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Goeree-Overflakkee:
ÉÉN GROOT ERFGOED

Goeree-Overflakkee is een schatkamer vol
cultuurhistorisch erfgoed. Havenkanalen,
havens, een eeuwenoude scheepswerf,
tastbare herinneringen aan de RTM-tram
en de Watersnoodramp van 1953, verdedigingswerken zoals fort Prins Frederik,
weeghuisjes, zeedijken – schatten in overvloed.
Er zijn redenen genoeg om die schatten te
ontdekken en te beleven. Dit Erfgoedmagazine kan daarbij een gids zijn. Trek er eens
op uit om de rijke historie in de nabije omgeving van dichtbij te bekijken. Doe mee aan
excursies, rondleidingen en bezichtigingen.
De Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is een
initiatief van de provincie Zuid-Holland om
de cultuurhistorische beleving een impuls
te geven, de toegankelijkheid te bevorderen
en de kwaliteit van het erfgoed te verbeteren. Dat gebeurt in samenwerking met tal
van andere partijen, vooral op het eiland
zelf. Zoals de VVV, het Streekmuseum, het
RTM-museum, KunstPlus, Stichting Podium
Goeree-Overflakkee, dorpsraden, diverse
ondernemers, de gemeente en het Streekarchief Goeree-Overflakkee.
Meer weten? Kijk dan op
www.geschiedenisvanzuidholland.nl,
www.goeree-overflakkee.nl/streekarchief
en www.vvvgoeree-overflakkee.nl.

De projecten in dit magazine zijn stuk voor stuk
tot stand gekomen in het kader van de Erfgoedlijn
Goeree-Overflakkee. Ze zijn besproken aan de
Erfgoedtafel, waaraan alle betrokkenen een
plaats hebben. De provincie Zuid-Holland heeft
een subsidieregeling om de erfgoedprojecten
financieel te ondersteunen. 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.
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‘Het erfgoed is van
ons allemaal’
De Erfgoedlijnen in de provincie
Zuid-Holland vallen onder
de verantwoordelijkheid van
gedeputeerde Rik Janssen. Hij
vertelt over het doel, de ambities
en de resultaten en staat 65
jaar na de Watersnood stil bij de
waterveiligheid.

zogenoemde Erfgoedtafels. Partijen die
geïnteresseerd zijn in de Erfgoedlijn of
er belang bij hebben, kunnen hieraan
deelnemen. Denk aan overheden,
eigenaren van monumenten,
ondernemers, musea, bibliotheken,
stichtingen en verenigingen, fondsen,
maar vooral ook veel vrijwilligers.”

Waarom vindt de provincie erfgoed
belangrijk?
“De provincie Zuid-Holland
wil erfgoed graag doorgeven
aan volgende generaties. Want
erfgoed maakt de omgeving
mooier, het onderstreept de
oorspronkelijke identiteit en biedt
kansen voor economische spinoff.
Door ons cultureel erfgoed te
beschermen, beleefbaar te maken
en te ontwikkelen, krijgt het een
waardevolle toekomst. Dit vraagt
om het zichtbaar en toegankelijk
maken van het aanwezige erfgoed
op een dusdanige wijze dat bewoners
en toeristen ervan kunnen genieten.
Want het erfgoed is van ons allemaal.”

Wat doen de Erfgoedtafels?
“De Erfgoedtafels leveren met veel
energie een gezamenlijk wensbeeld
en een investeringsprogramma over
meerdere jaren. Het resultaat is
een lijst met projecten, waaraan de
provincie financieel bijdraagt. Wij zijn
voortdurend in gesprek met elkaar over
wat de Erfgoedlijnen moeten opleveren
en over de kwaliteitsverbetering van de
projecten. Ook vieren we de successen.”

Wat zijn Erfgoedlijnen?
“Erfgoedlijnen zijn geografische
lijnen die verschillende punten op de
kaart verbinden tot één geheel, met
een gemeenschappelijk verhaal. Er
zijn er zeven: Romeinse Limes, Oude
Hollandse Waterlinie, Atlantikwall,
Landgoederenzone, Trekvaarten,
Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht
en Biesbosch) en Goeree-Overflakkee.
De Erfgoedlijnen maken de
geschiedenis van het landschap beter
zichtbaar en beleefbaar.”
Hoe werkt dat in de praktijk?
“Het ontwikkelen van de
Erfgoedlijnen kan de provincie
niet alleen. Dat doen we met vele
partijen. Elke Erfgoedlijn kent een
netwerk van belanghebbenden: de

Waar draait het in de Erfgoedlijn
Goeree-Overflakkee om?
“Bij de Erfgoedlijn Goeree Overflakkee
staat de rol van het water centraal.
Enkele van de kansrijke projecten
betreffen het zichtbaar maken van de
historie van de havenkanalen en de
Watersnoodramp.”
Water en waterveiligheid, is dat ook
niet een belangrijk thema voor de
provincie?
“Zeker. De provincie investeert fors in
de waterveiligheid, waterkwaliteit
en waterbeschikbaarheid. Alles is
erop gericht dat de ruim 3,6 miljoen
inwoners van Zuid-Holland ook in 2050
droge voeten hebben. En dat we ook
straks onze havens, bedrijventerreinen, wegen en
woonwijken kunnen
beschermen tegen
het water. In de zuidwestelijke delta
hebben we van
oudsher te
maken met opgaven op het

Foto: provincie Zuid-Holland.

WELKOM

gebied van waterveiligheid en
waterkwaliteit. Daar komen nu
nieuwe opgaven bij, zoals een
duurzame energievoorziening.
We slagen er steeds vaker in om
die opgaven gecombineerd op te
pakken. Voor het Grevelingenmeer
wordt door het Rijk in totaal
105 miljoen euro ingezet om een
zogeheten doorlaat te maken in
de Brouwersdam. Hierdoor wordt
het water in het Grevelingenmeer
doorlopend ververst waardoor de
waterkwaliteit en de natuur kunnen
herstellen. Een mooi voorbeeld van een
samenwerkingsproject waarin onder
andere de provincie Zuid-Holland en
de gemeente Goeree-Overflakkee
samenwerken.”
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Watersnoodramp
door de bril van nu
Indringend. Realistisch. Je
voelt de ontzetting. Zet in
het Streekmuseum GoereeOverflakkee een Virtual Realitybril op en onderga de desastreuze
nacht van 1 februari 1953.

verhaal dat wij via Virtual Reality
vertellen is geen commerciële
attractie. Dat is niet wat we
willen. Aan de andere kant kunnen
we ons met Virtual Reality echt
onderscheiden als streekmuseum.”

De Watersnood is gevoelige,
emotionele materie. Hoe breng
je die ramp over in het museum
dat eilandverhalen vertelt? “Met
respect voor de slachtoffers en
nabestaanden”, aldus bestuurslid
Bertrand van den Boogert. “Het

Dat deze eigentijdse manier om
de geschiedenis tot leven te laten
komen, aanslaat, blijkt bijvoorbeeld
uit het verhaal van Coen van
Nimwegen. Zie pagina 21 van dit
magazine.

Portret van
een Eiland
Het water biedt plezier en inkomen, maar brengt ook heftige
herinneringen met zich mee. Dat
alles is sterk in beeld gebracht
in vijf documentaires die samen
de film ‘Portret van een Eiland’
vormen. Een van de verhalen is
van Cor Kik, die zich de Ramp
van 1953 nog goed
kan herinneren.
‘Portret van een Eiland’,
gemaakt door Jeroen Pool,
is te zien via YouTube,
Facebook, www.
geschiedenisvanzuidholland.nl,
in de eilandelijke musea en in
‘t Blaeuwe Huus (VVV-kantoor)
in Ouddorp.

