Erfgoedmagazine 2020

Erfgoed voor
het oprapen

Erfgoedmagazine

junior

Welkom

Erfgoed voor het oprapen,
binnen handbereik
Havenkanalen, havens,
een historische
scheepswerf, tastbare
herinneringen aan de
inundatie, de RTM-tram
en de Watersnoodramp,
fort Prins Frederik, een
weeghuisje, zeedijken –
op Goeree-Overflakkee
ligt het cultuurhistorisch
erfgoed bijna voor het
opscheppen. Allemaal
binnen handbereik.
Maar waar moet je beginnen? Blader

eens in dit Erfgoedmagazine. Doe
ideeën op en trek er eens op uit om
de rijke historie in de omgeving van
dichtbij te bekijken en te beleven. Het
Erfgoedmagazine is een gids voor jong
en oud. Ja, ook voor jong: in het hart van
dit blad zit het Erfgoedmagazine junior.
De erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is een
initiatief van de provincie Zuid-Holland.
De provincie maakt het mogelijk om het
erfgoed van Zuid-Holland te bezoeken,
ervan te genieten en te leren over onze
geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor
de toekomst behouden.
Dat doet de provincie niet alleen,
maar in nauwe samenwerking
met andere partijen, vooral op het
eiland zelf. Zoals de dorpsraden,
ondernemers, Eilandmarketing GoereeOverflakkee, musea, Stichting Podium
Goeree-Overflakkee, de gemeente
en Erfgoedhuis Zuid-Holland. De

provincie Zuid-Holland ondersteunt
de erfgoedprojecten onder meer met
subsidie. Ook andere partijen, zoals
de gemeente en het Prins Bernhard
Cultuurfonds, dragen financieel bij of
zetten zich vrijwillig in om projecten te
realiseren. Veel projecten zouden niet tot
stand komen zonder de tomeloze inzet
van tal van vrijwilligers.

Meer weten?
Kijk dan op www.
geschiedenisvanzuidholland.
nl, www.goeree-overflakkee.nl/
streekarchief en www.vvvgoereeoverflakkee.nl.

Terugkeer M67 bij de trambrug
Vroeger reed de legendarische
M67-tram dwars door Dirksland. Nog
dit jaar komt het voertuig van de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
(RTM) terug in het dorp. Althans, de
voorzijde. Het is een kunstwerk van
Jaap Reedijk en de gebroeders De Roon.
Het kunstwerk komt te staan bij de trambrug, als herinnering
aan de tijd dat de trams van de RTM rondreden op GoereeOverflakkee. Het is een onderdeel van het project havenkanaal
van de erfgoedlijn. Eerder zijn aan de haven van Dirksland
onder meer een ontmoetingsplaats en een informatiebord
gerealiseerd. Later volgt bijvoorbeeld nog de aanpak
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van de peekaaien. Het kunstwerk M67 – met bankje en
informatiepanelen over de geschiedenis van de RTM – kreeg de
meeste stemmen van de bewoners van Dirksland. Zij hadden
de keuze uit drie ontwerpen.

Voor een gratis exemplaar in 2020:
zie de bon op de achterzijde van dit magazine.

Nieuwe brochure

Trek eropuit naar
de havenkanalen
Goedereede, Stellendam, Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis, OudeTonge en Ooltgensplaat: zeven havenkanalen met een eigen verhaal.
Ze zijn te ontdekken en te beleven, je kunt er wandelen, fietsen, varen,
eten en drinken. Dat – gecombineerd met tips, weetjes en de globale
geschiedenis van de havenkanalen – is allemaal te vinden in de
nieuwe brochure ‘Trek eropuit naar de havenkanalen’.

