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1. Fysieke verbindingen
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7 havenkanalen op Goeree-Overflakkee

1751

1937

Goeree en Overflakkee waren eens twee afzonderlijke eilanden.
Goeree heeft een hoger ouderdom. Overflakkee is aanmerkelijk
jonger en in zijn geheel door mensenhanden gemaakt met hier
en daar wat hulp van de natuur. De eerste inpoldering was
Dirksland in 1416, andere bedijkingen zouden spoedig volgen. In
1751 werd een dam gelegd tussen Goeree en Overflakkee en was
er sprake van één eiland.

Deze kaarten tonen de laatste inpolderingen, met name aan de
kustlijn. De havens van de dorpen kwamen zo op grotere afstand
van het open water te liggen. De havenkanalen werden gegraven
om de bereikbaarheid van de dorpen via het water te behouden
en zo de economische activiteiten veilig te stellen. Deze kanalen
zijn als het ware meegegroeid met het eiland (Streekarchief
Goeree-Overflakkee).
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7 havenkanalen op Goeree-Overflakkee

Ooltgensplaat

Oude Tonge

Dirksland

Stellendam

Goedereede

Sommelsdijk

De havenkanalen zijn nu nog goed zichtbaar in de structuren van de
dorpen en het omliggende landschap. Door de jaren heen hebben ze
een eigen karakter ontwikkeld. De kanalen van Stellendam, Dirksland

Middelharnis

en Goedereede zijn afgesloten van open water; in Oude Tonge en
Ooltgensplaat vindt met name recreatieve vaart plaats. Middelharnis
onderscheidt zich door de actieve bedrijvigheid aan het kanaal.
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7 havenkanalen op Goeree-Overflakkee

Middelharnis heeft één van de drie bevaarbare havenkanalen van
Goeree-Overflakkee en de enige aan het Haringvliet. Het open
kanaal biedt mogelijkheden voor bedrijvigheid aan het water,

terug te zien in de aanwezigheid van scheepswerven aan het
kanaal.
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Middelharnis en Sommelsdijk

Sommelsdijk
Middelharnis

Middelharnis en Sommelsdijk zijn door de heren van twee
gewesten tegelijk gesticht in 1465 als kleine dorpen aan een
ringdijk, omgeven door water en kwelders. Voornamelijk vestigden

boeren en vissers zich in de dorpen, vanwege de vruchtbare
gronden en de nabijheid van de zee. Pas nadat Sommelsdijk bij de
provincie Holland behoorde smolten beide dorpen samen.
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Sleuteldorpen

Zowel Middelharnis als Sommelsdijk hebben de structuur van
sleuteldorp aan een dijkring, karakteristiek voor Goeree-Overflakkee.

Deze structuur bestaat uit een ring rondom de kerk, de Voorstraat
(de steel) en de kades aan de haven of spuikom (de baard).

9

Dorpsstructuur Middelharnis

Naast de kermerkende elementen van het sleuteldorp aan de
Oudelandsedijk is de dorpsstructuur van Middelharnis gevormd door de
voornaamste infrastructuur: het oude tramtracé van de stoomtram en

de huidige N215. Middelharnis werd het centrale depot van de stoomtram,
wat de basis heeft gelegd voor de centrumfunctie voor het hele eiland. In
de 20e eeuw is het dorp dan ook richting het tracé uitgebreid.
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Havenkanaal Sommelsdijk

Hoewel Sommelsdijk eeuwenlang om politieke redenen (het was het
enige Zeeuwse dorp op een Hollands eiland) een eigen havenkanaal
had, werd het dorp door de verdere inpoldering en verzanding

gedwongen een verbindingskanaal naar Middelharnis aan te leggen.
Dit vormde de basis voor het samensmelten van Sommelsdijk met
Middelharnis en de ontwikkeling van de verbindende winkelstraat.
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Havenkanaal Sommelsdijk
1900

2004

2009

Na de inpoldering en het graven van de verbinding tussen Sommelsdijk
en Middelharnis groeiden de dorpen samen verder. In 2002 werd
begonnen met de aanleg van een woonwijk rondom de haven van

Sommelsdijk, wat daarna werd voortgezet in het dempen van het
havenkanaal. Hoewel het water enkele meters verderop is teruggebracht
als singel, is het niet bevaarbaar en mist het een havenfunctie.
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Havenkanaal naar Sommelsdijk
Havenkanaal gedempt

De kanaaldijk is verdwenen. Het huidige gedempte havenkanaal is
alleen nog herkenbaar in de achterkanten van de pakhuizen die
aan het water gelegen waren en de naamvoering van de straat.

