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1. Inleiding 
Opgave 
Het O_team adviseert en ondersteunt lokale en regionale publieke opdrachtgevers bij 
actuele en concrete gebiedsopgaven als onderdeel van de Actieagenda Ruimtelijk 
Ontwerp 2017 – 2020 ‘Samenwerken aan ontwerpkracht’ van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het 
is een onafhankelijk adviesteam dat uitsluitend werkt op uitnodiging van lokale en/of 
regionale overheden. Door de inzet van ontwerpkracht wordt samen met stakeholders 
de opgave geanalyseerd en wordt hulp geboden bij het verkennen van concrete, 
toepasbare en innovatieve oplossingen.  
 
Een van de casussen betreft de gebiedsontwikkeling van het centrum, de haven en 
het havenkanaal in Middelharnis. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het O_team 
benaderd omdat zij op zoek was naar een toekomstverhaal voor het dorp, waarmee 
zij de lokale dynamiek kan beoordelen. Er is een veelheid aan ambities, wensen, 
ideeën, initiatieven van marktpartijen en lokale stakeholders, maar het ontbreekt aan 
een gedeeld beeld op het totaal om voor de verschillende deelgebieden tot de juiste 
opgavedefinitie te kunnen komen. De gemeente heeft het O_team gevraagd om 
inzichtelijk te maken aan welke knoppen ze kan draaien om grip krijgen op deze 
initiatieven, om zo keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van het eiland 
versterken. Dit moet bijdrage aan de door partijen gezamenlijk geformuleerde 
doelstelling om Middelharnis meer aantrekkelijk te maken voor bewoners en 
toeristen.  
 
Overleg 
Middels een reeks verkennende gesprekken met het gemeentelijk team en het lezen 
van de stukken, heeft het O_team een aanpak ontwikkeld. Daarbij is aangesloten bij 
een lopend traject van de gemeente waarin stakeholders zij samengebracht in vier 
werkgroepen rondom een aantal deelgebieden. Het O_team stelt voor om 
ontwerpkracht in te zetten om richting te geven aan het overkoepelende verhaal. Dit 
wordt gedaan vanuit drie invalshoeken: 
 

1. Wat is een duurzame goede identiteit voor Middelharnis en welk (nieuw) 
verhaal past bij ontwikkelingen voor de toekomst. 

2. Hoe is Middelharnis verbonden op de grote schaal en wat betekent dit voor 
het dorpse netwerk wat betreft infrastructuur, routes en profielen, uitstraling 
en levendigheid. 

3. Hoe hou je de plek levendig? Wat is de potentie voor Middelharnis op het 
gebied van recreatie (water en landschap), economie (toerisme, industrie en 
detailhandel) en woningbouw, gezien vanuit de regio? 

 
Het O_team heeft, in afstemming met de gemeente, 3 ontwerpteams samengesteld:  

- Marinke Steenhuis en Paul Meurs van SteenhuisMeurs 
- Thomas Straatemeier van Goudappel Coffeng 
- Eric Jan Pleijster en Peter Veenstra van LOLA samen met Geer Schakel van 

LAgroup.  
 
Tijdens een bezoek aan Middelharnis hebben, door de gemeente ingestelde 
werkgroepen, presentaties verzorgd over de kwesties en wensen die spelen en is het 
gebied bezocht. Op basis van deze kennis en relevante beleidsstukken zijn de 
ontwerpers aan de slag gegaan. De beschouwingen zijn in februari gepresenteerd 
aan, en bediscussieerd door, de werkgroepen en medewerkers van de gemeente. Op 
basis van deze bijeenkomst hebben de ontwerpers hun bijdragen aangescherpt en 
opgeleverd en heeft het O_team een advies aan Middelharnis geformuleerd. 
 