Havenkanalen waren levensaders. Eeuwenlang
zorgden ze ervoor dat de dorpen bereikbaar bleven.
Nu zijn de havenkanalen sporen van het verleden.
Parels in het landschap, maar voor veel mensen helaas
wel verborgen parels. De havenkanalen zijn niet erg
bekend, ook al heeft Goeree-Overflakkee er niet minder
dan zeven, wat zonder meer uniek is.
Om die parels onder de aandacht te brengen is
de brochure ‘Trek eropuit naar de havenkanalen’
samengesteld. Daan Markwat, voorzitter van de
erfgoedtafel Goeree-Overflakkee: “Op de kanalen
kun je uitstekend varen. In sommige gevallen lopen
er ook fiets- of wandelpaden naast. Omdat het een
unieke vorm van cultuurhistorie is, besteden we
hier ook aandacht aan. Bijvoorbeeld door kades,
havenkommen en steigers op te knappen, door het
mogelijk maken van activiteiten zoals varen, fietsen
of wandelen en door informatiepanelen te plaatsen.
Het beleefbaar maken van erfgoed levert zowel vanuit
cultuurhistorisch als recreatief perspectief toegevoegde
waarde op.”

Ideale gids

gids om op ontdekkingstocht te gaan. “De brochure
brengt de havenkanalen naar de mensen toe. We
hopen hiermee interesse te wekken, zodat mensen de
havenkanalen en ons daaraan gerelateerde erfgoed op
locatie gaan beleven.”
Gedeputeerde Willy de Zoete (provincie Zuid-Holland):
“De brochure is een waardevolle handreiking om
gericht eropuit te trekken naar de havenkanalen, voor
een dag of voor een meerdaags bezoek. In de brochure
staat per havenkanaal beschreven wat er te zien en
te beleven valt. Een mooie gelegenheid om GoereeOverflakkee te leren kennen.”

‘Trek eropuit naar de havenkanalen’ is voor 2 euro
te koop bij het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp, bij de
boekhandel en onder andere het Streekmuseum,
het RTM-museum, Museum Ouddorp en de
Menheerse werf.

Markwat ziet de nieuwe brochure als een ideale
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Ooltgensplaat.

Middelharnis.

Geschiedenis havenkanalen

Havenkanalen hielden
de dorpen bereikbaar
Havenkanalen zie je op verschillende plaatsen in Nederland. Maar
zoveel als Goeree-Overflakkee er heeft, dat is volstrekt uniek. Zeven
zijn er. Van een paar honderd meter tot ruim vijf kilometer lang.
Kaarsrecht of meanderend door het polderland. Elk havenkanaal
heeft zijn eigen karakter. Samen vertellen ze het verhaal over de
betekenis van het water.

Goeree-Overflakkee is nu één eiland.
Maar ooit was het een verzameling
ingedijkte polders. Een kleine archipel.
Elke polder had zijn eigen haven die
een open verbinding had met de zee.
Die lag op een gunstige plek: tegen de
ringdijk aan. Schepen konden de haven
gemakkelijk in- en uitvaren.
Dat veranderde langzaam maar zeker. Er
ontstonden gorzen en zandplaten rond
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de polders, ook vlak voor de havens. De
boel kon zomaar verzanden. Gorzen en
platen kun je natuurlijk ook indijken, en
dat deden de polderbewoners.

scheepvaart. Hoe bleven de havens
bereikbaar? Door kanalen te graven,
dwars door de zandplaten en de nieuwe
polders heen.

Uiteindelijk groeiden al die polders en
poldertjes aan elkaar vast tot één eiland.
Verzanding en nieuw ingedijkt land voor
de havens in de oude polders – dat is,
zacht uitgedrukt, niet handig voor de

Zo bleef de verbinding met de zee in
stand. Dat was van levensbelang voor
de havens van Goedereede, Stellendam,
Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis,
Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Het

Dirksland.

Goedereede.

Uniek aantal
Havenkanalen zijn er niet alleen op Goeree-Overflakkee, maar bijvoorbeeld ook in Zeeland (Middelburg, Goes,
Kamperland, Stavenisse, Brouwershaven, Zierikzee) en zelfs in het buitenland (Vannes in Bretagne, Birkenhead in
het Verenigd Koninkrijk, Comacchio in Italië). Uniek zijn ze dus niet. Maar wat Goeree-Overflakkee wel bijzonder
maakt, is de grote collectie havenkanalen – zeven stuks – in samenhang met de ontstaansgeschiedenis van het
eiland. Dat is de conclusie die onderzoekers van bureau SteenhuisMeurs trekken in het rapport ‘Havenkanalen
Goeree-Overflakkee, Cultuurhistorisch Vooronderzoek naar de Mogelijke Uniciteit’.

water was tot ver in de twintigste eeuw
immers de enige verbinding met ‘de
overkant’. Pas in 1964 kwam er een brug
en daarna volgden nog een stuk of wat
dammen.