Sinds 2017 wordt de straat voornamelijk als parkeervoorziening
gebruikt voor de bebouwing aan het Zandpad en de Singelkade.
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Havenkanaal naar Sommelsdijk

Niet toegankelijk

Zicht geblokkeerd

Vanaf de oude haven van Sommelsdijk zijn grote delen van de
kades niet meer publiek toegankelijk door de uitgifte van kavels
aan het kanaal. Het doorgaande vergezicht over het havenkanaal

is door de aanbouw van grote appartementengebouwen
geblokkeerd, waardoor het havenkanaal niet meer als zodanig
beleefd kan worden.
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Havenkanaal Middelharnis

Het havenkanaal van Middelharnis is nog grotendeels hetzelfde
gebleven, al is de spuikom gedempt. Deze is als terrein nog wel
zichtbaar en wordt tegenwoordig onder andere gebruikt als ijsbaan.

Aan het havenkanaal hebben zich enkele scheepswerven ontwikkeld
en voor recreatievaart is de haven nog steeds toegankelijk. Het
havenkanaal is met een sluis verbonden aan het Haringvliet.
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Het havenkanaal van Middelharnis als verbinding

Aanmeerplaats van de Waterbus

Op de dijk

Contact met het water kwijt

Diep onder de dijk

Fietspad ligt onder de dijk

Onduidelijk waar voetgangers gaan

Het centrum is niet zichtbaar

Er is geen ruimte voor voetgangers

Weinig ruimte voor voetgangers
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Het contact met het water is grotendeels niet aanwezig

voorstel: jaagpad
langs het kanaal

Vanaf de routes die langs het kanaal lopen is het niet te zien wat
er op het water gebeurt, vanwege het verschil in hoogtes. In

situaties waar een jaagpad of route op de dijk of langs het kanaal
ligt is de belevingswaarde groter.

17

Het havenkanaal van Middelharnis als verbinding

De toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers rond de
havenkom is problematisch. De verbinding is niet overzichtelijk,

oogt rommelig en er is geen aparte ruimte waar voetgangers of
fietsers kunnen bewegen, veilig van het autoverkeer.
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Entrees van Middelharnis

door hun historische en groene karakter. De ontsluiting via de N215
Naast het havenkanaal zijn er meerdere wegen om Middelharnis
is de voornaamste autoverbinding. Er zijn ook nog enkele kleinere
in te gaan, waarvan de meeste voor meer vervoersbewegingen
zorgen. De Oudelandsedijk west en oost zijn het meest aantrekkelijk entrees, voornamelijk voor fiets- en wandelverkeer.
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Nieuwe zoetwaterverbinding Kierbesluit

Vanaf 2018 treedt het Kierbesluit in werking, wat als voornaamste
gevolg heeft dat het water in het Haringvliet brak, een mengsel
van zoet en zout water, zal worden. Om de inlaat van zoet water

op het eiland te garanderen wordt door Rijkswaterstaat gewerkt
aan een alternatief stelsel van leidingen en vaarten, om dorpen
en boeren te voorzien van voldoende zoet water.
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Natuurverbinding oost-west

De ecologische zones die zijn aangemerkt aan het Haringvliet
en aan de het voormalige krekenstelsel op Overflakkee
worden onderbroken door het havenkanaal en de economische

bedrijvigheid daaraan. Vanuit ecologisch oogpunt zou het goed
zijn om deze zones met elkaar te verbinden.
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2. Routes en afstanden
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Hoofdontsluiting Goeree-Overflakkee

Middelharnis is via de N215 verbonden met de N57 en N59, de
grotere uitvalswegen. Rotterdam is met 55 km de meest dichtbij
zijnde grote stad, relatief goed per bus bereikbaar. Via de

deltawerken aan de Noordzee, Krammer en Volkerak is het eiland
verbonden met het vasteland.
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Route Middelharnis-Ouddorp

Op Goeree-Overflakkee is Ouddorp de voornaamste toeristische
bestemming door de ligging aan het strand. De afstand

Middelharnis tot Ouddorp meet 20,5 km. Met de auto duurt dit
ongeveer 20 minuten, met de bus of fiets ruim een uur.
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Routes Middelharnis
Havenhoofd
30 min

20 min

Ouddorp
1h bus
20m auto
In Middelharnis zelf zijn de afstanden tussen interessante plaatsen
relatief groot. De aanlandplaats van de waterbus ligt op 2400 m
van de oude havenkom, de Kaai; een half uur lopen langs het kanaal.

