GoereeOverflakkee
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Goeree‘t water geeft,
Over‘t water neemt
flakkee

De geschiedenis is sterk verbonden met het
water. De Romeinen die Goeree als eerste
bewoonden, kwamen er al snel achter dat de
leefomstandigheden op het drassige land niet
altijd eenvoudig waren.
Overflakkee bestaat dan grotendeels nog
niet. Door de bedijkingen en droogleggingen
ontstaan verschillende bewoonbare ringpolders,
met allemaal een eigen karakter en functie.
Langzaam ontstaat er één eiland. Dat gaat niet
zonder slag of stoot. Vele dijkdoorbraken en
overstromingen teisteren het verworven land.
Oogsten mislukken en de leefomgeving wordt
veelvuldig bedreigd. Uiteindelijk wordt het land
definitief aan de zee ontworsteld, met veel
wilskracht en inzet van de bewoners.
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“eenmaal over de brug
valt het vaste land van mij af
mijn eiland
omzoomd door dijken
hoge bomen
op vlagen wind
de geur van de zee
het dampige land”

(Sari van Hennik)

Wat maakt het eiland GoereeOverflakkee uniek? Deze vraag
zal iedereen verschillend beantwoorden. Net als bij ieder mens,
is het DNA van een gebied een
uniek samenspel van bijzonderheden. Het is opgebouwd uit de
gezamenlijk beleefde geschiedenis, de volksaard en tradities,
de ligging en het landschap.

Samen vormen deze elementen
de waarde van het eiland voor
inwoners, bezoekers, toeristen én
ondernemers. Het geeft richting
en is de basis voor ontwikkeling.
In deze publicatie is GoereeOverflakkee beschreven zoals het
eiland is en beleefd wordt. Op
basis van feiten én gevoel, puur
en hopelijk zinnenprikkelend.

Bron:Promotie Zeeland Delta
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Goeree‘t water geeft,
Over‘t water neemt
flakkee
De geschiedenis is sterk verbonden met het water.
De Romeinen die Goeree als eersten bewoonden,
kwamen er al snel achter dat de leefomstandigheden op het drassige land niet altijd
eenvoudig waren.
Overflakkee bestaat dan grotendeels nog niet.
Door de bedijkingen en droogleggingen ontstaan
verschillende bewoonbare ringpolders, met
allemaal een eigen karakter en functie.
Langzaam ontstaat er één eiland. Dat gaat niet
zonder slag of stoot. Vele dijkdoorbraken en
overstromingen teisteren het verworven land.
Oogsten mislukken en de leefomgeving wordt
veelvuldig bedreigd. Uiteindelijk wordt het land
definitief aan de zee ontworsteld, met veel
wilskracht en inzet van de bewoners.

4

GoereeVeilig en
Oververbonden
flakkee
In 1751 wordt een verbindende Statendam
tussen Goeree en Overflakkee aangelegd.
De veiligheid van het land is echter nog niet
gegarandeerd. Dat wordt in 1953 nog maar
eens bevestigd door de Watersnoodramp.
Grote delen van het eiland worden zwaar
getroffen en enkele honderden mensen verliezen het leven. De ramp laat diepe sporen
achter op het eiland.
De hierna ontwikkelde Deltawerken hebben
in grote mate bijgedragen tot wat GoereeOverflakkee vandaag de dag is. De strijd tegen
het water behoort tot het verleden. Door de
aanleg van de zeeweringen veranderen de
waterhuishouding en -kwaliteit en er ontstaan
bijzondere natuurgebieden aan de oevers.
Maar nog belangrijker is dat er vanaf dat
moment een verbinding bestaat met het vaste
land. De ‘overkant’ komt daardoor dichterbij.
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GoereeHollands èn
OverZeeuws
flakkee

Goeree-Overflakkee heeft door de nabijheid
van belangrijke vaarroutes en achterland, altijd
een strategische ligging in de Delta gehad.
Dat is nog steeds zo, maar door de vaste
verbindingen met Zuid-Holland en Zeeland is het
karakter hiervan veranderd. Voor veel mensen
van ‘de overkant’ is het eiland een interessante
vestigingsplaats geworden. Net als voor alle
eilanders is het ook voor hen nu een veilige en
rustige thuishaven. Tegelijkertijd blijft het eiland
haar eigen identiteit behouden op het kruispunt
tussen Zuid-Holland en Zeeland.
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GoereeHavens
Overen kanalen
flakkee