Waardige laatste rustplaats
Negentig slachtoffers telt de
Watersnoodramp in Nieuwe-Tonge.
Er is veel aan gedaan om ze waardig
te herdenken.
Dat begon in 2016 met het
opknappen van de monumentale
herdenkingsmuur plus de grafstenen
van 29 verdronken bewoners
van Nieuwe-Tonge op de oude
begraafplaats in Dirksland. Het
begraven vond in 1953 daar plaats
omdat de begraafplaats van
Nieuwe-Tonge onder water stond.
De actie in Dirksland, een initiatief
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van de dorpsraad van Nieuwe-Tonge,
eindigde in een bijeenkomst met de
nabestaanden.
Van het een komt het ander: de 45
Watersnoodgraven in Nieuwe-Tonge
konden ook wel wat zorg en aandacht
gebruiken. De dorpsraad ontfermde
zich over deze laatste rustplaats en
maakte in overleg met de gemeente
een plan om de graven beter te
markeren. Dat gebeurde door ze als
een eenheid te kaderen – grijze gravel
binnen een betonnen rand – en de helft
van de grafstenen te keren, waardoor
ze nu allemaal in één richting staan.
De teksten op de stenen zijn weer
leesbaar gemaakt, net als in Dirksland.

Op de begraafplaats in Nieuwe-Tonge
is tevens een kunstwerk geplaatst. Het
is een uit de Noordzee opgeviste steen
waaruit twee bronzen handen steken.
"We wilden iets weergeven van de vlucht
en de angst voor het water, de strijd
tegen het water en het verlies van het
water", zegt Anne-Karin Guijt, voorzitter
van de dorpsraad.
De opgeknapte graven en het kunstwerk
zorgden voor een bijzondere herdenking
op 1 februari 2018. Niet minder geldt dat
ook voor het nieuwe glazen monument
op het Finlandplein, waarop de namen
van alle negentig slachtoffers uit
Nieuwe-Tonge staan vermeld.

Foto: Jaap Reedijk

Foto: Magda Korthals.
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Battenoord, een beladen
plaats van herinnering
Vorige week is in Battenoord
de landschapstentoonstelling
'Ooggetuigen van de Watersnood'
geopend. Initiatiefnemer Willem van
der Ham licht toe.
Wat kan het publiek verwachten in
Battenoord?
"Er is een wandeling uitgezet die vanaf
het haventje van Battenoord voert
langs elf portretten van ooggetuigen
van de Watersnood. Bij elk portret
wordt het verhaal verteld van wat zich
daar tijdens de Ramp heeft afgespeeld
en wat de betreffende persoon heeft
meegemaakt. Het verhaal met een
foto uit 1953 is aangebracht bij het
portret en bovendien kun je het hele
verhaal via een app horen en lezen.
Zo krijg je een goede indruk wat voor
verschrikkingen de mensen hebben
meegemaakt. Battenoord was een van
de zwaarst getroffen plekken tijdens
de Watersnoodramp. Het is trouwens
ook een mooie route met prachtige
uitzichten op het polderland en de dijk."
Is de tentoonstelling
permanent of tijdelijk?
"Het is een permanente tentoonstelling
in het landschap rond Battenoord,

Onder leiding van een
watersnoodambassadeur
Battenoord bezoeken is een
bijzondere ervaring. Boeken
kan via de VVV.

gratis en voor iedereen toegankelijk.
Eigenlijk is het meer dan dat, het is
ook een bijzonder monument voor
de slachtoffers en - laten we die
niet vergeten - de overlevenden die
zoveel verdriet te verwerken hebben
gekregen. Op jonge leeftijd hebben
ze iets verschrikkelijks meegemaakt,
ouders, vrienden, familie verloren
– een gebeurtenis die zij hun hele
verdere leven lang niet konden
vergeten en hun leven heeft getekend.
Vaak zijn ze er veel later - en soms
ook helemaal niet - over gaan praten.
Zoiets mag dus ook niet tijdelijk zijn."

App
Wat speelde er zich op 1
februari 1953 af? Hoe kwam
Goeree-Overflakkee er weer
bovenop? Met de gratis app
'Naar Toen' reis je naar en door
het verleden, via het netwerk
van fietsknooppunten. De app
bevat historisch beeld, video
en verhalen. Bij de VVV zijn ook
boekjes verkrijgbaar die bij de
app horen.

Wat is het idee erachter?
"Je loopt zomaar aan zo'n enorm
beladen plek voorbij. Niets wijst meer
op die verschrikkelijke gebeurtenis als
je het niet weet. Het bijzondere van
Battenoord is dat je je daar een heel
goede voorstelling kunt maken van
de situatie in 1953. Omdat de hele dijk
daar was weggeslagen en door die
dijkdoorbraken vrijwel heel Flakkee
overstroomde, kwam daar nog in
1953 die hoge, zware nieuwe dijk te
liggen van wel 18 kilometer lengte.
Battenoord ligt net achter die nieuwe
dijk, op het oude dijkje met het huis
van de havenmeester. Een vrijwel
vergeten dijkje, maar daarom zo
bijzonder als erfgoed van een zwarte
bladzijde in de geschiedenis, een
plaats van herinnering."
Waarom moet iedereen komen?
"Omdat je hier kunt beseffen wat er
gebeurt als er een ramp plaatsvindt
en hoe belangrijk het is om
maatregelen te
treffen om je niet weer door het water
te laten verrassen. En omdat je hier
kunt beseffen hoe moedig mensen
kunnen zijn."

Magazine
Het magazine ‘de Ramp op
Goeree-Overflakkee, van
toen naar nu’ zoomt in op de
Ramp zelf, de wederopbouw
en de Deltawerken. Het
magazine is te koop bij het
Streekmuseum, de VVV,
de bibliotheekvestigingen
op het eiland en een aantal
boekhandels.
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Peter Keuker.
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'De dreiging van het
water is er altijd, daarom
vertellen we het verhaal'
me wel. Ik zou ook zo in een bus met
toeristen iets willen vertellen over
de Deltawerken of zo." Keuker zegt
veel interesse te hebben voor de
geschiedenis en aardrijkskunde van zijn
omgeving.

Een van de watersnoodambassadeurs
is Peter Keuker uit Dirksland. "Het is
belangrijk om je bewust te zijn van
wat er op 1 februari 1953 is gebeurd én
om alert te blijven. We moeten er ons
rekenschap van geven dat de dreiging
van het water er altijd is. Daarom
vertellen we het verhaal en geven we
het door aan volgende generaties."
Toen de oproep om
watersnoodambassadeur te worden
in de krant stond, was Keuker net met
pensioen. Jarenlang was hij directeur
geweest van openbare basisschool
De Inktvis in Dirksland. Nu was er
tijd om ambassadeur te worden. "Als
oud-schoolmeester ligt dat gidswerk

MENHEERSE WERF

Luchtbal
Maar de interesse voor de Ramp gaat
verder. Die is ook persoonlijk. "Mijn opa
en oma van moeders kant woonden
in Oude-Tonge. In een wijkje dat de
Luchtbal heette. Dat wijkje is tijdens de
Ramp volledig weggevaagd, want er
stonden alleen maar gammele huisjes.
Er zijn daar veel slachtoffers gevallen.
Mijn opa en oma overleefden het omdat
ze tijdig vertrokken. Toen het water
kniehoog stond, zei mijn jongste oom,

een militair die met verlof thuis was:
'Wegwezen, we moeten nú evacueren.'
Dat deden ze."
Peter Keuker en de andere
watersnoodambassadeurs kregen een
training om hun verhaal goed over te
brengen. Ook verdiepten de ongeveer
twaalf ambassadeurs, jong en oud, zich
nog meer in de historische feiten.
Eén groep mensen heeft hij al onder
zijn hoede gehad. "Het waren vijftien
Duitsers. We zijn in het Streekmuseum
geweest, daarna heb ik een presentatie
gegeven over Nederland en de
strijd tegen het water, hebben we
Battenoord bezocht en waren we in het
Watersnoodmuseum. De mensen waren
erg enthousiast over het programma."