Zichtbaar
Eeuwenlang waren de havenkanalen
levensaders. Levensaders voor de aan-

en afvoer van producten en personen,
naar en vanuit de bedrijvige havens. In
en uit varende vrachtschepen, veerboten
en vissersschepen, overslag op de kades,
scheepswerven in vol bedrijf – het was
er een drukte van jewelste.
De havens en de havenkanalen zijn er
nog. Zeven levensaders, zichtbaar in het
landschap.

Lengte
havenkanalen
Goedereede: 3.590 meter
Stellendam: 840 meter
Dirksland: 5.120 meter
Sommelsdijk: 810 meter (deels
gedempt)
Middelharnis: 2.750 meter
Oude-Tonge: 1.910 meter
Ooltgensplaat: 1.310 meter
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Steiger en Haven Sommelsdijk

Welkom,
varend erfgoed
Laat het varend erfgoed maar naar Middelharnis
komen. Een steiger voor deze historische
vaartuigen aan het Havenhoofd is onlangs in
gebruik genomen. Ook is er een paneel geplaatst
met informatie over de historische vloot.
“Hier lag een oude houten steiger. Die
was aan het eind van zijn levensduur”,
zegt Paul Tebes, projectleider van de
gemeente Goeree-Overflakkee. “Mede
met subsidie van de erfgoedlijn hebben
we een nieuwe steiger geplaatst. De
steiger zelf ziet er niet historisch uit,
maar is functioneel en voldoet aan de

nieuwste wet- en regelgeving. Zo kun je
nu ook met een rolstoel of rollator bij de
schepen komen.”
Het is niet de bedoeling dat schepen
continu aan de steiger blijven liggen. Wel
is het een ideale ligplaats voor bezoekers
met varend erfgoed die Middelharnis en
omgeving willen verkennen. De nieuwe

steiger is ook op- en afstappunt voor
passagiers van het gerestaureerde RTMpontje Anna Jacoba.
Naast de steiger heeft de gemeente
een nieuwe drijvende botenhelling
gerealiseerd.

Herinnering aan
de haven van toen
Het schip en het weeghuisje aan de haven
van Sommelsdijk staan in de schijnwerpers.
Figuurlijk, maar ook letterlijk. De verlichting van
beide kunstwerken was een onderdeel van het
aanpakken van de haven.
Dit project van de erfgoedlijn bestond
uit twee fasen. De afronding van fase
één was in 2015, tijdens het 500-jarig
bestaan van Sociëteit Rethorica. Toen
ging het om de onthulling van het schip
en het weeghuisje, allebei kunstwerken
van Jaap Reedijk. Fase twee is begin
2020 afgerond. Er zijn stalen bolders
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en houten dukdalven langs de haven
neergezet. Het schip – nu met mast – en
het weeghuisje zijn verlicht en aan de
noordzijde van de haven zijn lindebomen
geplant. Dit laatste op een plaats waar in
vroeger tijden ook beplanting was.
De verschillende onderdelen van het

havenproject herinneren aan het rijke
verleden van dit deel van Sommelsdijk.
Hier voeren de beurtschippers af en aan,
hier laadden en losten stoere mannen
de schepen. Hier was het altijd een
drukte van belang, hier waren de laatste
nieuwtjes te horen.

Haven Middelharnis

Oude havenkom
weer als nieuw
Wie er een tijdje niet is geweest, zal zijn ogen niet geloven. De
havenkom van Middelharnis heeft een ingrijpende facelift ondergaan.
Mooi is dat historische elementen, zoals de openingen naar de spuien,
weer zichtbaar zijn gemaakt.
Het was een flinke opknapbeurt. In driekwart jaar tijd
zijn de kademuren, het wegdek rond de havenkom en
het geboomte op de kades onder handen genomen.
Aanleiding voor de aanpak was een inspectie van
de historische kademuur in 2017. Daaruit kwam naar
voren dat delen van de muur niet meer de gewenste
kwaliteit hadden. Restauratie was noodzakelijk en bood
gelijk een kans om tot een betere inrichting van het
gebied te komen.
De oudste stukken kademuur – aan de Spuistraat en
het Vingerling – zijn gerestaureerd en van een nieuwe
fundering voorzien. De overige delen, waar in de vorige
eeuw nieuwe stukken muur voor de oude kades zijn
gezet, waren nog in orde. Daar was dus geen facelift
nodig, netjes schoonmaken en deels opnieuw voegen
was voldoende.