Een wandeling naar Sommelsdijk duurt zo’n 20 minuten, dezelfde
tijd om met de auto naar Ouddorp te rijden. Met de bus duurt dit,
afhankelijk van tijdstip op de dag, 25 minuten of ruim een uur.
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Gebruik fietsroutes

De kaap als populaire
bestemming

Weinig fietsbewegingen
Veel fietsbewegingen tussen
kanaal en havenhoofd

Veel fietsbewegingen rond haven
Veel fietsbewegingen langs lange lijnen

Strava Heatmaps Bike laat zien dat er veel langs het havenkanaal
gefietst wordt en dat het havenhoofd een populaire bestemming
is. Veel fietsbewegingen zijn te zien aan de doorgaande

fietsroutes in de polder. Het valt op dat er aan het kanaal in
Sommelsdijk weinig bewegingen geteld zijn.
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Gebruik hardloop- en wandelroutes

Een enkeling wandelt
over de dijk

De kaap als populaire
bestemming

Uitkijkheuvel populair als
bestemming onder wandelaars
Minder wandelbewegingen rond haven
Veel wandelbewegingen tussen
kanaal en havenhoofd

Minder wandelbewegingen rond haven
Zeer weinig wandelbewegingen
rond kerk

Zeer weinig wandelbewegingen rond kerk

Strava Heatmaps Run (hardlopen en lange afstandswandelen)
laat een vergelijkbaar beeld zien als bij fietsen. Opvallend is dat
de fysieke knelpunten direct gevolgen hebben voor het aantal

wandelbewegingen, bijvoorbeeld te zien rondom de havens van
Middelharnis en het kanaal van Sommelsdijk.
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3. Mentale verbindingen
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De belofte van Middelharnis voor de bezoeker vanaf de kaap

Middelharnis in de verte

Wat is de belofte van Middelharnis voor de bezoeker die komt
vanaf de kaap? Wat haalt de bezoeker van het havenhoofd over
om naar Middelharnis te wandelen, varen of fietsen? Vanaf het

pad langs het kanaal is Middelharnis lange tijd nog ver weg en
is de bedrijvigheid op en langs het water moeilijk te zien en te
beleven.
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De belofte van Middelharnis voor de bezoeker vanuit Ouddorp

Molen op zichtlijn

Ook voor wie vanuit Dirksland of Ouddorp komt is de entree
van Middelharnis nog rommelig en onduidelijk. Een overdaad
aan borden en markeringen maakt de charmante entree voor

Verwarrende bebording

verwarrend. De molen die midden op de zichtlijn staat, vormt
een belofte, maar deze wordt niet waargemaakt omdat de weg
afbuigt. Aan deze kant kan de entree verhelderd worden.
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Het verhaal van Middelharnis

De kaai van Sommelsdijk

De ballenbrug

Zoals de ontwikkeling van de ruimtelijke structuren van
Middelharnis en Sommelsdijk al laten zien, kennen de kleine dorpjes
een rijke geschiedenis. Sommige verhalen zijn echter verborgen, en

bestaan alleen in mondelinge overdracht. Deze verhalen verdienen
een zichtbare vertaling in het straatbeeld, zodat de historie
zichtbaar wordt gemaakt voor de visuele generatie.

31

Het verhaal van Middelharnis

Luchtfoto Sommelsdijk

Hotel Meyer en stoomboot

Het beleefbaar maken van de geschiedenis kan op vele manieren.
Feitelijke informatie inzichtelijk maken kan via een historische
luchtfoto, maar ook de verhalen van de stoomboot bij Hotel

De gebroeders Boomsma

Meyer of de kunstwerken van de gebroeders Boomsma bieden
aanknopingspunten. Het kenmerk ‘de meest afgelegen plek van ZuidHolland’ biedt een kans om verborgen historie weer te vertellen.
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Meer focus op toeristische kansen Haringvliet

Vaak nog worden de Zeeuwse eilanden gezien als ‘land met water
er omheen’. Alle ontwikkelingen op en rond het Haringvliet bieden
echter de mogelijkheid dit gebied te positioneren als ‘water met
land er omheen’. Een soort IJsselmeer – een destinatie op zich.
Hellevoetsluis en Middelharnis hebben zondermeer potentie om
dé aantrekkelijke kustplaatsjes van deze monding van twee grote
Europese rivieren te worden. Mede door het ‘Kierbesluit’ wordt
de onderwaterwereld aantrekkelijker voor duikers, ontstaat er

boeiende nieuwe natuur en soortenrijkdom en biedt het kansen
voor nieuwe vormen van toerisme en recreatie. Het Droomfonds
werkt dit uit in concrete projecten, waarop Middelharnis kan
aanhaken. Samenwerking met de gemeenten ‘aan de overkant’
is essentieel om tezamen dit gebied als topbestemming op de
kaart te zetten. Een ‘rondje Haringvliet’ wordt een must voor
toekomstige (fiets)toeristen.
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Meer focus op toeristen Ouddorp
Linquenda II
(Delt apont je)

