
Kijfhoek 
Aan de Devel. 



?????? 
Kijfhoek aan de Devel? Een nieuwe plaats?. Nooit van gehoord. We gaan op zoek. 
 
Want we kennen wel o.a. Capelle a/d. IJssel, 
 
Krimpen a/d. IJssel, 
 
Alphen a/d. Rijn, 
 
Noordwijk aan zee. 
 
 

Maar Kijfhoek a/d. Devel? 



De naam Kijfhoek en de Devel 
kennen veel mensen in Zwijndrecht 
e.o. wel.  
 
De Devel komt in Zwijndrecht in veel 
woorden voor.  



De Devel is een riviertje en natuurgebied in de Zwijndrechtse Waard, vlakbij Zwijndrecht. Het stroompje slingert 
vanaf park Hoge Devel in Zwijndrecht langs Kijfhoek, het Develbos, de Kleine Lindt, naar de Oude Maas (bij 
Heerjansdam). 

Wat namen met ‘Devel’ er in: 
 
Develapotheek, 
De Develhoek (school), 
Develpaviljoen, 
Develsingel, 
Develpark, 
Develruiters, 
Develsluis (Heerjansdam). 
Develsteincollege. 
 
 

De Devel. 



Kasteel Develstein is een voormalig kasteel , dat stond op een 
eilandje de hoek van de huidige Develsingel en Plantageweg. 
Het kasteel dankt zijn naam aan het nabijgelegen riviertje De 
Devel. 



 

Kasteel Develstein in de winter, waar De Devel 
dichtgevroren is. 



Waar eerst Kasteel Develstein stond, staat 
nu het Develstein College. 
Om dat aan te geven staat er tegenwoordig 
een stalen geraamte, om dat zichtbaar te 
maken daar waar de poort met de ingang 
was. 
 
Tegenover het Develstein College is het 
Develpaviljoen. . . . . . 



. . . . . en daar is ook het zwembad 
De Hoge Devel. 



Bij het Develpark (met de Develsingel) is varen met het 
Develdock een mooie bezigheid. 



De Lindtse molen, in de polder rond De Devel. 



Om het water in de polders een beetje op peil te houden, waren een aantal watermolens nodig om dat te regelen 
in de Zwijndrechtse Waard. Deze stond in Heer Oudelands Ambacht – Molenvliet. 



Richting Heerjansdam 
(Dorp). 

We maken even een sprong van 
Zwijndrecht naar Heerjansdam. 
 
Hier begint Develsluis, waar men 
nu zou zeggen: een ‘buitenwijk 
van Heerjansdam’. 

De ‘Lage Nesse’ van 
boer Lagendijk. 

Afrit naar de 
Develweg. 

Heerjansdam, Develweg, gezien van de Dorpsstraat. 



De boerderij boven, staat 
er niet meer (net voor de 
Develweg).  
Er staan nu huizen (rechts 
boven).  
Die rechts  wel (is 
gerestaureerd) net na de 
Develweg. 

Foto: J.v.D. 



De haven van Develsluis, kijkend naar het Develgemaal (waar De Devel eindigt) en het gemaal (niet meer in 
gebruik). Het overtollige water werd in de haven gepompt, die naar de Oude Maas loopt. 

Develgemaal. 



Op de kruising Lindeweg – Dorpsstraat, ga 
je linksaf Develsluis uit, de Lindtsedijk op 
naar Zwijndrecht. Dan ben je al de huizen 
op ‘De Hoef’ (centraal op de onderste 
foto, gezien van de Lindtsedijk) voorbij. 
Niet te verwarren met de huizen die nu op 
het oude sportpark ‘De Hoef’ staan. 

 



Delvelsluis, begin Lindtsedijk, kijkend richting Zwijndrecht. 



En dan: Kijfhoek. Die naam zal ‘het grote publiek’ alleen eens gehoord hebben i.v.m. het Rangeerterrein 
Kijfhoek, tussen Zwijndrecht – Heerjansdam. 

Heerjansdam. 



Door de achtertuin van Kijfhoek loopt tegenwoordig de HSL-Zuid. Na Rotterdam Centraal rijden de 
hogesnelheidstreinen over bestaand spoor, tot het begin van rangeerterrein Kijfhoek waar de HSL zuidelijk afbuigt. 
(langs het dorpje Kijfhoek). 

In de loop van 2005 is de Devel verder ontgraven om natuurgebied te worden 

In de loop van 2005 is De Devel verder 
ontgraven om natuurgebied te 
worden. 



Een prachtig stukje natuur, het Develbos. 



Na een mooie zomerse dag in Kijfhoek en 
het Develbos, kan het flink spoken in de 
polder(s). 



 

KIJFHOEK. 
Het dorpje is door de tijden heen altijd klein gebleven. Zo telde het in 1515 zes huizen en een klooster. Het was 
dit klooster dat het dorp betekenis gaf. Het klooster Eemsteijn, gelegen bij Munnikensteeg werd ingewijd in 1435 
en was bijna anderhalve eeuw een soort streekcentrum. 
 



Waar nu de Munnikkensteeg is en het klooster 
Eemstein stond, staat sinds 1692 Hoeve Eemstein.. 

Kijfhoek ging per 19 augustus 1857 op in de gemeente Groote 
Lindt die in 1881 opging in de gemeente Zwijndrecht. 
In 1926 werd De Devel bij Kijfhoek drooggelegd. Door een 
wijziging in het systeem van bemaling van de polders verloor 
De Devel haar functie. 
 



De Kijfhoekkerk in 1649, met bijna alle huizen van 
het dorp er omheen. 



Prachtige foto’s uit 1934 (rechts) en 
1939. 



Kijfhoekkerk. 
Het kerkje staat op een stroomrug van De Devel, een vroegere rivierarm. 
De oudste vermelding is 1388, het is vermoedelijk rond 1500 vergroot 
met het schip dat in de 17e eeuw is vernieuwd en in 19e eeuw gewijzigd.  





Het wapen van de gemeente Heerjansdam (links) 
en de (voormalige) gemeente Kijfhoek zijn ook te 
zien in het kerkje. 



 
Stichting Behoud Kijfhoekkerk, SBK. 
SBK heeft als doelstelling het polderkerkje 
Kijfhoek uit de veertiende eeuw als 
Rijksmonument onder de aandacht te 
brengen van een zo breed mogelijk publiek. 



De kerk van Kijfhoek is een monument; monumenten vragen voortdurend onze aandacht, zorg en middelen. De 
kerk van Kijfhoek is er één en kan dankzij de restauratie van 1993 en de voortdurende zorg voor onderhoud door 
de stichting ‘Behoud Kijfhoekkerk’ een monument blijven voor het nageslacht.  
  

De laatste jaren zijn de noodzakelijke investeringen gedaan en nog nodig.  
  
 2016: Schilderwerk binnen en buiten.  Begroot op € 4.000. 
 2017: Vervanging verwarmingsketel.    Begroot op € 3.500.  
 2018: Renovatie van het dak.                 Begroot op € 10.000 . 
  
Voor deze werkzaamheden, om het monument in stand te houden, doen wij een beroep 
op fondsen die ons een subsidie kunnen verstrekken. Ook zal de stichting zelf de nodige 
acties ondernemen om gelden in te zamelen 



De stichting ‘Behoud Kijfhoekkerk’ open 
dagen:  
Op de eerste zaterdag van de 
zomermaanden is de kerk voor publiek 
opengesteld en zijn er evenementen als 
muziekuitvoering, tentoonstelling of lezing.  
De kerk wordt ook gebruikt als 
trouwlocatie. 



Foto: J.v.D. 
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