De Liefde & van Gemeren steunt het Historisch Genootschap van Hendrik-Ido-Ambacht al een aantal
jaar. Om onze klanten een leuke activiteit te bieden en tegelijkertijd iets van het prachtige Ambacht te
laten zien hebben wij samen met het historisch genootschap een mooie wandelroute door het dorp
gemaakt. U heeft bij deze wandeling de keuze tussen een route van 3km of 6km. Gebruik eventueel
Google Maps als u er niet uitkomt.
Op de route van 6km komt u na een kilometer of 4 langs Happy Italy. Hier kunt u een hapje eten
bestellen. Wellicht kunt u van tevoren bestellen zodat het klaarstaat als u langskomt!
Wij wensen u veel plezier met deze mooie route!

HET HISTORISCH GENOOTSCHAP
Deze route is in samenwerking gemaakt met het Historisch Genootschap. Het
Historisch Genootschap weet alles van het mooie dorp Hendrik-Ido-Ambacht. Van
bijna alle punten in deze route en nog veel meer mooie plekjes in Ambacht zijn
boekjes te verkrijgen bij het Historisch Genootschap met meer informatie en
aanvullende foto’s.
Het Historisch Genootschap is gevestigd in den Brommert met een winkeltje en
tentoonstellingsruimten. Als het met de coronamaatregelen weer mogelijk is zijn
de openingstijden woensdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Kom
gerust langs voor een andere kijk op dit mooie dorp!
Kijk op: https://www.histgenhia.nl/

BEGINPUNT
Het startpunt van de route is voor het
gemeentehuis van Hendrik-IdoAmbacht. Dit gemeentehuis is in
gebruik genomen in 1987. Het oudste
gemeentehuis was in de Dorpsstraat
en komt later op deze route in beeld.
Het tweede gemeentehuis lag aan het
Oude Raadhuisplein

ETAPPE 1
•

Loop vanaf het gemeentehuis richting Cascade en ga rechtsaf
de Hoge Kade op.
•

•

Aan de rechterkant ligt het Baxpark, het groene hart van
Ambacht. Het park is vernoemd naar voormalig
burgemeester G.A. Bax, van wie een plaquette te vinden
is in het park.

Blijf op de Hoge Kade tot de Paulusweg aan de linkerkant.
Hier ligt aan de rechterkant de Stehouwerbrug.

•

Hier was vroeger de Viersprong, de kruising richting
Zwijndrecht. Bij het bruggetje staat nog een bordje met
informatie over de brug.

ETAPPE 2
•

Steek bij de Stehouwerbrug de weg over en loop dezelfde weg terug
langs het culturele centrum, de Cascade. Steek daarna de
Weteringsingel over en ga het park recht voor u in.
•

Dit parkje heet het Leonie van Tichelt plantsoen, vernoemd
naar de vrouw van de zoon van burgemeester Spoor.
Burgemeester Spoor heeft enorm veel gedaan voor de
gemeente Ambacht.

•

Leonie van Tichelt was dienstbode van de familie Spoor en
trouwde later met de zoon van Burgemeester Spoor. Leonie
van Tichelt liet na haar dood een grote erfenis van de familie
Spoor na aan de gemeente.

ETAPPE 3
• Loop het parkje uit en steek aan het einde de weg over.
Ga even naar links en gelijk weer naar rechts de Hoge
Kade op.
• Bij de oude Ambachters staat deze weg bekend als
de Muizenkade. Halverwege, waar vroeger de
molens stonden, zie je goed het niveauverschil in
het water, vandaar de straatnamen Hoge Kade en
Lage Kade.

ETAPPE 4
• Loop deze dijk uit tot aan het water.

• Aan de linkerkant staat een verbouwde
smederij. In deze oude smederij werden
vroeger de paarden van de Ambachtse boeren
beslagen.

ETAPPE 5
• Ga rechtsaf de Kerkstraat in. Bij punt 5 ziet u aan de
rechterkant de prachtige Waelneshoeve met de
smeedijzeren hekken en de mooie oprijlaan.
• Scroll snel verder voor meer informatie over de
mooie Waelneshoeve!