Eilanden en visserij horen bij elkaar. Ook op
Goeree-Overflakkee is de visserij, naast landbouw, lange tijd een belangrijke inkomstenbron
geweest. De havens zijn tijdens de bloeiperiodes
de nadrukkelijke centra van de dorpen.
Door steeds verdere inpoldering zijn de dorpen
verder van zee komen te liggen. De verbindende
havenkanalen, die over het gehele eiland voorkomen, zijn unieke elementen in het landschap.
Vandaag de dag hebben de oude havens
grotendeels hun economische waarde verloren,
maar het zijn nog steeds bijzondere plekken
met veel potentie en sfeer. Je voelt er de kracht
van het water en de zee.
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GoereeLicht en
Overwater
flakkee

De randen van het eiland zijn spannend en afwisselend. Hier komen de elementen van water,
land, wind en licht karaktervol samen. Het licht
dat weerkaatst wordt op het uitgestrekte wateroppervlak is befaamd en biedt inspiratie. De grote
stad is dichtbij, maar gevoelsmatig ver weg.
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GoereeSlikken en
Overschorren
flakkee

De slikken, gorzen, schorren, kreken, geulen,
platen en duinvalleien aan de randen geven
het eiland een sterk eigen karakter. De natuur is
sterk verbonden met het water en de getijden.
De grote diversiteit en het robuuste karakter,
maakt de natuur op het eiland uniek.Voorbeelden
hiervan zijn de Hellegatsplaten, Slikken van
Flakkee en de Kwade Hoek.
Dit levert goede aanknopingspunten voor
buitenrecreatie en watersport. In en rondom
de natuurgebieden zijn water en het land één.
Natuur zoals natuur is bedoeld.
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GoereeOverzichtelijk
Overen vertrouwd
flakkee

De bijzondere identiteit van GoereeOverflakkee, is sterk gevormd door de
geïsoleerde positie die het eiland lang kende.
Hierdoor heeft zich op het eiland een eigen
economie en sociale structuur ontwikkeld,
waarbij de zelfstandigheid ten opzichte
van Zeeland en Zuid-Holland graag wordt
benadrukt.
Het eiland is de tegenhanger van de drukke,
kosmopolitische stad. Doe maar gewoon is
het devies. Hier heerst nog rust en bestaan
herkenbare, vertrouwde structuren. Voor de
eilander haast onmisbaar. Wanneer de eilander
het water over komt, is hij echt thuis….
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GoereeRitme
Overen rust
flakkee

Het geloof is op Goeree-Overflakkee onverminderd belangrijk. De tradities en christelijke
waarden zorgen voor een vast ritme en rust.
Typerend voor de mensen is ook verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar. Door kerk
en gezamenlijke arbeid zijn de mensen op
Goeree-Overflakkee sterk betrokken bij elkaar
en is er een grote mate van saamhorigheid.
Het verenigingsleven vormt daarbij een
onmisbare schakel.
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GoereeInnovatief en
Overtoegewijd
flakkee

De zelfredzaamheid is groot op het eiland.
‘We rooien het zelf wel’. De nabijheid van de
banenmotor Rijnmond heeft op het eiland ook
voor uitzonderlijk innovatieve bedrijvigheid
en dienstverlening gezorgd. Wie niet groot
is, moet slim zijn. De landbouwmechanisatie
en maatwerkproducten zijn beroemd en de
kwaliteit van de zorg is bijzonder hoog.
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GoereeOnverzettelijk
Overen betrokken
flakkee

Inzet en doorzettingsvermogen vormen een
belangrijke rode draad in de geschiedenis van
het eiland. Een eilander geeft niet zomaar op,
maar tegelijkertijd is hij realistisch.
Ook in de vrije tijd worden uitdagingen niet
uit de weg gegaan. Een goed voorbeeld is de
jaarlijkse Omloop: een wandeltocht van maar
liefst 110 kilometer die mede door de inzet van
vele vrijwilligers mogelijk wordt gemaakt.
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kop,
hals,
romp