Op pad met een watersnoodambassadeur
Onder leiding van opgeleide watersnoodambassadeurs is een
wandeling te maken in Stellendam, Nieuwe-Tonge/Battenoord,
Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Een mooie en indringende
manier om het verhaal over de Ramp op locatie te horen.
Groepen kunnen boeken via de VVV Goeree-Overflakkee,
0187-681789 of info@vvvgoeree-overflakkee.nl.
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Op de Menheerse werf is veel
bedrijvigheid. De werkzaamheden zijn
in volle gang om de werf aan de haven
van Middelharnis om te vormen tot
een toeristisch-recreatief attractief
punt waar de maritieme geschiedenis
en het visserijverleden tot leven komt.

Wie de route loopt en de letters
noteert, heeft aan het eind een tekst
die herinnert aan de Ramp. "Het is
belangrijk dat ook kinderen deze
routes lopen of fietsen. Door onderweg
een puzzel op te lossen wordt het
boeiend", zegt Mirian Zimmerman, die
de Kunstkruimels ontwierp. De tegels
hebben ook een actuele boodschap: kijk
eens hoe het water kan huishouden.

De entree, een kunstzinnige poort, is
klaar. "We krijgen er veel reacties op",
zegt Coerd de Heer van de Menheerse
werf. "Het uitzicht op de haven en de
boten is ook mooi." Inderdaad is de
blauwe MD10 Johanna Hendrika heel
goed te zien. Het 120 jaar oude schip,
de laatste overgebleven beugsloep,
ligt op de helling om gerestaureerd te
worden. "Er is een goed doortimmerd
restauratieplan. We zijn nu bezig met
het werven van fondsen voor de eerste
restauratiefase: de MD10 drijvend
krijgen."

De Kunstkruimel-route is op eigen
gelegenheid te lopen, of met een
watersnoodambassadeur (te boeken bij
de VVV).

Op de eeuwenoude
scheepstimmerwerf is de restauratie
van het pekelpakhuis en het woonhuis
afgerond. De benedenverdieping van

Kleurrijke tegels laten zien hoe hoog het water kwam
Een letter, een creatieve verbeelding
van het dorpswapen en een peilstok
die aangeeft tot hoe hoog het water
reikte in 1953. Dat zijn de ingrediënten
van de Kunstkruimels, de kleurrijke
tegels die door Stellendam en
Ooltgensplaat zijn gestrooid. De
tegels sieren het wegdek of de stoep
op nauwkeurig bepaalde plaatsen.
Ze markeren de hoogte van het
overstromingswater.

Zien, doen, beleven en spelen
op de scheepstimmerwerf

het pekelpakhuis is het voorlopige
bezoekerscentrum. De Heer: "We
creëren hier een tentoonstelling met
vier thema's: de beugvisserij, de MD10,
de Menheerse werf en Middelharnis
als vissersplaats. Als de werfloods
gerestaureerd is, komt daar het
bezoekerscentrum met een bredere
tentoonstelling én een bemand VVVpunt. Zolang het bezoekerscentrum
in het pekelpakhuis is, hebben we een
digitaal punt van de VVV."
Na de verhuizing van het
bezoekerscentrum verandert het
pekelpakhuis in kantoor. Aan de
binnenzijde komt een digitaal
monument voor de verdronken vissers.
Daar zijn niet alleen de namen te
zien, maar ook foto's, schilderijen en
verhalen. Een en ander sluit aan bij het
boek over de visserijgeschiedenis van
Middelharnis dat dit jaar verschijnt.
Het boek is geschreven door Rinus
van Dam, Marlies Jongejan en Pieter
Koster.
Aan de buitenkant, naast de poort,

is het monument voor de vergane
vissersschepen klaar. Als de verlichting
is aangebracht, is dit onderdeel van
de werf afgerond en kan de onthulling
plaatsvinden.
Visserijspeeltuin
Op de werf komt een visserijspeeltuin,
waarin kinderen spelenderwijs kunnen
kennismaken met de maritieme wereld
van toen. Op een tijtafel is de werking
van eb en vloed op het Haringvliet en
Slijkgat rond 1900 na te bootsen.
Coerd de Heer verwacht de Menheerse
werf in september feestelijk te
kunnen openen. Dan beschikt GoereeOverflakkee over een trekpleister
van vermaak, beleving en informatie
over Middelharnis als vissershaven,
waar je bovendien de restauratie van
varend erfgoed kunt bekijken. "Jong
en oud kunnen hier gerust twee tot
drie uur doorbrengen met doen, zien
en spelen", zegt De Heer. "We gaan er
ook vaartochten aan koppelen. En
seafaries: safari's op zee."
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Nieuw leven voor het laatste RTM-pontje
Het veerpontje Anna Jacoba/Krabbekreek ligt voor een
restauratiebeurt op de Menheerse werf. Het schip uit 1932 is
het laatste nog bestaande veerbootje van de Rotterdamsche
Tramweg Maatschappij (RTM). De RTM gebruikte het pontje
vooral op de route Anna Jacobapolder-Zijpe.
"We laten de veerboot op de Menheerse werf restaureren naar
de situatie van 1932", zegt Sam de Haan van het RTM-museum.
"Het pontje is al gestraald en ontmanteld. Alles is er afgehaald:
de schroef, het roer, de stuurhut, de verlichting… Alleen het kale
casco is over. De restauratie gaat wat langer duren dan gepland,
want de huiddikte varieert. Er zijn een paar slechte plekken, die
het nu nog onverantwoord maken om ermee te gaan varen."
Na de opknapbeurt en het plaatsen van een 'nieuwe' motor, een
schenking van het Maritiem Museum Rotterdam, gaat de Anna
Jacoba weer varen. "We willen het inzetten om de havenkanalen
te beleven en ermee naar bijvoorbeeld Tiengemeten, Scheelhoek
en de Spuimonding te varen. Het is ook de bedoeling dat het op
de volgende Havendag, in 2019, mensen gaat vervoeren tussen
de werf en het Havenhoofd." Aan boord van de Anna Jacoba/
Krabbekreek is ruimte voor maximaal twaalf passagiers.
Het RTM-museum kreeg het pontje cadeau. Sam de Haan
noemt het een unieke toevoeging aan de collectie. "Alleen: we
kunnen er niets mee, want we hebben geen aanlegplaats bij ons
museum. Daarom is het mooi dat het pontje op de Menheerse
werf kan blijven."
Welkom op de werf
De restauratie gaat spoedig van start. Publiek is welkom op
de werf om te komen kijken naar de werkzaamheden. Via een
informatiepaneel kunnen bezoekers meer te weten komen over
de geschiedenis van het pontje.

Stap eens terug in de tijd
Neem ook eens een kijkje op het Havenhoofd van
Middelharnis. Daar is een klein RTM openluchtmuseum met de steiger en een replica van het
kaartenhuisje. Op het perron staan de koffers en
tassen al klaar voor vertrek.
Als de Waterbus aanmeert op het Havenhoofd
kunnen de passagiers met een pendeltreintje naar
het centrum van Middelharnis en weer terug. Heen
en weer wandelen over het laarzenpad kan ook.