PUNT 5
• De Waelneshoeve is één van de oudste boerderijen
van Hendrik-Ido-Ambacht en is gebouwd op een
terp.

• De oudste middeleeuwse vondsten bij deze
voormalige boerderij stammen uit de 13e eeuw.
• Het oudste bestaande gedeelte van deze boerderij
is gebouwd halverwege de 14e eeuw. Het is een
stenen kamer, die tegen de vroegere boerderij
aangebouwd is.

ETAPPE 6
• Loop langs de boomgaarden van de Waelneshoeve
tot aan de monumentale toegangspoort van de
Waalhof, de oude begraafplaats.
• Scroll snel verder meer informatie over deze
locatie!

PUNT 6
•

De toegangspoort waar u voor staat is één van de negen
rijksmonumenten in Ambacht.

•

Nadat het verboden was nog langer in en om de
dorpskerk te begraven, werd in 1855 deze begraafplaats
in gebruik genomen.

•

Deze toegangspoort heeft lang gediend als ingang. Nu is
die aan de andere kant van de begraafplaats.

•

Op dit kerkhof is op 4 mei altijd de dodenherdenking bij
het herdenkingsmonument De Naald →

PUNT 7
• Steek de Kerkstraat over om bij punt 7 te komen.

U staat voor het Italiaanse Restaurant Bella Milano.
• In 1903 richtten de Ambachtse werkgevers in
de bouw een vaktekenschool op om jongeren
op te leiden tot bouwvakkers.
• Sinds 1910 beschikte de vaktekenschool over
een eigen gebouw, waar nu Bella Milano is
gevestigd. Ambacht was daarmee één van de
weinige gemeenten met een eigen gebouw
voor dit onderwijs

ETAPPE 7
• Loop terug via het voetpad langs de waal naar de
Dorpsstraat.
• De Waal, waar u nu langsloopt, lag hier in het begin
van onze jaartelling al in de delta van de Rijn. Door
de vele overstromingen kwam het eiland van
IJsselmonde gedeeltelijk onder water te staan.
Door de her bedijking in 1332 ontstonden kleine
gemeenschappen, die later samengevoegd werden
tot Hendrik-Ido-Ambacht.

ETAPPE 8
•

Loop de Dorpsstraat in. Aan het begin van de Dorpsstraat aan de
linkerkant, naast de oude smederij, bevindt zich Kapsalon Pons.
•

Dit is de plek waar het eerste gemeentehuis van Hendrik-IdoAmbacht zich bevond. Na de samenvoeging van
Sandelingenambacht en Hendrik-Ido-Ambacht in 1855 werd
dit gemeentehuis in 1898 officieel in gebruik genomen.

ETAPPE 9
Loop met de bocht van de Dorpsstraat
mee en sla bij de rotonde Rechtsaf weer
de Dorpsstraat in. Als u doorloopt komt
u bij de Dorpskerk, het oudste
monument van Ambacht.
Scroll snel verder voor meer informatie
over de Dorpskerk!

PUNT 10
Neem even rust op het bankje in de kern van het oude dorp.
Achter u loopt de Dorpsstraat die overgaat in de
Achterambachtseweg. Dit was vroege dé verbindingsweg
met Rijsoord en Heerjansdam.
Een eindje verderop in de Dorpsstraat ligt Den Brommert.
Schuin tegenover Den Brommert lag vroeger het huis van
ambachtsheer Hendrik Yden, naar wie Hendrik-IdoAmbacht vernoemd is.

Den Brommert zelf is ook een monument. Het Historisch
Genootschap trok hier ruim 15 jaar geleden in en heeft een
grote renovatie uitgevoerd. U kunt hier een bezoek brengen
aan het winkeltje en de tentoonstellingsruimten.

TERUGWEG
U bent nu aangekomen op het laatste punt van de korte route. Hier kunt u er voor
kiezen om de korte weg terug te nemen naar het gemeentehuis, maar u kunt er ook
voor kiezen om een langere route van ongeveer 6km te volgen. Op deze route komt u
nog langs een aantal monumentale huizen, loopt u door een stukje mooie natuur en
komt u langs misschien wel het leukste kantoor van Nederland!
Volg voor de korte route terugweg 1 en volg voor de lange route terugweg 2!

