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LANGEWEG OF ROTTERDAMSEWEG

De afgelopen maanden heb ik een aantal keren de aandacht gevraagd voor de Langeweg. Maar wat
is eigenlijk de juiste benaming van deze eeuwenoude weg langs de rand van ons dorp? Is het nu
Langeweg of Rotterdamseweg. Ook komen we de naam Rijksstraatweg tegen. En hoe zit het met de
benaming Rijsoordsesteeg?
De naam Langeweg heeft de oudste rechten. We hebben het dan over de weg vanaf het Veerplein
tot aan de Waal, vlakbij Heerjansdam. De Rijsoordsesteeg is de zijweg vanaf het vroegere tolhuis 3
(zie eerdere artikelen) naar Rijsoord.
Door de opkomst van het wegverkeer in de eerste helft van de 20e eeuw zijn er steeds meer
automobilisten, e.d. die niet bekend zijn met de plaatselijke situatie. Wat is de doorgaande weg naar
Rotterdam? Bij gebrek aan wegwijzers doen soms straatnamen als zodanig dienst. We kennen veel
straatnamen in ons land waar de naam van een woonplaats in is verwerkt. Zo leidt bijvoorbeeld de
Dubbeldamseweg in Dordrecht naar Dubbeldam. In Rotterdam is er een Dordtsestraatweg, maar in
Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht is er geen duidelijke aanwijzing welke weg men, bijvoorbeeld
komende vanaf het veer, moet volgen om in Rotterdam te komen. Het Zwijndrechtse
gemeentebestuur vindt de Langeweg maar een nietszeggende naam, die h.i. door een
naamswijziging functioneler kan worden gemaakt. Zodoende wordt in 1927 de Langeweg op het
grondgebied van Zwijndrecht omgedoopt in Rotterdamseweg. Ambacht kiest in datzelfde jaar voor
het deel op haar grondgebied voor Rijksstraatweg. De delen op het grondgebied van Ridderkerk en
Heerjansdam bleven Langeweg heten.
Dit blijft zo tot halverwege de jaren ’70. Dan gaat men last krijgen van die verschillende namen voor
één en dezelfde weg. Ambacht en Zwijndrecht kunnen niet tot een gemeenschappelijk besluit
komen. Voor Ambacht is alleen een verandering bespreekbaar als de nieuwe naam Langeweg wordt.
Als er in 1976 op de weg een ernstig verkeersongeluk plaats heeft, waarbij de hulpverlening eerst

laat op gang komt als gevolg van de verwarrende straatnamen, bevordert dit de besluitvaardigheid.
De naam Langeweg keert terug. Alleen het Zwijndrechtse deel vanaf de Swanendrift tot aan het
Veerplein blijft Rotterdamseweg heten. En de Rijsoordsesteeg (op Ambachts grondgebied) blijft
Rijksstraatweg heten. De besluitvorming had ingrijpende gevolgen voor de huisnummering.
Daarvoor bleek afstemming tussen de gemeenten Ambacht, Zwijndrecht, Ridderkerk en
Heerjansdam noodzakelijk. Zodoende duurde het tot 1 juli 1978 eer de historische naam over
(vrijwel) de hele oorspronkelijke weg terugkeerde.
Bij dit artikel heb ik een interessante historische foto geplaatstvan de Langeweg uit de jaren ’30. We
zien op deze foto de aanleg van het viaduct over de Langeweg t.b.v. de aanleg van Rijksweg 16 (toen
Rijksweg 10 geheten). De rijksweg moest de Langeweg kruisen. De foto is genomen in de richting van
Rijsoord. We zien aan de rechterkant de rails van het trammetje, dat tot begin jaren ’40 tussen het
Veerplein en Barendrecht reed. De aanleg van deze rijksweg betekende voor Ambacht dat de
aansluiting van de Ambachtsesteeg (Reeweg) op de Langeweg kwam te vervallen. In de verte ligt
boerderij Bakenstein, de hoeve die later is afgebroken.
Als u wilt reageren kunt u contact opnemen met ondergetekende. 06-22130438 of
hiaverhoeven@kliksafe.nl
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