HAVENKANAAL STELLENDAM

Peter Klink en medebestuurslid Adrie Tieleman van de dorpsraad.

RTM

Tijdens een dorpsschouw viel het op:
de oude haven en het havenkanaal
van Stellendam kunnen wel een impuls
gebruiken. Voorzitter Peter Klink:
"Het maakte een vervallen indruk. Je
zag het als het ware achteruitgaan.
Het kunstwerk, een raam waardoor
je zo het havenkanaal in keek, stond
op instorten." Het idee ontstond om
in te grijpen en deze historische plek
weer beleefbaar te maken. De eerste
resultaten zijn al zichtbaar, maar er
staat nog veel meer te gebeuren.
Het kunstwerk is weg. Bij de haven
kun je picknicken. Er is een loodsje
van De Groene Vaart en er is een
aanlegsteiger voor zalmschouwen, een
sloep en kajaks (zie ook pagina 17 in dit
magazine). Het begin van wat Peter
Klink "een beleefplek met meer smoel"
noemt.
"Nu volgt het opknappen van het
havenkanaal, het jaagpad erlangs,
de muraltmuurtjes, de coupures voor
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'Zo zetten we
Stellendam op
de kaart'

de vloedplanken en de meerpalen.
Aan het eind van het havenkanaal
stond ooit een markant licht om de
ingang van de haven te markeren.
Dat komt terug, met een zitbankje. We
schakelen plaatselijke bedrijven in om
deze lichtopstand te laten maken." Via
het opgeknapte jaagpad ontstaat er
een goede wandelverbinding met de
omliggende natuur, de aanlegplaats
van de Waterbus, A Seal, de visafslag
en de Haringvlietsluizen.
Oversteek
De dorpsraad, die de ideeën heeft
besproken met de bewoners, wil
ook graag een betere link tot stand
brengen tussen het dorp en de
haven met de molen. Klink heeft het
over een duidelijke, uitnodigende
oversteek over de weg die beide
delen scheidt. Hij ziet het al voor
zich: "Mensen die bij het Wapen van
Stellendam een ijsje eten, daarna
oversteken richting de haven en meer
te weten komen over de haven, het

havenkanaal, wat er is gebeurd tijdens
de Watersnoodramp, enzovoorts.
Dat kan via informatieborden, maar
ook een havenkanaalambassadeur
kan het historische verhaal vertellen.
Het zou mooi zijn als de weg ook wat
autoluwer wordt."
Aan de kant van het dorpscentrum
verandert het oude busstation in een
'fietshub' met volop mogelijkheden om
te parkeren en fietsaccu's op te laden.
Ook daardoor zal de aandacht voor
het Stellendamse historische erfgoed
toenemen, is de verwachting.
De ontwikkelingen zijn heel goed voor
het dorp, vindt de voorzitter van de
dorpsraad. "Zo houden we de historie
levend en zetten we Stellendam
op de kaart. De haven, de visserij,
het garnalen pellen – dat is toch
kenmerkend voor ons dorp. Bovendien
is de omliggende natuur straks beter
te beleven. We zullen zeker meer
bezoekers trekken."

9

HAVENKANAAL OOLTGENSPLAAT

HAVENKANALEN
Steiger en zitje bij Dirkslandse haven

'Een terras, leuk als
je de haven komt
binnenvaren'

De haven en het havenkanaal van Dirksland krijgen een
kwaliteitsimpuls. Nog dit jaar komt er een steiger met
trappen in de haven, aan de zijde van de Oosthavendijk.
Verder zijn er informatieborden over de geschiedenis van de
haven en het dorp te verwachten en aanlegmogelijkheden
voor kleine boten, een oplaadpunt en afvalbakken. Een
'zitgelegenheid' moet het mogelijk maken om al mijmerend
over de haven uit te kijken.

Het weeghuisje is gerestaureerd. Nu is het tijd om de directe
omgeving van dit pandje bij de haven van Ooltgensplaat meer
uitstraling te geven. Er staat het nodige te gebeuren.

Dit plan kwam als 'rode draad' bovendrijven tijdens een
meedenkavond voor de bewoners van Dirksland. De avond
was belegd door de dorpsraad en de gemeente GoereeOverflakkee.

"De architect, Henk Ruissen, is druk aan het tekenen", zegt Bram
den Exter, waarnemend voorzitter van de dorpsraad. "Eerder
heeft hij de restauratie van het weeghuisje begeleid, nu maakt hij
een ontwerp voor de omgeving. Naast het huisje komt een nieuw
plateau, dat kan worden gebruikt als terras. Leuk als je de haven
komt binnenvaren…"
Daarnaast staat een verbetering van de kade op het programma.
"Die moet beter toegankelijk worden voor mensen die slecht
ter been zijn of in een rolstoel zitten. Ook komt er een nieuwe
trap, die het terras gemakkelijker bereikbaar maakt. Het plan is
verder om de reling onder handen te nemen, de meerpalen op te
knappen en nieuwe te plaatsen. En er komt een informatiezuil,
een soort 'peperbus', met historische en toeristische informatie
én de mogelijkheid voor verenigingen en clubs om iets kenbaar te
maken."
Den Exter verwacht dat de aantrekkelijkheid van de haven en
omgeving, ook door het opknappen van het raadhuis, enorm zal
toenemen. In het najaar zal dit gedeelte van Ooltgensplaat er heel
anders uitzien.
Uitkijkpunt
Tegelijkertijd krijgt het andere uiteinde van het havenkanaal een
nieuw aanzien. "Daar komt een schelpenplein met picknicktafels
en bankjes. Een geweldig uitkijkpunt, je kunt er genieten van een
prachtig uitzicht over het Volkerak." Andere onderdelen van het
plan voor deze locatie zijn het plaatsen van een vlaggenmast en
een informatiepaneel over de historie van het havenkanaal.
Dat staat allemaal op het programma voor 2018. Volgend jaar is
er een vervolg: de aanleg van vissteigers langs het havenkanaal
en het plaatsen van een lichtopstand (een vuurtorentje) en
een historische boothelling. "We zijn nog aan het zoeken naar
geschikte plekken", zegt Den Exter over de laatste twee wensen.
Onder andere door het terras, dat in ieder geval tijdens
evenementen open is, zal de haven straks een stuk levendiger
ogen. "Heel goed voor het dorp. Ik denk dat er meer mensen naar
Ooltgensplaat komen om te zien hoe mooi het hier is. Dat is nog
vrij onbekend, iedereen kent de molens van Kinderdijk en de
bollenvelden, maar Ooltgensplaat… Hoog tijd dat we er wat leven
in krijgen, hier. Het dorp heeft te lang geslapen."
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Andere plannen en suggesties – zoals het verwijderen van de
vangrail, het realiseren van sfeervolle straatverlichting en
de damwand in de haven een beter aanzicht geven – zijn niet
van de baan, maar komen weer aan de orde als de gemeente
wegwerkzaamheden gaat uitvoeren. Het parkeren blijft een
punt van aandacht.
Voorzitter Jan Leenders van de dorpsraad: "We gaan proberen
de haven voor 1 november in orde te hebben. We hopen dat we
aan het eind van het jaar een prachtige haven hebben."
Wie vanuit het Zuiderdiep richting
Goedereede vaart – of andersom –
komt langs Goedereede-Havenhoofd.
Kern van het dorp is de haven, een
voormalige vissershaven. Deze gaat er
aantrekkelijker uitzien.
De buurtvereniging heeft plannen
ontwikkeld om de haven tot een
aangename en beleefbare locatie
te maken. Op het programma staat
onder meer een opknapbeurt voor
de aanlegplekken en de meerpalen.
Wie al fietsend of wandelend door
Havenhoofd komt, kan straks even
uitrusten. Op de bietenkade komt
namelijk een zitje.
Ben je daar, op die bijzondere plek,
dan wil je ongetwijfeld weten wat
hier in het verleden is gebeurd.
Bijvoorbeeld: dat GoedereedeHavenhoofd in de Tweede
Wereldoorlog volledig door de
Duitsers is gesloopt, omdat het dorpje
de kustverdediging zou hinderen.
Het historische verhaal komt op een
informatiepaneel te staan.
Het plan is ook om een botter of
beurtvaarder permanent af te meren