Het eiland wordt gekenmerkt door de ‘kophals-romp structuur’. In elk van deze delen is
een ander landschapsbeeld ontstaan en zijn
verschillende woonkernen gelegen. Doordat het
eiland feitelijk is opgebouwd uit meerdere kleine
eilandjes, zijn er ook in culturele zin de nodige
verschillen. Het eiland is de som der delen: het
eiland Goeree, de verbindende Statendam en
de polders van Flakkee.
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de
kop

Op de kop zijn de zandwallen, schurvelingen
en haaygemeten karakteristiek. Dammen en
dijken scheiden het land van de zee. Het strand
en de duinpolders zijn prominent aanwezig en
vormen het beeldbepalende icoon van de Kop
van Goeree. De eigen inwoners zijn er trots op.
Toeristen waarderen de comfortabele stranden
en de rust. Vele families komen al generaties
lang hier terug. Het is hier goed toeven!

Bron: Promotie Zeeland Delta
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Goedereede
Havenhoofd
Goedereede is een stadje met een rijke
cultuurhistorie. Door de gunstige ligging vestigden
zich hier veel kooplieden en vissers. Voor hen
was het letterlijk een ‘Goede Reede’: een
veilige thuishaven.
De Markt aan het water is nog steeds een plek
met veel ambiance. Terrassen omgeven door
oude pandjes bieden een prachtig, pittoresk
aanzicht. Een goede en inspirerende omgeving
voor kunstenaars. De enige Nederlandse Paus
(Adrianus VI) heeft hier aan het begin van zijn
priesterschap ook kerkelijke diensten verzorgd.
Vanuit de toren bestaat er een bijzonder uitzicht
over de oranje daken van Goedereede en met
een beetje geluk zelfs op de kust. Er heerst een
aangename rust, de mensen zijn vriendelijk.
Het gehucht Havenhoofd ligt ongeveer twee
kilometer ten noordoosten van Goedereede.
Veel symbolen, in de vorm van ankers, bolders,
meerpalen, verwijzen naar het visserijverleden.
Bijzonder is het natuurgebied De Kwade Hoek.

Bron:Promotie Zeeland Delta
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Ouddorp
Bron: Promotie Zeeland Delta

Ouddorp doet haar naam eer aan. Het is het
oudste dorp van het eiland. De geschiedenis
van Ouddorp begint namelijk al in de Romeinse
tijd. Toen al was dit een plek met waarde, mede
door de strategische ligging. Het rijke verleden
van Ouddorp komt ook terug in de structuur
en architectuur. De lintbebouwing, molens, het
raadhuis, kerken en kerkpaden geven een
historische sfeer.

Bron: Promotie Zeeland Delta

In de loop der jaren is Ouddorp uitgegroeid
tot een aantrekkelijke badplaats voor jong
en oud. Campings en recreatiewoningen zijn
er niet meer weg te denken. Het bijzondere
schurvelingenlandschap is zeker een bezoekje
waard. Het Noordzeestrand van Ouddorp is
bovendien één van de schoonste stranden
van Nederland. Het strand strekt zich over vele
kilometers uit en is zeer breed. Hier kan men
gezellig samen zijn, in alle rust en veiligheid.
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de
hals

De hals vormt de verbinding naar het oude
Goeree. Het eiland is hier het smalst. Misschien
is daardoor juist hier het eilandgevoel zo sterk.
De economische en recreatieve binding met
het Haringvliet en het Grevelingenmeer is groot,
maar ook hier blijft met name de agrarische
sector beeldbepalend. Aan de randen zijn
prachtige groene gebieden ontstaan.
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Stellendam

Stellendam is een relatief jong dorp op het
eiland. Karakteristiek is de lange Voorstraat die
het dorp doorkruist. Het heeft een strategische
ligging op het eiland. Goed verbonden met de
kop en de romp van het eiland. Bovendien in
verbinding met het Haringvliet en het Grevelingenmeer, met hun eigen water- en vaarkwaliteiten.
Stellendam was lange tijd een thuishaven voor
vele vissers. Ook vandaag de dag sieren grote,
krachtige vissersboten de Stellendamse haven.
De Stellendamse garnaal is een ware delicatesse!
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de
romp

