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Rijks- en gemeentelijke monumenten in Werkendam 

De gemeente Werkendam telt momenteel inclusief de daartoe behorenden kernen 

Dussen, Hank, Nieuwendijk en Sleeuwijk zo’n veertig rijksmonumenten. Aan deze 

monumenten met een waarde op landelijk niveau heeft de gemeente Werkendam sinds 

juni 2007 nog een zestigtal gemeentelijke monumenten toegevoegd. In totaal dus 100 

prachtige overblijfselen van oude cultuur, kunst, architectuur en nijverheid waar we 

trots op mogen zijn. 

Om u daarmee kennis te laten maken heeft de gemeente in nauwe samenwerking met 

onze vereniging, ter gelegenheid van Monumentendag op 13 oktober 2007, een aantal 

wandelroutes samengesteld. 

Een beschrijving van de monumentenroute door Werkendam kunt u vanaf deze website 

onder Historie downloaden, inzien en eventueel afdrukken. 

Voor de overige routes door Dussen en Hank en voor een plattegrond van de 

monumenten in Nieuwendijk en Sleeuwijk, alsmede voor een toelichting op elk van de 

monumenten verwijzen wij naar de website van de gemeente Werkendam. (niet langer 

beschikbaar). 

Wij wensen u een aangename wandeling of fietstocht langs onze monumenten. 

Veel boerderijen gesloopt in gemeente Werkendam 

In de voormalige gemeente Werkendam zijn sinds 1991 tien van de 45 cultuurhistorisch 

waardevolle boerderijen gesloopt. Het behoort daarmee tot de koplopers van de sloop 

van boerderijen in Brabant. 

Bij de opstelling van het Monumenten Inventarisatie Project (1991) werden in de 

voormalige gemeente Werkendam (Werkendam, Sleeuwijk en Nieuwendijk) 45 

cultuurhistorisch waardevolle boerderijen opgenomen. Bij een latere inventarisatie 

werden nog eens negen boerderijen als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt, van 

deze boerderijen is er geen enkele gesloopt. In de gemeente Dussen ging het om 35 

waardevolle boerderijen in het MIP. Naar aanleiding van het jaar van de boerderij in 

2003 is er nu vijf jaar later een inventarisatie gereed van de nog bestaande 

boerderijen. Van de in totaal 80 boerderijen in de gemeente Werkendam in 1991 zijn 

veertien boerderijen afgebroken in de tussenliggende jaren (17,5 procent). In de 

voormalige gemeente Werkendam gaat het om een percentage van 22 procent van de 

MIP boerderijen. Denk bijvoorbeeld aan de drie boerderijen aan de Werkensedijk die 

zo’n vijf jaar geleden werden afgebroken. In de voormalige gemeente Dussen is elf 

procent van de boerderijen uit het MIP afgebroken. Van vijf boerderijen verdween het 

oorspronkelijke karakter door verbouwingen. Dertig van de tachtig boerderijen hebben 

hun oorspronkelijke karakter wel weten te behouden. 

De gemeente Werkendam telt in totaal zestien boerderijen als Rijksmonument. 



Absolute koploper is Dussen met maar liefst twaalf boerderijen. Verder is er nog een 

boerenschuur in Nieuwendijk aangewezen als Rijksmonument. In totaal zes boerderijen 

zijn recent benoemd tot gemeentelijk monument (drie in Dussen, een in Hank, een in 

Nieuwendijk en een in Werkendam). 