Metamorfose
voormalige
vissershaven

in de haven. Die kan dan dienen als
ontmoetingsplaats, bezoekerscentrum
en expositieruimte. Door de haven van
Goedereede-Havenhoofd varen al

regelmatig zalmschouwen en kajaks
van De Groene Vaart. Deze en andere
waterrecreatie zal na de metamorfose
van de haven zeker toenemen.
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OP STAP OP GOEREE-OVERFLAKKEE
Haven

trambaan

Kerktoren

havenkanaal

Museum
Molen

Ouddorp

Bezoek je Goeree-Overflakkee voor
een dag of wil je op een ander deel
dan waar je op vakantie bent, gaan
fietsen of wandelen dan is starten
vanaf een van de nieuwe “TOP’s” op
Goeree-Overflakkee, een goed idee.
De TOP’s bevinden zich in Ooltgensplaat (op de parkeerplaats op de
kruising Havendijk en Dorpsweg) en
in Stellendam aan de buitenhaven.

Goedereede
Torenmuseum

Museum Ouddorp

Stellendam

RTM/Museum

lie

gv

in

ar

H
t

Melissant
Middelharnis

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Dit is een startpunt waar je de
auto kunt achterlaten om vandaar
heerlijk te fietsen of te wandelen.
Vanaf elke TOP kun je bewegwijzerde
wandelroutes en fietsroutes volgen, die je laten kennismaken met
de mooiste plekjes op het eiland en
natuurlijk de mooie projecten van de
Erfgoedlijn.

Streekmuseum

Sommelsdijk
Dirksland

Stad aan ‘t Haringvliet

15

Herkingen

Nieuwe Tonge

Den Bommel

Battenoord

Fietsen en wandelen op
Goeree-Overflakkee
In de zomer van 2016 is het Fietsroutenetwerk
van Goeree-Overflakkee geheel vernieuwd en
is een nieuw Wandelroutenetwerk aangelegd.
Beide netwerken zijn met zogenaamde knooppunten bewegwijzerd. Voor het wandelroutenetwerk en de fietsknooppunten is er nieuw
kaartmateriaal ontwikkeld. Deze kaarten zijn
o.a. bij de VVV in ’t Blaeuwe Huus in Ouddorp
verkrijgbaar à € 5,- per stuk.
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Bij de haven van Sommelsdijk zijn al kunstwerken
geplaatst. Ze zijn ontworpen door Jaap Reedijk. De
kunstwerken herinneren aan de tijd dat hier vele
schepen lagen voor de aan- en afvoer en dat er een
weeghuisje op de kade stond.

Ook in de oorlog was er
een strijd tegen het water

Maar een extra kwaliteitsinjectie is welkom. Op
de rol staan verlichting van de kunstwerken,
het plaatsen van bolders en dukdalven en het
toevoegen van bloembakken in de vorm van kisten
en manden. Zo keert er meer van toen terug.

Van februari 1944 tot het eind van de
Tweede Wereldoorlog stond een groot
deel van Goeree-Overflakkee onder
water. Sommelsdijk, Middelharnis
en Dirksland bleven droog. Een
inderhaast opgeworpen nooddijk bood
bescherming. Ter herinnering komt er
op initiatief van WO2GO, de stichting
die de Tweede Wereldoorlog op GoereeOverflakkee bestudeert en leven
houdt, een stukje nooddijk terug aan
de Philipshoofjesweg in Dirksland.

Ook voor het havenkanaal van Middelharnis zijn
er plannen. Er komt een steiger voor de historische
vloot, evenals een verbinding tussen de steiger
en de vaste wal. Te verwachten zijn verder een
informatiepaneel over de historie van de vloot
en, ter hoogte van Hernesseroord, een vanaf het
laarzenpad bereikbare zit- en mijmerplek.
Deze plannen komen boven op initiatieven aan beide
uiteinden van het havenkanaal: de al gerealiseerde
RTM-herinneringslocatie op het havenhoofd en de
realisering van de Menheerse werf in de havenkom
van Middelharnis.

Met een trekvlot
over de kreek
Aan de haven van Oude-Tonge staat al het
kunstwerk De Kaaiwerker. De dorpsraad wil
dit beeld van Joep Luijckx nog letterlijk in de
schijnwerpers zetten, zodat het ook 's avonds
goed zichtbaar is. Om de kaai verder aan te
kleden heeft de dorpsraad een vlaggenmast
op het programma staan.
Aan de Krammer, aan het eind van het
prachtig meanderende havenkanaal van
Oude-Tonge, zou een zitgelegenheid moeten
komen, evenals een boothelling en betere
parkeergelegenheid. Aan de oostzijde van
de haven kunnen liefhebbers, zo is het plan,
een natuurwandelpad tegemoet zien. Ze
kunnen de kreek straks op avontuurlijke wijze
oversteken met een trekvlot.
De dorpsraad van Oude-Tonge denkt verder
aan educatieve activiteiten voor de jeugd,
informatievoorziening over de cultuurhistorie
en meer evenementen op de Kaai.
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VERDRINKEND LAND

Kisten, manden en bolders,
steiger voor historische vloot

In februari 1944 staken de Duitsers de
dijken door en kwam 12.000 hectare
vruchtbare landbouwgrond onder een
laag water van 30 tot 60 centimeter
te staan. Dit om onder andere het
landen van geallieerde vliegtuigen en
parachutisten te voorkomen.
De inundatie had verstrekkende
gevolgen. Het land bracht geen
aardappelen, graan, tarwe en
andere producten meer voort, wat
de voedselvoorziening uiteraard niet
ten goede kwam. De schaarste nam
toe en leidde uiteindelijk, mede door
andere redenen, tot de Hongerwinter,
die vooral de stedelijke bevolking
trof. Daarnaast had de inundatie van
Flakkee tot gevolg dat veel mensen
de benen moesten nemen naar een
evacuatieadres.
De Duitsers gaven de eilanders de
gelegenheid om een nooddijk te
maken om een gedeelte van het eiland
droog te houden. De dijk moest binnen
een week aangelegd zijn, dat wel.
De bezetter dacht dat dit toch niet
zou lukken, maar door heel hard te
werken was de ruim 7 km lange dijk
in een week klaar. Volgens WO2GO
staat de nooddijk symbool voor de
onverzettelijkheid en saamhorigheid
van de eilandbewoners in hun strijd
tegen het water en de Duitse bezetter.
WO2GO heeft het inundatieproject
Verdrinkend Land gedoopt, naar de

Foto’s: Jaap Reedijk
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titel van het boek dat de gebroeders
Boomsma vlak na de oorlog lieten
verschijnen. Op tien plaatsen in het
destijds geïnundeerde gebied komen
emaillen borden met informatie
en foto's. De borden komen op
'meerpalen', die ook aangeven hoe
hoog het water stond. Het weeghuisje
in Stad aan 't Haringvliet is straks een
informatiepunt over de inundatie op
Goeree-Overflakkee.
Nooddijk
Verder bestaat Verdrinkend
Land uit twee fietsroutes door
het 'natte gebied' (met een
interactieve app), een lespakket
voor de basisscholen ('Plons!'), een
website (www.verdrinkendland.
nl) en een stukje nooddijk. Deze
kunstzinnige herinnering komt aan de
Philipshoofjesweg in Dirksland, in het

plantsoen voor de Victoriahal.
Bij het kunstwerk komen klinkers
in een blauwgrijze kleur, met een
golfpatroon. Uiteraard verwijzen
die, net als de golfvorm van de bank,
naar de inundatie. Tegen de nooddijk,
die 's avonds subtiel verlicht zal zijn,
komt aan de zijkant het logo van
Verdrinkend Land. Het logo is ontleend
aan een foto van Dirkslander Piet
de Man met een fiets bij de nooddijk
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
foto is gemaakt door zijn vader.
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Hoe zag de Romeinse haven eruit?