TERUGWEG 1
Loop vanaf het Kerkplein de Metmanstraat in. U loopt nu door de wijk Dorp.

• De Dorpskerk ligt op een stroomrug. Als u aan het einde van de straat
omkijkt, ziet u duidelijk dat de Dorpskerk hoger ligt.
Sla aan het einde van de Metmanstraat linksaf en loop door tot de kruising.
Hier kunt u uiteindelijk linksaf de Weteringsingel op en zo komt u weer terug
bij het gemeentehuis.

TERUGWEG 2 – ETAPPE 1

Vervolg de Dorpstraat en loop deze uit tot u op de Achterambachtseweg
komt. Loop deze uit en sla vervolgens linksaf het Palmhoevepad in.
Scroll snel verder voor meer info over de Achterambachtseweg!

ACHTERAMBACHTSEWEG
De Achterambachtseweg, waar u zich nu bevindt, beschikt over wel vier van de negen rijksmonumenten die
Ambacht rijk is. Het zijn allemaal (voormalige) boerderijen. Het gaat om nummer 6, 12, 12A en 37!
Vroeger fungeerde deze weg als dijk van de Waal.

TERUGWEG 2 – ETAPPE 2
Loop het Palmhoevepad uit tot u bij het
fietspad van de Antoniuslaan bent.
Het Palmhoevepad loopt dwars door
Sandelingen-Ambacht. Dit het is het
recreatiegebied van Hendrik-Ido-Ambacht en
is de perfecte uitvalsbasis voor een
ontspannen wandeling dicht bij huis.
Aan het pad is ook het Italiaanse restaurant
Happy Italy gelegen. Hier kunt u tijdens deze
route terecht om een hapje eten te bestellen
voor onderweg of om op te eten in het
natuurgebied.

TERUGWEG 2 – ETAPPE 3
Loop langs het fietspad van de Antoniuslaan tot aan de eerste
kruising. Sla hier linksaf de Ambachtsezoom op. Loop ook hier
weer langs het fietspad tot aan de rotonde, waar u linksaf de
Reeweg op gaat.
Scroll snel verder voor punt 11!

PUNT 11 – ONS KANTOOR!
Punt 11 bevindt zich aan de Reeweg 144. Sinds 2005 zit in dit pand
het leukste verzekeringsadviesbureau van Nederland: de Liefde &
van Gemeren! De eerste paar jaar hadden wij alleen de onderste
verdieping tot onze beschikking. Na een aantal jaar was het hele
pand voor ons. Sinds 2020 zijn wij ook in de bovenverdieping van de
overkant getrokken!
Bij ons kunt u altijd terecht voor het beste verzekerings- en
hypotheekadvies. Bel ons gerust op 078-6812233 of stuur een
mailtje naar info@liefdevangemeren.Nl. U kunt natuurlijk ook
contact opnemen om een gesprek in te plannen!

TERUGWEG 2 – ETAPPE 4
Loop vanaf het kantoor van de Liefde & van Gemeren
door op de Reeweg en ga bij de rotonde rechtdoor. Loop
vervolgens door tot u aan de rechterkant
voetbalvereniging ASWH ziet.

TERUGWEG 2 – ETAPPE 5
Loop langs de sportverenigingen ASWH,
DVS’69, IFC en TV Hiaten. Dit is het
sportende hart van Hendrik-IdoAmbacht. Wellicht kunt u ons meerdere
malen spotten op de sponsorborden! ☺

Als u langs de sportverenigingen loopt
kunt u linksaf slaan. Deze weg loopt u uit
en nadat u het park verlaat slaat u nog
eens twee keer linksaf. U bent nu terug
bij de start van de route!

BEDANKT
Bedankt voor het lopen van deze mooie route. Hopelijk heeft het u een
andere kijk gegeven op het mooie Hendrik-Ido-Ambacht!
Als u meer over dit prachtige dorp wilt weten kunt u altijd contact opnemen
met het Historisch Genootschap.
Bedankt!