getijdehaven, had drie spuien: één aan de westzijde, dat
in 1943 is gedempt en nu het Spuiplein vormt, en twee
aan de oostzijde. De doorgangen naar die spuien vanuit
de havenkom zijn weer zichtbaar. En dat geldt ook
voor de doorgang richting het poldergemaal onder aan
de Oostdijk. Bovendien is het ooit verdwenen trapje in
de kademuur in oude glorie hersteld.

Langs de haven zijn nieuwe steigers gekomen. Niet
alleen voor bootjes, maar ook om meer terrasruimte
rond het water te creëren.

Kort samengevat: de historische beleving is enorm
toegenomen, mede door subsidie vanuit de erfgoedlijn
Goeree-Overflakkee. “Dit grote restauratieproject
heeft de havenkom een enorme impuls gegeven”,
zegt Paul Tebes, projectleider van de gemeente
Goeree-Overflakkee. “Het is prachtig geworden. De
complimenten komen van alle kanten.”

Drie spuien
De haven van Middelharnis, van oorsprong een

Vele jaren geleden was de havenkom groter.
Markeringen in het wegdek geven aan waar de
kademuren toen te vinden waren. Ook zijn er tijdens de
facelift cortenstalen verwijzingen aangebracht naar de
historische doorgangen van de spuien en richting het
poldergemaal. Plaatsing van een informatiepaneel over
de havenkom vormt de afronding van de facelift.
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Menheerse werf

Tentoonstelling op en rond de MD10

Alles over de beugvisserij
Kabeljauw, schelvis, koolvis, heilbot. Daaruit bestond het leeuwendeel
van de vangst van de vissers uit Middelharnis. Afbeeldingen zijn te zien
op het dek van de MD10, als onderdeel van de tentoonstelling over
de beugvisserij. Het schip ligt op de Menheerse werf klaar voor een
ingrijpende restauratie.
De beugvisserij was iets bijzonders.
Dat is duidelijk in beeld gebracht op
het via een trap bereikbare dek van de
allerlaatste beugsloep die er nog is. De
beug was een stelsel van lijnen, jonen
en haken, dat de vissers op volle zee
uitzetten. Dat was een heel karwei: de
beug was wel 12 kilometer lang, soms
zelfs 18 kilometer. En dan hebben we het
nog niet eens over wat er volgde: het
weer binnenhalen van de beug en het
aan boord brengen van de vis.
Op de MD10 zijn originele onderdelen
van de beugvisserij te zien, waaronder
een aasbak. Bezoekers van de
tentoonstelling komen meer te weten
over de navigatie, de visgronden en het
leven aan boord. Een portret van Leen
Koster, de eerste schipper van de MD10,
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brengt de geschiedenis van dit bijzondere
schip wel heel dichtbij. Het deel van de
tentoonstelling rondom het schip gaat
dieper op die historie in.

zien over de visserij van Menheerse rond
1900. Er hangen schilderijen van Simon
Polak, een schipper en reder uit die tijd,
die ook hobbyschilder was.

De tentoonstelling is te bezoeken van
woensdag tot en met zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Groepen die zich willen laten rondleiden
door een gids kunnen zich aanmelden
via de website van de Menheerse werf.

Interessant zijn voorts het
visserijmonument en de tentoonstelling
over de Hulpvloot 1953, die een beeld
schetst van de schepen die een rol
speelden bij de hulpverlening na de
Watersnoodramp.

Nog meer te zien

Een interactieve Inspiratiewand van
Eilandmarketing Goeree-Overflakkee
geeft uitgebreide informatie over
restaurants, accommodaties, routes,
evenementen, attracties en musea op
het eiland. Het is ook mogelijk direct te
chatten met het VVV Inspiratiecentrum.