Bunkers open
voor het
publiek

Bij Goedereede hadden de Romeinen
een haven. Eind jaren vijftig en begin
jaren tachtig hebben archeologen er
opgravingen uitgevoerd, waardoor
we een beter beeld hebben van deze
interessante locatie. Dat beeld is
vanaf deze maand te zien in Museum
Ouddorp.
Langs de kust van Nederland
zijn nog veel sporen te vinden van de
Tweede Wereldoorlog. De bunkers,
gebouwd als onderdeel van de
Atlantikwall, springen het meest in het
oog. Normaal zijn deze fascinerende
betonnen kolossen gesloten voor het
publiek, maar op Nationale Bunkerdag,
zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 tot 17.00
uur, zijn bunkers van Zeeland tot de
Waddeneilanden voor één dag open.

In het museum, dat het Raad- en
Polderhuis deelt met de openbare
bibliotheek, is een touchscreentafel
geplaatst. Daarop is een presentatie te
zien van de Romeinse doorvoerhaven.
Daarnaast komen andere historische
locaties rond Ouddorp aan bod, zoals
het mottekasteel Spreeuwenstein en de
Schans.
Wie op een speelse manier zijn of haar
kennis wil testen kan meedoen aan
spellen: de betekenis van uitdrukkingen
in dialect, de functie van voorwerpen,
beweringen over Ouddorp en het
vergelijken van oude dorpsgezichten
met de situatie van nu. Via de
touchscreentafel is het ook mogelijk om
bijvoorbeeld een Romeinse soldaat aan
te kleden of oude kaarten te bekijken.
Waar ooit de Romeinse haven was,
komt een 'sprekende meerpaal', waar
het historische verhaal in twee talen

Zo ook het bunkercomplex op De Punt
bij Ouddorp. Deze enigszins verborgen
bunkerroute is langs de weg gemarkeerd
met een bunker die is opgegraven in

te horen is. Museum Ouddorp hoopt
deze presentatie op locatie in 2018 te
realiseren in samenwerking met het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
De touchscreentafel in het museum is

De 110 jaar oude cichoreidrogerij Ceres in Ouddorp
krijgt een nieuwe toekomst. Hoe die eruitziet, is nog
niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat behoud
van dit erfgoed van groot belang is voor het dorp.
Eigenaar BPD Ontwikkeling restaureert het
vervallen pand en wil er een horecaondernemer voor
interesseren. Een andere optie is het realiseren van
woningen in een gedeelte van de Ceres en op het
terrein erachter. De restauratie van het pakhuis, een
van de delen van de fabriek, is momenteel aan de
gang. Halverwege dit jaar moet dit onderdeel van de
werkzaamheden zijn afgerond. Het pakhuis is het best
onderhouden gedeelte van het complex. De drogerij,
wasserij en opslag zijn er minder goed aan toe.
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Ouddorp en op een dieplader is verplaatst
naar De Punt. Het is een zogenoemde
Tobruk: een 'wegwijzer' van 28.000 kilo.
Overigens is de bunkerroute altijd open
voor het publiek. Maar de bunkers zelf zijn
doorgaans gesloten.
Kijk op de website van WO2GO of de VVV
wanneer ze toegankelijk zijn onder leiding
van een gids.
Foto: De voorzitters van de erfgoedtafels
Goeree-Overflakkee en Atlantikwall
onthulden eerder dit jaar een
informatiepaneel op de Tobruk.

BUNKERROUTE
Stripverhaal
Atlantikwall

Over de Atlantikwall is recent
een stripverhaal verschenen.
Het hardcoverboek, een creatie
van tekenaar Hennie Vaessen
en Atlantikwall-kenner Jeroen
Rijpsma, is te koop bij de (online)
boekhandels en o.a. de VVV in
Ouddorp. Voor 12 jaar en ouder.
Verkoopprijs: 19,60 euro.

Varend ervaren vanuit Stellendam
geleverd door Onwijs in Oude-Tonge,
dat aldaar ook zorgde voor zo'n tafel
tijdens de pop up-tentoonstelling rond
1 februari.

Nieuwe toekomst voor cichoreidrogerij Ceres
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De voorzitters van de erfgoedtafels
Goeree-Overflakkee en Atlantikwall
onthulden eerder dit jaar een
informatiepaneel op de Tobruk.

MUSEUM OUDDORP EN CERES

Vanaf het water kijk je heel anders
tegen de wereld aan. Dat blijkt al gauw
als je vanuit de haven van Stellendam
met een zalmschouw het ruime sop
kiest. Je vaart het havenkanaal uit en
kunt twee kanten op: rechtsaf naar
Dirksland of linksaf naar GoedereedeHavenhoofd. De natuur en het
cultuurlandschap ontvouwen zich
in volle glorie voor je ogen. Een heel
andere ervaring. En nog rustgevend
ook.
Behalve drie zalmschouwen liggen er
tien trapkajaks (acht tweepersoons
en twee eenpersoons) en een sloep in
de oude haven van Stellendam. Ze zijn
van Stichting De Groene Vaart. Huren
kan bij Het Wapen van Stellendam,
dat ook mooie arrangementen biedt
met bijvoorbeeld een picknick of een
barbecue. Wie meer wil weten over
de historie van het havenkanaal,
de visserij en het dorp, kan op pad
gaan met een gids. Een boottochtje

combineren met bijvoorbeeld een ritje
per e-scooter of huifkar is ook mogelijk.
Tussen Stellendam en Goedereede
zijn op vier punten aanlegsteigers
gerealiseerd: bij de haven van
Stellendam, de visafslag, bij
Goedereede-Havenhoofd en aan
het havenkanaal van Goedereede.
Ook zijn er picknickplekken en
informatiepanelen over het gebied.
Het varend ervaren gebeurt op een
duurzame manier. De zalmschouwen,

een authentiek historisch
scheepsmodel, worden elektrisch
aangedreven en varen fluisterstil.
Een vaarbewijs is niet nodig. Wie gaat
kajakken stapt in een boot met een
innovatief trapsysteem. Maar peddelen
kan ook.
Individueel opstappen is mogelijk op
dinsdag en donderdag om 11.00 uur
aan de Stellendamse Haven (nabij de
Eendrachtsdijk).
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FORT PRINS FREDERIK