vaar dagen
di/ wo/ do
zo

Wat er bus
(Har ingvliet Expedit ie)

vr
za

dgn/ week
3
1

st ops/ dag (*)
2
0

weken/ jr .
6
17

1
1

3
3

9
17

vaar t en/ jrmax.
.
(**) capacit max.
eit per s./ jr .
36
0
36
35
1260
gem./ dag:
36
27
51
78
130
10.140
gem./ dag:
390

TOTAAL MAXIMAAL:
(*) Linquenda op zondagen geen st op in Middelhar nis
(**) Bij Linquenda is capacit eit ook voor fiet sen; bij Wat er bus beper kt r uimt e voor fiet sen

route Waterbus

11.400

vaarfrequentie Waterbus

Er wordt veel aandacht besteed aan het vaartoerisme. Dat
is goed, maar de effecten moeten niet worden overschat.
De gemeentelijke jachthaven trekt jaarlijks slechts 4.000
vaarpassanten. De potentie van de veerponten is beperkt. De
maximale jaarcapaciteit is 11.000 passagiers. Een bezetting
van 20-30% betekent 2-3.000 passagiers per jaar (waarvan
een aanzienlijk deel retourreizigers). Geen aantal om een
transportbeleid naar het centrum voor op te zetten (ook omdat
een flink deel de fiets bij zich zal hebben).

Meer potentie heeft Ouddorp. Goeree-Overflakkee telt circa
35.000 toeristische slaapplaatsen, merendeels in Ouddorp. Dat
levert 2-2,5 miljoen overnachtingen op, waarvan 0,5-1,0 miljoen
buitenlandse, m.n. Duits en Belgisch. Vooral in de zomermaanden
een omvangrijke potentiële markt! De promotie van Middelharnis
– waaronder de online aanwezigheid – dient daarvoor wel te
worden verbeterd.
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Middelharnis online

Basisgedachte gebiedspromotcie

Drie richtlijnen

- De bezoekers en diens behoeften staan bij de gebiedspromotie 1. Denk vanuit de consument (hoe verder weg, hoe minder
centraal.
bekend hij/zij is met Goeree-Overflakkee en Middelharnis) en
- Het geheel is meer dan de som der delen -> Eerst het geheel
niet vanuit het aanbod.
(Goeree-Overflakkee) promoten en daarna pas de delen
2. Maak keuzes en wees niet democratisch. In marketing werkt
(Ouddorp, Middelharnis en meer).
het poldermodel niet. Welke productonderdelen en plaatsen
zijn beeldbepalend? Deze moeten voorop staan. De consument
Voordelen: Boodschap richting potentiële bezoeker is duidelijker;
wil geadviseerd worden. Bij de promotie geldt: alles promoten
budgetten kunnen worden samengevoegd tot één budget
is niets promoten.
(kans op meer impact) en kennis kan gebundeld worden om
3. Werk op basis van het AIDA-model. Er moet eerst aandacht
concurrentie met andere gebieden aan te gaan in plaats van
en interesse ontstaan, voordat er behoefte is en actie
elkaar onderling te beconcurreren.
wordt ondernomen. De keuze om een plek te bezoeken is in
eerste instantie een emotionele keuze, daarna volgt pas de
Nadeel: Er moeten keuzes worden gemaakt met een grote groep
informatiebehoefte. Denk bij de promotie ook aan een goede
mensen met soms tegengestelde belangen.
balans tussen tekst en beeld.
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Middelharnis online

website VVV Goeree-Overflakkee

website Geschiedenis van Zuid-Holland

Middelharnis wordt beschouwd als centrum van GoereeOverflakkee. Online wordt dit niet waargemaakt. Op de site
van VVV Zeeland is Middelharnis summier aanwezig. De twee
foto’s daar laten nauwelijks een ‘belofte’ zien. Op de kaart van
Goeree-Overflakkee bestaat Middelharnis niet eens. De belofte:
“Tegenwoordig is Middelharnis het centrum van Goeree-

Overflakkee, waar het gezellig winkelen is,” wordt op geen enkele
manier geladen. Op de site van VVV Goeree-Overflakkee komt
alles ten Oosten van Ouddorp er zeer bekaaid van af. Via de
Erfgoedlijn (www.geschiedenisvanzuidholland.nl) wordt GoereeOverflakkee wel aantrekkelijk gepresenteerd.
36

Referentie gebiedspromotie: Visit Brabant

http://www.visitbrabant.nl/

Ask a local - VisitBrabant biedt op de website Brabanders de
mogelijkheid zich aan te melden om anderen, die een vraag over
Brabant hebben, te woord te staan. Ook kunnen hier diverse
‘local tips’ worden bekeken en worden de locals gepresenteerd.

