrandswaard, Zwaardijk en Oud Rhoon tot één polder samengebracht. 

Ook rond en in Poortugaal en Hoogvliet zal de schade aanzienlijk zijn geweest maar wellicht niet zo zwaar als el-

ders in het land getuige het feit dat de heer van Putten in 1429 drie en een half lijn land, die hij van ondergelopen 

land bedijkt had, alweer in leen uitgeeft. De hardwerkende bedijkers arbeiden voort. In 1434 is in de leenregisters 

bijvoorbeeld sprake van de belening van de helft van de Droge dijk in Oedevliet bij het huis Coudenhove. Hoe deze 

dijk aan zijn naam komt ligt voor de hand. Het meest aannemelijk is dat deze dijk tijdens de eerder genoemde vloed 

is drooggebleven en zo meehielp de polders Hoogvliet en het Oudeland van Poortugaal voor een totale catastrofe te 

bewaren. Ter illustratie: pas in 1460 wordt het verdronken land van Charlois herbedijkt!

De bedijking van Langebakkersoord (aan de buitenzijde van het Roozand), Oud Smalland (dichterbij Pernis) en 

Nieuw Engeland vindt na 1487 plaats.

In 1530, 1532 en 1552 vinden dan weer grote overstromingen plaats. De laatste noemen we de Pontiaansvloed. 

Nog twee voet hoger dan in 1552 komt het water echter tijdens de Allerheiligenvloed in november 1570. 

     Uit verslagen van tijdgenoten weten we dat Poortugaal (dus zeer waarschijnlijk ook Hoog-

     vliet), Charlois en Rhoon werden overstroomd. Andries van der Goes, rentmeester-generaal 

     van Zuid-Holland, schreef dat Pernis een “eylandeken apart “ was maar noemt Hoogvliet niet.  

     Ernst doet dat in zijn verslag aan Alva wel. Weer kon men min of meer van vooraf aan begin-

     nen hetgeen niet anders dan een groot respect teweeg moet brengen voor de generaties die

     voor ons in deze contreien leefden en vooral werkten!
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De kaart links is de oudste afbeelding van Hoogvliet, uit het kaartboek van het Oude- en Nieu-

we Gasthuis in Delft dat uitgebreide bezittingen had onder Hoogvliet en elders in west IJssel-

monde. De dijken, boezem en polders zijn verdwenen maar de Laning ligt nog immer op de-

zelfde plek! In 1591 wordt het dorp nog Hoghevliet genoemd.

Hoogvliet ontwikkelt zich daarna langzaam verder als een rustig Zuid-Hollands dijkdorp. 

Midden zeventiende eeuw wordt Hoogvliet kerkelijk onafhankelijk van buurdorp Poortu-

gaal. Men leeft van landbouw, veeteelt, kazerij, vlasserij en de gebruikelijke ambachten. Een 

belangrijke rol speelt de riviervisserij op een rivier die in die jaren nog volop zalm, elft en 

steur oplevert.

Men leeft van het water 

en met het water maar 

men is en zal altijd be-

ducht blijven van dit ele-

ment dat met zijn gulle 

hand monden voedt maar 

op sommige momenten 

de grootste vijand is van 

de eilandbewoners.