Een bezoek aan de werf is ook de moeite
waard voor wie met het getij in het
Haringvliet wil spelen (aan de tijtafel).
Verder is er in het bezoekerscentrum,
te midden van een aantal historische
objecten, een digitale tentoonstelling te

RTM-pontje

Met de Anna Jacoba het water op
Op woensdag en zaterdag vaart het RTM-pontje Anna Jacoba tussen
de Menheerse werf en Middelharnis-Havenhoofd. De dienstregeling
staat op de website van de Menheerse werf.

De Anna Jacoba is het enige vaartuig
dat nog over is van de ooit gigantische
RTM-vloot. De RTM gebruikte het in 1932
gebouwde pontje vooral op de route
Anna Jacobapolder-Zijpe. Het schip is in
opdracht van het RTM-museum volledig
gerestaureerd op de Menheerse werf. Op
de Anna Jacoba kunnen maximaal twaalf

passagiers meevaren. Daar zijn geen
kosten aan verbonden. Er staat wel een
potje aan boord voor giften.
De inhoud is bestemd voor het
onderhoud van het pontje. Naast de
reguliere tochtjes over het havenkanaal
van Middelharnis, wil het RTMmuseum de Anna Jacoba ook inzetten

tijdens evenementen en op andere
havenkanalen. Groepen kunnen
het pontje huren voor bijvoorbeeld
een bezoek aan vogeleiland Bliek
in het Haringvliet. Een tochtje in
combinatie met een proeverij van
bierbrouwerij Solaes behoort ook tot de
mogelijkheden.

In de ‘voetsporen’ van
vissers en beurtschippers
Ja, je kunt natuurlijk langs een havenkanaal gaan
wandelen of fietsen. Goed idee.
Maar als je echt de ‘voetsporen’ van vissers
en beurtschippers zoekt, dan is varen een
nóg beter idee. Het kan bijvoorbeeld vanuit
de oude haven van Stellendam. Daar kun
je in een zalmschouw stappen om een
vaartochtje te maken. Het havenkanaal uit
en het Zuiderdiep op richting GoedereedeHavenhoofd. Langs weilanden, bosjes,
bloemrijke dijken en een vogelrijke plas.
Een vaarbewijs is niet nodig, een korte
vaarinstructie is voldoende. De fluisterboten

bieden ruimte aan zes tot tien personen.
Momenteel gelden de regels van het RIVM,
waardoor er geen gids mee aan boord
gaat. Trek er eens op uit, op het water.
Een zalmschouw huren kan van dinsdag
tot en met zondag. Reserveren via www.
groenevaartgo.nl of bij Het Wapen van
Stellendam.
Actiever varen? Dat kan ook, met een
trapkano.
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Weeghuisje Ooltgensplaat en kreken

Even een bakkie doen
bij het weeghuisje
Nee, je kunt je er niet laten wegen. Maar voor
wie in Ooltgensplaat even lekker wil zitten met
bijvoorbeeld een kopje koffie, een ijsje of iets te
snoepen, is het weeghuisje aan de haven een
uitgelezen locatie.
Tot eind september is het weeghuisje
op zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur
geopend. Behalve voor kleinschalige
horeca kun je er ook terecht voor
folders met informatie over toeristische
bezienswaardigheden op GoereeOverflakkee. Voor de kinderen in

Ooltgensplaat is er iets te doen met
Halloween en Sinterklaas.
Het weeghuisje is rond 1935 gebouwd
voor het wegen van goederen en
met goederen beladen wagens. Dit
is de derde generatie weegbrug in

Ooltgensplaat. De eerste twee stonden
in en tegen het oude raadhuis. Het
weeghuisje is recent gerestaureerd.
Sinds kort is er ook water – en een
afvoer – zodat de keuken en het toilet
te gebruiken zijn. Wie op de e-bike komt,
kan hier bovendien de accu opladen.