U BEVINDT ZICH HIER

Op de grens
van land,
water en tijd

'Het fort wordt een blikvanger
met aantrekkingskracht'
"We willen het fort exploitabel en
beleefbaar maken. Na de aankoop door
de gemeente op 1 februari van dit jaar
zijn we een traject gestart en daar gaan
we mee door", zegt wethouder Daan
Markwat. "We maken vorderingen, we
liggen op koers richting een vitaal fort."
Fort Prins Frederik, want daar hebben
we het natuurlijk over, schreeuwt
bijna om aandacht. Er is nogal wat
achterstallig onderhoud. Na de vorst
van afgelopen winter zijn er enkele
brokstukken naar beneden gekomen.
Restauratie van de geschutstoren
is hard nodig. Daarnaast vergt de
infrastructuur op het fort het nodige
onderhoud, evenals het uitbundig
groeiende groen.
De gemeente is daarmee begonnen.
Ook is een start gemaakt met het
leegmaken van het hoogste gedeelte
van het fort, als uitvoering van het
door de gemeenteraad vastgestelde
projectplan. Dat zal de herkenbaarheid
van dit voor Goeree-Overflakkee unieke
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bouwwerk bevorderen.
De wethouder: "Straks zijn de zichtlijnen
deels hersteld en is het fort weer
een blikvanger. We gaan ook de
oorspronkelijke brug reconstrueren,
zodat je straks te voet en met de fiets
over het fort kunt. De brug sluit aan op
het al aanwezige fietspadennetwerk.
Het zou prachtig zijn als er ook een
mooie horecagelegenheid komt,
zodat je er even heerlijk kunt zitten
en wat drinken of eten. Het is van
belang dat de doorontwikkeling van
dit historisch erfgoed passend is.
Het moet hier geen Efteling worden.
Een achtbaan rond de donjon hoef
je hier ook niet te verwachten. Maar
het is wel een geweldige plek voor
bijvoorbeeld evenementen, optredens,
huwelijkssluitingen en rondleidingen
met een gids."
Het fiets- en voetgangersbruggetje
komt op de plaats waar ooit de toegang
tot het fort was. 65 jaar geleden, tijdens
de Watersnoodramp, is deze verbinding
verdwenen en daarna nooit hersteld.

Maar daar komt dit jaar verandering
in. Ook gaat dit jaar de restauratie van
de geschutstoren van start. Hoelang de
uitvoering van het hele projectplan gaat
duren is niet te zeggen. "Waar we snel
kunnen, zetten we forse stappen, waar
nodig schakelen we zorgvuldig", aldus
Daan Markwat.
Voor de liefhebbers van recreëren in
een cultuurhistorische omgeving, is
'de operatie fort Prins Frederik' goed
nieuws. Zeker als ze beseffen dat
dit nu nog enigszins verborgen en
verwaarloosde punt straks een meer
dan volwaardig onderdeel is van het
fietsroutenetwerk, van het grotere
geheel van de Stelling van Willemstad
én van de Zuiderwaterlinie.
De wethouder beaamt dat een
exploitabel en beleefbaar fort goed
is voor de oostkant van GoereeOverflakkee. Hij is ervan overtuigd dat
het meer mensen naar Ooltgensplaat zal
trekken. "Fort Prins Frederik wordt weer
een plek met aantrekkingskracht."

'U bevindt zich hier' is een kunstzinnig
object. Je kunt erop zitten en meer te
weten komen over het verleden van
deze locatie. Zitten, beleven, genieten
van het uitzicht, een beetje mijmeren
misschien. Er zijn er drie, allemaal
op de grens van land en water: op
het Expostrand bij Stellendam, aan
de haven van Den Bommel en op
het banaanvormige strandje bij het
Hellegat.
De bouwstenen zijn steeds betonnen
kubussen en metaal. Een windvaan
met figuren als tattoos en een label
maken het object compleet.
Op elke kubus staat een letter in een
zelden vertoond lettertype:
U B E V I N D T Z I C H H I E R.
Een label, eveneens van metaal,
vermeldt iets over de geschiedenis.
Wie meer wil weten kan een QRcode gebruiken. Het beton is grijs,
zoals beton hoort te zijn. Het metaal
is roodbruin, als de menie die op
scheepswerven wordt gebruikt.
Zeemanstattoos, staal, menie – het is
stoer en je ruikt het water.
De zestien kubussen zijn steeds in

een andere formatie geplaatst. Een
formatie die past bij de locatie en
bij de verhalen. Door een windvaan
met unieke tattoos, die die ene
plek markeert. En door metalen
toevoegingen. Zo is elke 'U bevindt
zich hier' verschillend.
Een vierde exemplaar – voor
Middelharnis, nabij de oude sluis op
het havenhoofd – staat klaar om
geplaatst te worden. Het is een bank
met rugleuning en op de windvaan
pronkt een visserschip.
De kunstzinnige zitobjecten zijn
ontworpen door beeldend kunstenaar
Milou van Ham en architect Laura
Weeber.
Kijk, geniet en peins
Maak eens een fietstocht naar een 'U
bevindt zich hier' en onderga de grens
van land, water en tijd. Ga zitten,
kijk, geniet van het uitzicht en peins
over het verhaal van deze bijzondere
plekken.

Erfgoedkaart
en BooQi
Coupures, havenkanalen, bietenkaden en jaagpaden, gemalen,
sluizen, bunkers, de trambaan, geschenkwoningen. Dat alles en nog
veel meer staat op de kaart ‘Erfgoed van Goeree-Overflakkee’, die
vanaf september in een herziene
versie verkrijgbaar is bij de VVV.
Op de kaart zijn alle projecten
van de Erfgoedlijn op het eiland
in beeld gebracht: havens en havenkanalen, maar ook locaties en
gebouwen die een directe relatie
hebben met de eiland-economie,
de verdediging, de dijken en de
waterveiligheid.
Bij de VVV is ook een handzame folder, een BooQi, verkrijgbaar: Rijk
erfgoed op Goeree-Overflakkee.

Fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de VVV.
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Honderd jaar later:

de Goereese Portdagen
Het fraaie stadje Goedereede staat van
14 tot 16 juni volop in de schijnwerpers.
Dan is het namelijk weer tijd voor de
Goereese Portdagen.
De Goereese Portdagen is een
stadsfeest voor jong en oud op en
rond de Markt in Goedereede. Het
evenement is een initiatief van een
enthousiaste groep vrijwilligers. De
vijfde editie valt in het jaar dat het
een eeuw geleden is dat de grote
portveiling plaatsvond in Goedereede.
Deze verkoping van opgeviste

portvaten, in november 1918, bracht
ruim 293.000 gulden op.
Havendag Junior
De Goereese Portdagen gaan op
donderdag 14 juni van start met de
Havendag Junior. Leerlingen van de
basisscholen uit de omgeving komen
dan naar Goedereede om van alles
te leren over de scheepvaart en de
visserij.
Een dag later, na de officiële opening
van het evenement om 16.30 uur, is
er een openluchtvoorstelling van De

Klokkedieven. Ook is er livemuziek.
Zaterdag start de dag met het
gezamenlijke stadsontbijt. Er is een
markt met oude ambachten en de
jonge bezoekers kunnen terecht op
het kinderplein. Het entertainment
loopt 's avonds uit op een tweede
voorstelling van De Klokkedieven,
optredens van een troubadour en de
band Woodworks en de traditionele
afsluiting: samen met het Portkoor
zingen op de Markt.
Meer informatie: www.portdagen.nl.

Beleef de oude zeedijken
Op Goeree-Overflakkee zijn de
eeuwenoude dijken nog goed
herkenbaar in het landschap. Het
zijn fantastische plekken voor
een wandeling of een fietstocht.
De Vereniging voor Natuur- en
Landschapsbescherming GoereeOverflakkee (NLGO) brengt enkele van
die dijken extra onder de aandacht.
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Zo is in het vrij onbekende landschap
tussen Dirksland en Sommelsdijk,
ten oosten van het havenkanaal
van Dirksland, de Christoffelroute
uitgezet. Onder aan de dijken, waar
de wandelroute loopt, is een pad van
houtsnippers gemaakt. Ook is een
bankje geplaatst om onderweg even
te rusten. Een informatiebord vertelt
meer over de historie en de natuur in

het gebied.
Langs de oostzijde van het havenkanaal
van Oude-Tonge is een kleine kilometer
dijk voorzien van een meidoornhaag,
een pad, een bankje en een bord met
informatie over de geschiedenis van de
zeedijken en het omliggende gebied.
Een folder met de route is verkrijgbaar
bij de VVV.

