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16e-18e eeuw: van gors tot moestuin

1673: in de schil rond de binnenstad zijn 
lanen, singels, bleekvelden en 
(moes)tuinen aangelegd. Bebouwing is 
schaars.

1545: na de Sint Elisabethvloed van 
1421 slibt er weer nieuw land op/aan 
dat in 1603 leidt tot de realisatie van de 
Oud Dubbeldamse polder.



1832: Sociëteit met koffiehuis

1832: op de kadastrale minuut is in een nog altijd open omgeving inmiddels 
enige bebouwing gerealiseerd. 
In het plangebied staat de Sociëteit de Unie (percelen 558-559) met het  
tuinhuis met tuinen van koffiehuishouder Arie Buyteweg (perceel 555-557). 
Eén heulbrug geef toegang tot het complex vanaf de Dubbeldamseweg.



1875: Metaalwarenfabriek

1881: op de kadastrale minuut is in 
het plangebied aan de 
Dubbeldamseweg een 
fabriekscomplex verrezen: de 
metaalwarenfabriek Weduwe J. 
Bekkers & Zoon.
Ten noorden daarvan is een rij 
woonhuizen gebouwd.

Adres: Dubbeldamseweg
E1067-E1068



Dordrechtsche Metaalwarenfabriek

1900 circa?: vogelvlucht van het totale fabriekscomplex (destijds de grootste 
blikfabriek in Nederland).



1900 circa: aanleg Oranjepark

1908 circa: het totale fabriekscomplex en het toen recent aangelegde Oranjepark 
met eerste bebouwing.



Dordrechtsche Metaalwarenfabriek

1924: plattegrond van het fabriekscomplex (Dubbeldamseweg 34-36)en de 
omgeving Oranjepark.



Dordrechtsche Metaalwarenfabriek

1930 circa: luchtfoto van het fabriekscomplex.



Dordrechtsche Metaalwarenfabriek

1945: luchtfoto RAF met het totale fabriekscomplex.



1945-1960: schade en sloop

1945: schade door bom-inslagen
nabij achterzijde fabriek.

1955: het kantoor 
van de fabriek 

1960: start van de 
sloop van het 
kantoor.



BOUW-VERBOUW-NIEUWBOUW

Van 1875 tot 1969 is de metaalwarenfabriek onder verschillende namen en 
eigenaren in bedrijf geweest.

- 1875-1924: Weduwe J. Bekkers & Zoon 

- 1924-1965: Thomassen & Drijver, Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen 
Weduwe J. Bekkers & Zoon, N.V. De Verenigde Blikfabrieken, later VerBliFA.

- 1965-1969: VerBlifa (Verenigde Blik Fabrieken).

Tussen 1970-1974 vindt nieuwbouw (i.e.g. deels) plaats voor andere doeleinden.

In het Regionaal Archief Dordrecht zit een zeer grote hoeveelheid bouwdossiers en 
hinderwetvergunningen, te vinden door zoeken op meerdere adressen: 

- Dubbeldamseweg 34 (oud) en 36 (oud)
- Dubbeldamseweg Noord
- Dubbeldamseweg Noord 52

- Oranjepark 13



1973: Brandweer, ambulance, GGD

1972: in 1970 is het complex aangekocht door de gemeente om er enkele 
publieke diensten onder te brengen. (Gedeeltelijke) nieuwbouw gerealiseerd in 
1973.



2018: bouwjaren bebouwing

2018: kaart met bouwjaren van de bebouwing volgens DrechtMaps.
Van de 19e eeuwse metaalwarenfabriek is niets meer aanwezig. Het nu oudste 
bouwdeel is waarschijnlijk uit 1973. Nader bouwhistorisch onderzoek is nodig.


