
Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk

In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of 

zeven van dergelijke ‘dijkhuisjes’, de andere zijn gesloopt. Die sloop was een gevolg van de afgraving van 

de Zwaagdijk, een binnendijk, en de verbreding van de weg tussen 1938 en 1941. 
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In het boekje West-Friesland Toen en Nu, deel 8, schrijft Piet Koenis: De bijna kaarsrechte Zwaagdijk was 

vroeger de grens tussen twee West-Friese ambachten. Aan de ene kant de Vier Noorder Koggen en aan 

de andere kant Drechterland. 

Het bouwen van huizen vlak bij de dijk was destijds niet ongewoon.  Koos Groot meldt in het boek West-

Friesland, het land waarin wij wonen hierover het volgende. ‘Zowel tegen de binnendijken als de 

zeewerende dijken werden vroeger huizen gebouwd, meestal kleine eenvoudige onderkomens die 

dienden als huisvesting voor mensen met een kleine portemonnee. De taluds van de dijken werden als 

min of meer verloren grond beschouwd en tegen een laag bedrag in erfpacht uitgegeven. Men zou er 

zelfs een vorm van sociale woningbouw in kunnen zien.’

Luchtfoto google

Het huisje van Joop Grent is hiervan een duidelijk voorbeeld. 

Het werd gebouwd in 1900, de ondergrond van het huis 

(64 vierkante meter) is eigendom van de huiseigenaar, de 

rest van het perceel (166 vierkante meter) is erfpacht. 

Aan de wegkant is geen raam, de enige deur bevindt zich aan 

de westkant, het enige grote raam is in de woonkamer aan 

de oostkant. Rondom de woning is een grasveld en een heg.

Het talud is vrij steil. Wie het pad afloopt of fietst moet zich 

inhouden, het paadje eindigt abrupt vlak voor de dijkgracht. 

Voor Joop Grent is dit geen probleem. Hij is hier geboren en 

getogen en niet van plan ooit weg te gaan. ‘Wil je het nog 

mooier hebben als hier? Je kijkt zo heel Zwaagdijk over!’
Aan de wegkant is geen raam, de enige deur 
bevindt zich aan de westkant
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Bewoningsgeschiedenis

Het is onbekend wie de eerste eigenaar was. De tweede bewoner was Hermanus van Zwol met zijn gezin. 

In 1927 kocht Adrianus (Arie) Grent, de vader van Joop, het huis. Arie Grent trouwde op 26 april 1928 

met Alida (Aaltje) Smit en zij betrokken deze woning. 

Het echtpaar kreeg vier kinderen: Piet (1930), Theo (1932), Joop (1936) en Til (1940). 

Tot 1956 waren er twee bedsteden in de kamer. In de ene sliepen vader en moeder Grent, in de andere 

de jongste twee kinderen Joop en Til. De oudste jongens sliepen op zolder. De twee slaapkamers daar 

zijn nog steeds aanwezig.

In 1956 vond een uitbreiding en een verbouwing plaats. Tot die tijd was er een pad van ongeveer een 

meter breed tussen het huis en de dijksloot. Zelfs stond daar een grote populier. De boom is omgezaagd 

toen er ijs in de sloot lag.

Achter het huis werd over de hele breedte een gedeelte aangebouwd. Joop vertelt: ‘De muur werd gezet 

in de dijkgracht.’ 

De bedsteden werden verwijderd, daarvoor in de plaats kwam een kast en een deur naar de nieuwe 

slaapkamer, die erachter was verrezen. In het deel achter de keuken kwam een wc en een bergruimte. 

Men waste zich in de keuken bij het aanrecht. Voor 1956 was de wc in de schuur.

De kinderen gingen allemaal boven slapen. In de rechterslaapkamer de drie broers en links het zusje. 

Til Grent ging al op jonge leeftijd het huis uit. De drie broers bleven bij hun ouders wonen. Arie en Alie

Grent stierven in 1985 en 1986. Theo Grent overleed in 1998, eind 2012 ging Piet naar verpleeghuis Sint 

Nicolaas in Lutjebroek. 

Anno 2014 woont Joop alleen in het dijkhuis, dat in 2013 van binnen grondig is aangepakt. Muren, dak 

en vloer zijn vernieuwd en geïsoleerd, er kwam een nieuwe keuken, douche en toilet. De 

bovenverdieping is niet veranderd.

Bezwaarschrift

In 2005 tekende Piet Grent bezwaar aan tegen de 

zijns inziens veel te hoge WOZ-waarde van het 

pand. Hij deed dit door een plattegrond van de 

woonkamer te schetsen en het pand als volgt te 

beschrijven.

‘Dakspanten hout niet gaaf meer. Scheur in 

binnenmuur. 2 plaatsen zweetplekken. 

Woonkamer 4 bei 3 meter!! Vloer 1 zijde tocht. 

Plafond loopt af 3 cm. In keuken is maar plaats 

voor 1 persoon. Zolder koud en tochtig. 

Slaapkamer boven 2 meter lang, breed 225 cm. 

Ben je langer dan 1.85 moet je bukken.’ Het 

bezwaar werd helaas niet toegekend.
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Huis in oorspronkelijke staat

Huis in 1957, klaar na verbouwing

Achter het huis werd over de 

hele breedte een gedeelte 

aangebouwd. De muur werd 

gezet in de dijkgracht.

De taluds van de dijken werden als 
min of meer verloren grond 
beschouwd.
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Trouwboekje van Arie en Aaltje Grent-Smit

Portret van Arie en Aaltje Grent-Smit.

Joop Grent, september 2014

Arie Grent trouwde op 26 april 1928 met Alida 

(Aaltje) Smit en zij betrokken deze woning. 

Het echtpaar kreeg vier kinderen: Piet (1930), 

Theo (1932), Joop (1936) en Til (1940). 

Arie GrentAaltje Grent
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het enige grote raam is in de 
woonkamer aan de oostkant

Het talud is vrij steil. Wie 
het pad afloopt of fietst 
moet zich inhouden, het 
paadje eindigt abrupt vlak 
voor de dijkgracht.

Aan de wegkant is geen raam
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het grote raam 
in de 
woonkamer aan 
de oostkant

Keuken met 
trap naar de 
verdieping

Badkamer /wc 
op de begane 
grond