Ontwerp 
Kenmerkend voor de aanpak van het O-team is het inzetten van ontwerpkracht om de 
opgave in de volle breedte te verkennen. De ontwerpers hebben op basis van 
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beschikbaar materiaal en de overdracht van kennis van de stakeholders een korte 
verkenning gemaakt en advies geschreven, elk vanuit een eigen invalshoek. Zo 
stellen zowel Thomas Straatemeier van Goudappel Coffeng als Marinke Steenhuis en 
Paul Meurs dat ingezet moet worden op versterking van de bestaande dorpsstructuur.  
 
Marinke en Paul benadrukken de historische kwaliteit van het dorp, die bestaat uit 
een opeenvolging van prachtig gedefinieerde, begrensde en uitgesproken 
dorpsbeelden. Weinig dorpen of steden in Nederland hebben een zo gave 
opeenvolging van zeer verschillende sferen te bieden. Ze zien het als de uitdaging om 
deze sequens te koesteren en waar nodig of mogelijk, opnieuw te bespelen en te 
programmeren. Ze pleiten er dan ook voor om de eigen potentie van deze gebieden in 
te zetten om een bijdrage te leveren aan de groei en vernieuwing, voor zowel de 
woningvoorraad als economische dragers en trekkers. Tot slot spreken ze de 
verwachting uit dat het bestaande dorpsgebied en de Oostplaat, desnoods aangevuld 
met het Havenhoofd voldoende ruimte biedt voor de ruimtevragen die zich de 
komende decennia zullen voordoen.  
 
 

 
 
 
 
Ter versterking van het dorpscentrum introduceert Thomas Straatemeier daarnaast 8 
ingrepen om het dorp aantrekkelijke te maken. Het terugdringen van auto’s in een 
deel van het centrum, waardoor meer ruimte voor de voetganger en verblijfskwaliteit 
ontstaat speelt daarbij een belangrijke rol. Hij wijst daarbij op het koopstromen 
onderzoek van Randstad waaruit blijkt dat het centrum van Middelharnis goed scoort 
qua autobereikbaarheid en parkeren, met als belangrijke kanttekening dat parkeren 
een weerstandsfactor is (reden om niet te gaan), maar geen attractiefactor (reden om 
wel te gaan). Volgens hem moet Middelharnis het vooral hebben van sfeer, uitstraling 
en aanbod. Als een gebied aantrekkelijk is dan zijn niet-dagelijkse bezoekers bereid 
tot 500 meter te lopen van hun parkeerplek naar de bestemming.  
 

Marinke Steenhuis en Paul Meurs verwijzen naar een tekening uit 
1798 waarop de drie gezichten van Middelharnis te zien zijn: de 
polder, het ringdorp en de zeekant met het Haringvliet en de boten 
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Thomas Straatemeier pleit voor een focus op het centrumgebied en stelt 8 ingrepen voor ter 
veraangenaming van het centrumgebied. 
 
 
Tot slot laten Eric Jan Pleijster, Peter Veenstra en Geer Schakel zien dat het kanaal en 
de dijken een belangrijk ruimtelijke drager kan zijn tussen het Haringlvliet en 
Middelharnis. Ze zijn van mening dat het sterker is om de dijken zo veel mogelijk vrij 
te houden van bebouwing en levendigheid te creëren door in te zetten op publieke 
toegankelijkheid van de dijken en het toevoegen van andere type gebruiksfuncties. 
Op die manier kan een samenhangend stelsel ontstaan van bijzondere plekken in 
Middelharnis.  
 

 
 

 
Bron: LOLA Landscape Architects 
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Oogst 
De oefening van de verschillende ontwerpers en de discussie met stakeholders en de 
gemeente heeft duidelijk gemaakt dat: 
 

1. Het aanbod aan bouwplannen zo groot is dat selectie dan wel fasering 
onvermijdelijk is. 

2. De toekomst van Middelharnis niet alleen kan voortkomen uit projecten die 
door ontwikkelaars worden aangeboden, maar vooral ook door Middelharnis 
zelf moet worden voorzien van een context, die selectie en keuze en 
beoordeling of bijsturing van de initiatieven mogelijk maakt. Dat vereist een 
intermediair plan. 