Ontdek eens
een kreek
Paardengat, Oude Dee, Manezee, Wildemanskreek,
Schuring, Tweede Hamerd. Ze hebben de
prachtigste namen, de bijna veertig kreken op
Goeree-Overflakkee. En ze laten, net als de oude
dijken, zien hoe het eiland is ontstaan.
Kreken zijn voormalige getijdegeulen. Ze
meanderen door het polderlandschap,
soms zelfs dwars door dorpen. Maar ze
zijn lang niet allemaal goed zichtbaar.
Via het project Kreek in Zicht komt daar
verandering in.
Het is boeiend om eens een kreek
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te ontdekken. Het kan overal in het
polderlandschap. Rond Den Bommel is
een wandeling in de maak. Een ommetje
van ongeveer 13 kilometer langs kreken
als de Groote Kreek, het Zijl, de Kleine
Kreek en de Kreek van Borgdorff.
Daarna volgen meer kreekroutes. Wie

van een flinke wandeling houdt, zou
wellicht in de toekomst bij Dirksland van
het Haringvliet naar de Grevelingen een
route van ongeveer 15 kilometer kunnen
lopen. Langs de Smalle Gooi, de Breede
Gooi, de Lage en Haveloze Kreek en het
Klaasjeswater.

Erfgoedmagazine

junior

Erfgoed, wat is dat eigenlijk? Heel
kort: wat er nu nog over is van
vroeger.
Hier, op Goeree-Overflakkee, is heel veel erfgoed. Dit blad
staat er vol mee. Blader maar eens door. Grote kans dat je
je omgeving heel anders gaat bekijken. Dit Erfgoedmagazine
junior is echt voor jou gemaakt. Wat staat er allemaal in?
Een interview van Jeanne Huizer (11) met de gebroeders
Boomsma. Misschien weet je helemaal niet wie dat zijn, de
gebroeders Boomsma. Lees dan snel het verhaal op pagina
12 en 13. Daar staat ook een kaartje met een wandelroute
langs het erfgoed van Middelharnis en Sommelsdijk. Ja, zo
kom je wel veel over vroeger te weten.
Op Goeree-Overflakkee zijn verschillende leuke musea.
Daar is ook voor kinderen van alles te doen. Kijk maar in dit
Erfgoedmagazine junior. En vergeet het Erfgoedpaspoort
niet. Je kunt er nog tot eind dit jaar mee op stap. Je beloning
is een stripboek over… de gebroeders Boomsma.

Op stap met je eigen
Erfgoedpaspoort
Heel veel kinderen zijn al met het
Erfgoedpaspoort op stap geweest.
Jij nog niet?
Grijp dan je kans. Je kunt het paspoort gratis ophalen
bij het VVV Inspiratiepunt en ook op andere punten,
zoals de musea. Wacht niet te lang, want het paspoort
is geldig tot 31 december 2020. In het Erfgoedpaspoort
zie je gebouwen, kunstwerken en landschappen staan.
Prachtig, interessant en soms ook spannend. Én allemaal
in de buurt: havenkanalen, havens, een eeuwenoude
scheepswerf, de RTM-tram en herinneringen aan de
Watersnoodramp, maar ook een echt fort en een
weeghuisje. Met je Erfgoedpaspoort kun je al dat moois
van dichtbij bekijken. En er meer over te weten komen.
Bij elke plek laat je weten dat je er bent geweest: óf je
krijgt een stempel in je paspoort, óf je lost een vraag op,
óf je stuurt iets digitaals naar ons toe. Ben je op meer dan
twaalf plekken geweest, ga dan met je volle paspoort
naar het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp. Daar ligt een
geweldige beloning voor je klaar: het stripboek ‘Erfgoed
ontdekken op Goeree-Overflakkee, Op stap met de
Boomsma’s.’

Erfgoedpaspoort

Spelen met zand en water
Lekker spelen met zand en water, en er nog wat van
leren ook. Dat kan op de Tijtafel op de Menheerse werf.
De Tijtafel is het Haringvliet in het klein. Je kunt er zelf
water in of uit laten stromen. Dan krijg je eb en vloed.
Net echt. De Haringvlietsluizen open en dicht doen?
Dat kan ook. Heel boeiend, want je ziet gelijk wat er
dan allemaal gebeurt met de stroming, de oevers, de
zandplaten…

Goeree-Ove

rflakkee

Ben je al op stap geweest met je Erfgoedpaspoort,
maar heb je nog stempels nodig? Maak dan je
paspoort vol en haal je beloning, het prachtige
stripboek, op. Dat kan tot eind dit jaar.
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