Coen beleefde de Watersnoodramp
Ik ben naar het streekmuseum in
Sommelsdijk geweest en daar heb
ik door een Virtual Reality-bril de
Watersnood ramp meegemaakt. Ik wil
jullie daar iets over vertellen.

Je begint in een ruimte waarin met een
beamer de polder wordt geprojecteerd.
Er worden op een wit hemdje beelden
getoond van de Ramp en er liggen ook
zandzakken op de grond. Als je de bril
opzet zie je een man die Jacob heet die
aan het praten is met zijn buurman, die
tegelijk ook zijn broer is. Zijn broer heet
Aaj en heeft een vrouw en een kind. Ze
staan te praten over het noodweer dat
eraan komt.
Dan wordt het even zwart en word je
neergezet in de woonkamer van Jacob.
Hij luistert naar de radio en hoort
verschillende codes voor noodweer.
Hij hoort dat er een hele erge storm

aankomt en dat je moet proberen om
alles goed af te dekken met planken.
Hij loopt naar het raam, en schuift
daar planken voor.

Dan wordt het weer zwart en sta je op
de dijk, met hem. Je hoort een gedicht
over de Ramp. Dan wordt het weer
zwart en zie je ze alle vier voor het huis
van het gezin staan. De mannen praten
over de dijk, en dat die elk moment
breken kan. De vrouw van Aaj, die
Marijtje heet, zegt dat het allemaal
overdreven is en dat er geen erge
storm aankomt. Haar dochter Anna wil
in de auto stappen. Marijtje wil niets
achterlaten, maar terwijl zij zo staan
te discussiëren komt het water steeds
hoger te staan. De mannen gaan alvast
de schuur op, maar Marijtje wil niet en
houdt haar dochter bij zich.
Dan wordt het weer zwart en zie je de
mannen op het dak. Anna en Marijtje

houden zich vast aan een tak om
niet meegevoerd te worden door de
stroming. Ze weten Anna veilig op het
dak te krijgen, maar dan is het al te
laat voor Marijtje. De tak breekt af en
de moeder wordt meegesleurd.
Dan wordt het weer zwart. Aaj springt
van het dak af en zwemt de moeder
achterna. Dan kijk je door de ogen
van Marijtje en zie je Aaj naar haar toe
zwemmen. Je hoort op de achtergrond
iemand zeggen dat ze allebei
omgekomen zijn. Een paar dagen later
zijn ze samen gevonden.
Een aanrader
Ik vind het mooi dat je de
Watersnoodramp zo op een moderne
manier kunt beleven. Ik vind het
indrukwekkend hoe ze het gemaakt
hebben en raad het zeker iedereen aan.
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Knutsel een

Molen

EROPUIT-TIP!
MOLENDAG OP HEEL
GOEREE-OVERFLAKKEE
ZATERDAG 14 JULI 2018

Eropuit-tips!
Foto: Caroline Melissant
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Kijk eens rond in jouw dorp.
Staan er oude gebouwen? Een
monumentale kerk misschien?
Oude huizen langs de haven?
In de meeste dorpen staat
er ook een mooie molen te
draaien. Ga eens langs bij de
molenaar. Hij vertelt je graag
over zijn werk en hoe de molen
werkt.

Kom je ook verkleed naar de
Goereese Portdagen?
16 juni 2018
www.portdagen.nl

Bekijk ook de agenda op de achterkant van dit magazine

Word archeoloog voor
een dag en graaf naar

Help de trams op tijd vertrekken
tijdens een spannende spoortocht
in het RTM-museum.

Beklim de toren in
Goedereede voor een

www.streekmuseum.nl

www.rtm-ouddorp.nl

www.torenmuseum.nl

bijzondere bodemschatten.

fenomenaal uitzicht!

WWW.GOMOLENS.NL

Wandel de bunkerroute en ontdek de overgebleven
bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.
www.wo2go.nl/bunkerroute

Wat moet je doen?
Print het werkblad via de QR-code.
Knip de onderdelen met een schaar uit.
Plak de onderdelen met lijm vast op de wc-rol.

Speciaal voor jou heeft Bibliotheek ZuidHollandse Delta geïnvesteerd in nieuwe series
Geschiedenisboeken. Je zult geboeid raken als je de
serie EPIC! leest over ontdekkingsreizen van Marco
Polo, James Cook en Neil Armstrong. Of over twaalf
beroemde veldslagen; je bent bijna ooggetuige
naast Hannibal en Napoleon. Over de opkomst en
ondergang van wereldrijken: Babylonië, Egypte,
het Chinese keizerrijk dat 2000 jaar heeft bestaan.
Ook geweldig is het boek over de trek van dieren,
duizenden kilometers, elk jaar weer opnieuw.
Gnoes, noordse sterns, de grijze walvis – volg ze! Ik
hoop je snel te ontmoeten in de bibliotheek!

Ook leuk -> maak jouw eigen dorp en knutsel
van wc-rollen ook een kerk en huizen!

Groeten, Gerdie Schellevis,
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Wat heb je nodig?
•
Wc-rol
•
Printer
•
Schaar
•
Lijm

22

Erfgoedmagazine

Foto’s: Caroline Melissant

Tijdreiziger worden?
Kom naar de bieb!

Serie EPIC! Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
ISBN9789463415636,
uitgeverij Ars Scribendi
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Agenda
Havendagen Middelharnis

1-2 juni

Bunkerdag 

9 juni

Goereese Portdagen 

14-16 juni

Molendag Goeree-Overflakkee

14 juli

Goereese Kunstdagen 

31 juli - 4 augustus

Omloop Goeree-Overflakkee



24-25 augustus

Week van de Goereese vis



31 augustus – 8 september

Goereese Havenconcert



1 september

Open Monumentendag
Muziek in de Voorstraat

Dit magazine is een uitgave van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee en mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage
van de provincie Zuid-Holland.



8 september


21 september

‘Goereese vissers met oorringen’ in Toren Goedereede

tot 27 oktober

Volledig overzicht: zie website VVV Goeree-Overflakkee

Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door:

Redactie en interviews:
Kees van Rixoort
Mirna Bogert
Patty van der Kleij
Evelien Masselink
Caroline Melissant
Coen van Nimwegen
Foto’s:
Magda Korthals, Desirée van Halewijn, Wim
van Vossen, Jaap Reedijk, Hans Villerius,
Kees van Rixoort, Streekarchief GoereeOverflakkee, VVV Goeree-Overflakkee
Bladmanager/acquisitie:
Gert Verweij
Vormgeving:
Klazina Tanis
Productie:

Kom je bij mij op
ziekenbezoek?

Bij een bezoek krijgen
kinderen een

GRATIS

BUTTON

Geldig tot 1 september 2018

MAAK EEN RIT
MET DE TRAM
€ 5,00 in plaats van € 6,00
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar
Geldig in juli en augustus 2018

RTM-MUSEUM OUDDORP

Go Groene Vaart Kids
(leeftijd 6 t/m 12 jaar)

Varen over het havenkanaal van
Stellendam met zalmschouwen of
trapkano’s en zo een leuk kinderfeestje vieren.
10% korting op vertoon
van deze bon in de maanden
juni, juli, aug. en sept. 2018.

Informeren en reserveren:
www.wapenvanstellendam.nl

8.