3. De ontdekte en benoemde kernkwaliteiten zouden daarbij leidend moeten 
zijn, evenals de opgaven die daaruit voortkomen: Kracht van Middelharnis 
benutten en versterken: 2e kans dorp. Dit sluit aan bij de gezamenlijk 
geformuleerde doelstelling. 

4. De methoden om dat te bereiken zijn:  
a. Focus op centrumgebied; 
b. Ruimtelijke en kwalitatieve samenhang brengen in de verschillende 

plannen/initiatieven en toegevoegde waarde helder maken voor heel 
Middelharnis. Dit vraagt om een ontwerpslag op een grotere schaal 
dan de projectgrens; 

c. Steviger onderbouwen van nut en noodzaak ontwikkelingen; 
vermeende causale verbanden kritisch beschouwen; 

d. Verkennen van alternatieve mogelijkheden voor het zichtbaar en 
levendig maken van het kanaal dan het toevoegen van woningbouw; 

e. Profileer het merk Middelharnis in diverse toeristische recreatieve 
uitingen en maak het sterker binnen de eilandpromotie. Verbeter 
binnen Middelharnis zelf de bewegwijzering en zet zwaarder in op 
moderne communicatiemiddelen; 

f. Ontwikkel daar waar je werk met werk kunt maken, dus waar een 
ontwikkeling een positieve impuls geeft bestaande gebieden. De 
Oostplaat geeft hiervoor veel aanleiding en potentie; 

5. Zet niet in op een nieuwe kanaalkruising maar koester de kleinschaligheid 
van Middelharnis en zet in op het zijn van een langzaam verkeersgemeente; 

6. Ontkoppel de wens van een tweede jachthaven van de combinatie met 
woningbouw. Onderzoek de betekenis en schaal/maat van de tweede 
jachthaven voor Middelharnis. Het document van blue progress laat zien dat 
de markt voor jachthaven in Nederland terugloopt. Neem deze trends 
serieus. Maak de ontwikkeling van een tweede jachthaven niet afhankelijk 
van het toevoegen van woningbouw. Verevenen op grotere schaal kan daarbij 
helpen. 

 
Overdracht 
In een gesprek met de wethouder ruimtelijke ontwikkeling Daan Markwat en een 
ambtelijke vertegenwoordiging bestaande uit: Soraya Ghanem, Pauline Dirkse en 
Florian Bekkers (extern adviseur) is het advies door het O_team toegelicht. Het 
advies wordt direct betrokken bij de gemeentelijke gebiedsvisie voorzien van een 
uitvoeringsprogramma, die parallel aan het O_team traject ambtelijk wordt 
voorbereid. De planning is dat voor de zomer met partners gestart kan worden met 
het uitvoeringsprogramma.  
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2. Aanbevelingen 
_1  Versterk wat je hebt 
De kracht van Middelharnis, in vergelijking met andere plekken op het eiland, is dat 
de oude structuur van het dorp relatief goed bewaard is gebleven, zonder de invloed 
van grootschalige toerisme en recreatie. Als algemene leidraad wil het O-team de 
gemeente dan ook aanbevelen om alle ontwikkelingen en investeringen die zullen 
plaatsvinden in Middelharnis, zodanig in te zetten dat deze bijdragen aan de 
bestaande structuur van het dorp en de landschappelijke kwaliteiten daaromheen. Er 
zit veel pracht en praal vanuit de historie, maar er zijn ook een aantal minder 
aantrekkelijke plekken in de stad, zoals het Beneden Zandpad, het parkeerterrein aan 
de Nieuwstraat (Kerkepad) en Spuiplein. Zorg eerst dat de plekken goed zijn. Er is 
nog veel verdichtingsruimte. Zet in op: 
 