Het landschap is bij de romp weids en open.
Zichtlijnen reiken tot aan de horizon. De waterlopen, wegen, dijken en bomenrijen doorsnijden
en ordenen het open landschap. De torens,
molens en masten geven oriëntatie. De bewerking van de landbouwpercelen versterkt dit
opmerkelijke lijnenspel.
Het hart van het eiland is bovenal een werklandschap met grootschalige akkers. Aan de akkerbouwgewassen en grote bollenvelden zijn de
seizoenen af te lezen. De oude ringpolders
zijn nog goed te herkennen in het landschap.
De kracht en de oorsprong van het eiland zijn
daardoor intens voelbaar. Voor de recreant
biedt het een afwisselend decor.
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Ooltgensplaat
Den Bommel
Ooltgensplaat is een typisch sleuteldorp,
met aan de ene kant een haven en aan de
andere kant een kerk. Hier vind je ook de
karakteristieke Voorstraat, die typerend is voor
dit deel van Nederland. De mooiste panden
en monumenten zijn hier te vinden. Het meest
in het oog springt toch wel het Fort Prins
Frederik. Het verdedigingsfort van de Fransen
laat goed zien dat er om en op GoereeOverflakkee is gestreden. In het centrum zijn
ook nog oude relikten van de vestingwerken
te herkennen. Het historisch waterfront is een
bezienswaardigheid.
Net als in Ooltgensplaat is ook in Den Bommel
de binding met het water sterk. Voor toeristen
en recreanten, met name watersporters, is er
voldoende te beleven. De kleine, oude loodsen
verraden het agrarisch profiel en de binding
met het platteland.
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Oude-Tonge
Achthuizen
Net als Ooltgensplaat is Oude-Tonge een sleuteldorp dat veel historische bouwwerken en monumenten bezit. Oude-Tonge is tijdens de watersnoodramp ernstig getroffen. Voor de ruim 300
slachtoffers is er een speciale begraafplaats.
De haven, die uitmondt in de Krammer, was
vroeger een levendig handelscentrum.
Tegenwoordig hebben de havens vooral een
functie en waarde voor toeristen. Moderne
recreatiewoningen aan het water maken een
comfortabel verblijf mogelijk. Rondom OudeTonge liggen uitgestrekte en zeer vruchtbare
landbouwgronden.
Dat geldt ook voor het typische plattelandsdorpje
Achthuizen. Het groeide van een buurtschap uit
tot een klein dorp, compleet met korenmolen.
Brabantse seizoensarbeiders namen het
katholisme mee naar het overwegend
protestantse eiland en vestigden zich hier. Het
klooster is daar nog een stille getuige van.
De schijnbaar vredige rust in het dorp wordt
ook wel eens verstoord. Ruige motoren en
benzinedampen zorgen bijvoorbeeld voor
spektakel tijdens de Autotrek Achthuizen. Ook de
Koninginnedag wordt hier uitbundig gevierd met
sport en spel.
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Middelharnis
Sommelsdijk
Middelharnis, is met een oud centrum en relatief
groot aanbod aan winkels, een aantrekkelijke
plaats om te wonen en als toerist te verblijven.
Ooit was Middelharnis een befaamde vissersplaats. Doordat de vissers van Middelharnis
soms verre wateren opzochten, bracht de
bemanning bijzondere verhalen mee. Het
waterfront is tegenwoordig vooral in de zomer
een gezellige ontmoetingsplek.
In Sommelsdijk zijn, net als in tweelingdorp
Middelharnis, prachtige monumentale panden
te vinden. De karakteristieke Voorstraten in
beide dorpen zijn bijna identiek. De kerk van
Sommelsdijk is een beschermd dorpsgezicht.
Toch heeft Sommelsdijk ook zijn eigen karakter,
mede omdat het als enige tot het gewest
Zeeland heeft behoord.
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Nieuwe-Tonge,
Battenoord,
Stad aan ’t Haringvliet
De gemeente Middelharnis kent naast
Sommelsdijk en Middelharnis enkele kleine
woongemeenschappen. Nieuwe-Tonge, ook
een oud sleutel-dorp, is daarvan de grootste.
In de jonge kern, is Korenmolen D’Oranjeboom
een markant oriëntatiepunt. Verdwalen zul je
hier niet snel. De kern gaat geleidelijk over in
agrarisch land.
De kleine kern Battenoord is een havendorp
direct aan het water gelegen. Alom bekend
bij watersportliefhebbers, mede doordat er
een kleine, maar sfeervolle jachthaven is
gelegen voor een aangenaam verblijf. Over
water en land zijn er snelle verbindingen met
het achter-land.
Al zou je het niet meteen zeggen, ook Stad aan
’t Haringvliet kent een agrarische achtergrond.
De historische elementen versterken de knusse
en aangename sfeer. Voor watersporters op het
Haringvliet is het een aangename bestemming.
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Dirksland,
Herkingen, Melissant
Dirksland dat oorspronkelijk aan het water lag,
telt vele bijzondere geveltjes die zich soms wat
verschuilen tussen de ‘alledaagse’ architectuur.
Het verraadt wel iets van de historie. Door de
centrale ligging midden op het eiland heeft
Dirksland altijd bijzondere functies vervult.
Vroeger bijvoorbeeld met de watertoren, die
het eiland van drinkwater voorzag.
Tegenwoordig vooral als gezondheidscentrum.
Het ziekenhuis van Dirksland wordt in de regio
gewaardeerd vanwege de goede kwaliteit en
persoonlijke benadering. Zorgen zit de eilanders
in het bloed.
Het oude vissersdorpje Herkingen is tegenwoordig vooral geliefd bij recreanten en toeristen door het complete aanbod van watersport, bungalows en campings. Het is de poort
naar de Grevelingen.
Ook Melissant, dat tot 1966 tot een zelfstandige
gemeente behoorde, is voor recreanten
een interessante bestemming. Al was het
alleen al vanwege de golfbaan die in de
Roxenissepolder is gelegen. Vanuit de kernen
fietsen en wandelen toeristen via fraaie
wandel- en fietsroutes langs kreken en dijkjes
richting de Slikken van Flakkee. De Slikken zijn
beschermd en daarom niet overal toegankelijk.
Desondanks vormen deze een intense beleving
voor iedere natuurliefhebber.