_ Het versterken en beter programmeren van de structuur van de opeenvolgende 
openbare ruimte in de kern, waar nodig door sloop, inbreiding, en verbetering 
van aanliggende gebouwen;  

_ Levendigheid en leefbaarheid havenkommen en winkeldijk; 
_ Kwaliteit openbare ruimte en autoluw maken; 
_ Bouwproductie als middel om kracht te versterken; 
_ Een strategie voor het gebruik van de leegstaande iconische gebouwen; 
_ Het beleefbaar maken van het kanaal door activiteiten, routes, uitkijkpunten, 

incidenteel bebouwing; 
_ Samenhang brengen in functies en ontwikkelingen ten oosten van kanaal 

(Oostplaat) door het herstructureren van de verschillenden gebieden, verbeteren 
van routes en het maken van een herkenbaar en verbindend landschap.  

 
 
_2  Selecteer en faseer  
De hoeveelheid initiatieven voor vastgoedontwikkeling in Middelharnis is groot. Aan 
de ene kant is het positief dat zoveel partijen willen investeren in Middelharnis. Er is 
echter een keuzeprobleem en daar moet je eerlijk over zijn. Niet alles kan of is 
wenselijk, dus je moet gaan selecteren en faseren. Het helpt de gemeente om hier 
criteria voor te bedenken. Deze kunnen praktisch of operationeel van aard zijn 
(toezeggingen, staat al in de startblokken), maar belangrijker is dat ze bijdragen aan 
versterking van het bestaande zoals de levendigheid, cultuurhistorie of samenhang in 
het landschap en onderdeel uitmaakt van het geheel.  
 
Op zich is er niets tegen het maken van een nieuwe/onderscheiden product, maar 
zorg ervoor dat het geen op zich zelf staande ontwikkeling is. Het moet echt een 
toegevoegde waarde hebben voor Middelharnis. Optimaliseer (financieel) niet op 
plotniveau, maar optimaliseer op het gehele gebied.  
 
Focus eventuele uitbreiding op het gebied ten oosten van het kanaal. Ontwikkeling op 
die plek kan de bestaande bebouwing in een nieuw perspectief plaatsen en 
aantrekkelijker en levendiger maken. Door bijvoorbeeld nieuwe woon- en werkmilieus 
toe te voegen wordt de sociale veiligheid in het gebied verbeterd, kan de openbare 
ruimte een impuls kijken en kunnen bestaande voorzieningen zoals de kinderboerderij 
beter worden benut. Daarnaast is dit gebied al goed ontsloten, waardoor geen forse 
infrastructurele investeringen nodig zijn. 
 
De tweede jachthaven komt uit de tijd dat er sprake was van een toenemende 
watersportindustrie, maar de markt is nu heel anders (studie blue progress). Als er al 
vraag voor een nieuwe jachthaven is dan stelt het O_team voor klein te beginnen en 
dit niet direct aan een woningbouwopgave te koppelen. 
 
Het O_team adviseert verder duidelijk te zijn over de onderbouwing van de 
woningbehoefte. Er is nog veel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied. In het 
centrum zijn nog onderbenutte locaties (parkeervelden, leegstaande panden), waar 
ruimte lijkt te zijn voor verdichting. Vermijd te veel wensdenken en doelredenatie. 
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Voorkom daarnaast dat er wordt gebouwd voor leegstand of verplaatsing binnen het 
eiland. 
 
 
_3  Maak een intermediair plan  
Middelharnis kent een actieve groep mensen die graag wil investeren in het dorp en 
verschillende initiatieven in kaart heeft gebracht. De vraag aan het O-team hoe deze 
initiatieven te beoordelen vraagt om een intermediair plan als afwegingskader. 
Intermediair is zowel stedenbouwkundig als procesmatig bedoeld. Een dergelijk plan 
moet ingaan op het schaalniveau dat de incidentele plannen en eigendomsgrenzen 
overstijgt. Het moet uitspraken doen over de toegevoegde waarde voor Middelharnis 
als geheel en moet structuur geven voor zowel vastgoedontwikkelingen, investeringen 
in de openbare ruimte als de infrastructuur. Anderzijds helpt het plan de initiatieven 
van partijen samen te brengen tot één samenhangend toekomstverhaal voor 
Middelharnis. 
 
Werk aan een aantal belangrijke ruimtelijke dragers die de eenheid in de openbare 
ruimte kunnen brengen. Een voorbeeld is de route langs de dijk tussen de haven en 
de kop. Hetzelfde geldt voor de pleinen, publiek maatschappelijke functies en dijk. 
Pas daarna kan je beslissen wat je wel en niet wil. 
 
_4  Levendigheid en Toerisme 
Voor het draagvlak van voorzieningen is het achterland interessanter dan het 
Haringvliet. Vanaf het achterland zijn veel meer bezoekers te verwachten. In plaats 
van de focus op het kanaal zou de focus op de kern moeten liggen. Hier zijn prachtige 
panden die opnieuw geprogrammeerd kunnen worden. De watertoegankelijkheid is 
zeker belangrijk en een kracht maar de toestroom van toeristen is beperkt. 
Middelharnis is in de stadspromotie en eilandpromotie nog weinig zichtbaar. Hier is 
nog veel winst te behalen. 
 
_5  Verkeerscirculatie 
Middelharnis kent smalle kleine straten en op sommige plekken is de verkeersituatie 
voor langzaam verkeer onveilig. De schaal en maat van het dorp verdraagt geen 
grootstedelijke verkeersoplossingen. Beter is het verkeer langs de flanken af te 
wikkelen, op te vangen in centraal gelegen parkeerplaatsen en een deel van de kern 
autoluw te maken. Daarbij is het denkbaar voor de zomer en de winter een ander 
verkeersregime af te spreken. Voorkom dure investeringen in de infrastructuur en 
ontwikkel daar waar de bereikbaarheid goed is. Het kanaal kan een goede impuls 
krijgen door het op te nemen in een (toeristisch recreatief) langzaam 
verkeersnetwerk. Op de kanaaldijk kan een route komen die de kop van het kanaal 
met de kom verbindt. Een optelsom van kleinschalige ingrepen en verbeteringen 
kunnen de verkeerscirculatie al substantieel verbeteren. Een dure ingreep zoals een 
kanaalkruising hoeft dan niet. 
 
_6  Vervolg 
Belangrijk is de ontwikkelkracht van partijen te sturen. Hiervoor is een breed 
gedragen gebiedsvisie voor de toekomst nodig voorzien van concrete acties en 
heldere onderbouwing. Belangrijk is om duidelijkheid te geven wat wel en niet kan en 
om realisme te brengen in de marktinitiatieven. Daarbij is het zeer goed mogelijk om 
voorwaarden te stellen aan ontwikkeling zodat een incidentele ontwikkeling een 
bijdrage levert aan het geheel, maar ook dat er vereveningsmogelijkheden zijn zodat 
niet rendabele, maar zeer welkome ontwikkelingen, toch mogelijk gemaakt kunnen 
worden. 
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3. Betrokkenen 
Namens het O-team 
Hilde Blank, Joost Schrijnen, Geurt van Randeraat.  
 