27

GoereeRichting de
Overtoekomst
flakkee
De voorgaande kernwaarden op basis van
historie, landschap, ligging en volksaard vormen
de kwaliteiten die Goeree-Overflakkee onderscheidt van andere gebieden. Deze waarden zijn
diep verankerd in de structuur en de identiteit
van het eiland en zijn niet inwisselbaar.
De opgave is om nieuwe dragers voor deze kernwaarden te vinden, die een duurzame toekomst
garanderen. Nieuwe product-marktcombinaties
die passen bij de kernwaarden moeten
gestimuleerd worden. Er hoeft voor de toekomst
niet gekozen te worden tussen sectoren of
belangen. Juist de samenhang daartussen is
nodig om het eiland leefbaar en vitaal te houden.
Het zoeken naar allianties, waarbij verschillende
economische sectoren en sterke elementen van
het eiland worden verbonden, is wel nodig. De
aanval is immers de beste verdediging. Er zijn
volop potenties voor bedrijven en investeerders
die de kernwaarden van Goeree-Overflakkee
respecteren en waarderen. De inwoners zijn de
ambassadeurs van hun bijzonder mooie eiland.
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Het eiland Goeree-Overflakkee
is opgebouwd uit vele platen en
ringpolders die, vooral door
menselijk ingrijpen, aan elkaar
zijn ‘gegroeid’. De ontstaansgeschiedenis is nog sterk te
herkennen in het landschap en
de kernen. Denk aan de oude
ringdijken, dammen, sluizen en
havenkanalen. Landschappelijk
bestaat er vooral onderscheid
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tussen Goeree met het strand,
schurvelingen en haaygemeenten
en Overflakkee met de weidse
en open polders.
Er zijn ook veel overeenkomsten,
met name op sociaal-cultureel
en maatschappelijk terrein. Het
eiland heeft haar eigen sociale
en economische structuren opgebouwd. Het geloof is belangrijk,

er wordt hard gewerkt en
nuchterheid typeert de volksaard. De betrokkenheid op
elkaar is groot en zorgzaamheid
staat hoog in het vaandel.
Voor geheel Goeree-Overflakkee
is de verbondenheid met het
water groot; economie, recreatie
en natuur profiteren hiervan.