 
Deelnemers  
 
Gemeente Goeree-Overflakkee 
_ Daan Markwat, Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling 
_ Soraya Ghanem, Programmamanager 
_ Florian Bekkers, extern adviseur 
_ Jan Zuidweg, Ruimtelijke ontwikkeling Noordrand 
_ Martijn Hoogmoed, Ruimtelijke ontwikkeling tweede jachthaven 
_ Meis Broeders, Herontwikkeling Diekhuus 
_ Liese-Lotte Franken, Stedenbouwkundige 
_ Marc Trouwborst, detailhandelsvisie Economische zaken,  
_ Diederik Duijser, Civieltechnisch specialist beheer haven 
_ Pauline Dirks, Ruimtelijke ontwikkeling 
_ Chiel Mol, Civieltechnisch specialist Tweede Jachthaven 
_ Carolien Kranse, Grondposities 
_ Rien Villerius, Verkeer en vervoer 
_ Patty van der Kleij 
 
O_team 
_ Joost Schrijnen, Voorzitter O_team en stedenbouwkundige 
_ Hilde Blank, Lid O_team en directeur BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling 
_ Geurt van Randeraat, Lid O_team en directeur SITE Urban Development 
_ Mike Emmerik, Secretaris O_team en stedenbouwkundige   
_ Elien Wierenga, Coördinator O_team bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 

Ontwerpers / adviseurs 
_ Marinke Steenhuis en Paul Meurs, SteenhuisMeurs 
_ Thomas Straatemeier, Sjaak Meijerink en Pascale Willems, Goudappel Coffeng 
_ Eric Jan Pleijster en Peter Veenstra, LOLA  
_ Geer Schakel, LAgroup.  
 
Deelnemers Werkgroepen 
_ Aat van Alphen 
_ Alwin van Alphen, Wonen op Flakkee 
_ Jos de Beer, Watersportvereniging 
_ Rene Biesheuvel, Ontwikkelaar Park NZ 
_ Jan Campfens, Watersportvereniging 
_ Dingeman van Es, Ontwikkelaar 2e Jachthaven 
_ van Hagenaars, Restaurant t Genot 
_ Coerd de Heer, Menheerse werf  
_ Laurent de Hollander, Bewoner 
_ Evelien Kern, Brasserie ’t Vingerling 
_ Jan Kommers, Bewoner en lid van watersportvereniging 
_ Gert Jan Korte, Recron 
_ Britt Kievit, Bewoner en ondernemer Westhavendijk 
_ William de Leeuw, Horecaondernemer Havenhoofd 
_ Gerard Litjens, Droomfonds/natuurpartijen 
_ Ronald Offerhaus, Bewoner en ondernemer Westhavendijk 
_ Oktay, Quatier Latin en Le Bateau 
_ Dick van Oortmerssen, Watersportvereniging 
_ Ton Plooy 
_ John Priem, AM Wonen 
_ Bram Roos, Roos Vastgoed 
_ Paul Rutten, Droomfonds/vogelbescherming 
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_ Dhr. van Schaik, Bewoner 
_ Jean-Paul Scheurleer Ontwikkelaar Havenkade, Wonen op Flakkee 
_ Alexander Schuring, Grondeigenaar Westhavendijk 
_ Kees van der Vaart, Staatsbosbeheer 
_ Mart Verbeek, Watersportvereniging 
_ Anne Verheij, Stichting Zijn en cultureel centrum Diekhuus 
_ Durk Visser, NLGO 
_ Peter Visser, Ondernemersvereniging 
_ Steef Visser, Voorzitter FOGO 
_ Kees van Vliet, Ondernemer Westhavendijk 
_ Maarten de Waal, Bewoner 
_ Kees van de Water, KW legal 
_ Saskia Wessel, Beheerder Parkhaven 
_ Wout van Winssen, Bewoner Westhavendijk 
_ Machiel van Zanten, Ondernemer laad en loswal Havenhoofd 
_ Arjan van der Zee, Staatsbosbeheer 
_ Martin van der Zee, Bewoner 
_ Cees van het Zelfde, NLGO 
 



 

 

 Eindverslag Middelharnis | O_team 

11 

Contact 
Heeft u vragen over het werk of de werkwijze van het O-team? Neem contact met ons 
op via oteam@minienm.nl 
 
www.oteam.nl 
 
 
 