Brabant Nacht (evenement) – Ontdekken van acht Brabantse
iconen (met unieke arrangementen) op een bijzonder moment:
in de nacht. Hiervoor waren ook influencers uitgenodigd die hun
ervaring op social media deelden.
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4. Bijzondere plekken
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De bijzondere plekken
1
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1

De kaap

2

De kop

3

De Menheerse Werf

4

De kaai van Middelharnis

5

De kerkringen en voorstraten

6

De vijf pleinen
Zone met weinig bijzondere
plekken

Tussen de dorpskernen van Sommelsdijk en Middelharnis en aan
het sluiscomplex aan het Haringvliet zijn bijzondere plekken te
benoemen, zoals de kaap (1), de werf (3), de kerkringen (5) en de

vijf pleinen (6). Tussen de haven (4) van Middelharnis en de kop
van het kanaal (2) zijn er echter geen plekken aan te wijzen die
een bijzondere betekenis hebben.
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De kaap

De kaap is de plek aan het einde van het havenhoofd. Het is nu
graden bewonderd worden: Middelharnis als “de meest afgelegen
ontoegankelijk, maar zou een bijzonder waardevolle en attractieve plek van Zuid-Holland”.
plek kunnen worden: ‘lands’ end’. Hier kan het Haringvliet 270
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Het havenhoofd

Het havenhoofd is een aantrekkelijke en levende haven. De
bomen zijn als baken vanaf het water en het land vanuit de verte
zichtbaar in het weidse landschap. Hier komen diverse fiets- en

wandelroutes samen, waardoor het gebied zowel een knooppunt
als een bestemming op zich vormt. Het nabijgelegen complex
‘Nieuw-Zeeland’ ligt vlakbij en vormt een extra aanknopingspunt.
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De Menheerse Werf

De Menheerse werf is een charmante, historische plek in het
centrum van Middelharnis. Het is de ideale gastheer voor een
welkom ontvangst in Middelharnis. De werf staat geregeld open

voor bezoek van inwoners en bezoekers en draagt bij aan het
beleefbaar maken van de geschiedenis, bijvoorbeeld tijdens de
jaarlijkse havendagen.
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De kaai van Middelharnis

De Kaai heeft een mooie menselijke maat en een gezellige
uitstraling, maar kan zo veel mooier: er is te weinig ruimte om
te wandelen en te zitten, en op onderdelen oogt het er sleets.

De jachten in de havenkom zorgen voor reuring tijdens het
vaarseizoen in voorjaar en zomer.
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De kerkring en voorstraten

Bijzonder zijn de twee kernen van Middelharnis en Sommelsdijk:
kerkringen met voorstraten. De structuur in de vorm van een
sleutel is kenmerkend voor de regio, maar als sleutelstructuur

alleen zichtbaar vanuit de lucht. De Voorstraat van Sommelsdijk
is al sinds jaar en dag gastheer van de weekmarkt.
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De vijf pleinen

De vijf pleinen dienen nu vaak als parkeerplein en hebben daardoor
weinig verblijfskwaliteit. Maar aan de winkeldijk ligt halverwege
een mooie: het plein voor het Diekhuus. De meeste andere pleinen

liggen echter aan het water of tussen de ondernemers, wat ze veel
potentie geeft. Het is opvallend dat de wekelijkse markt niet op een
van de pleinen, maar op de Voorstraat in Sommelsdijk plaatsvindt.
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Middelharnis heeft bijzondere plekken maar onvoldoende USP’s

Stuk voor stuk zijn de kaap, de havenkom en kaai, de kerkringen en
voorstraten mooie plekken. Er moet echter iets worden toegevoegd
om boven de toeristische concurrentie uit te stijgen. Het kanaal biedt

daarvoor, juist ook door de lengte, een uitgelezen kans. Het kanaal is
geen hindernis die moet worden overwonnen, maar een kroonjuweel
dat de verbinding legt tussen Middelharnis en het Haringvliet.
46

5. Visie
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1. Het havenkanaal is de verbinding van Middelharnis met het Haringvliet

Middelharnis kent twee werelden. De wereld van het oudeland,
de polders en de stedelijke kern met regionale functie. En het
havenhoofd, de wereld van het Haringvliet: het water, de natuur

en de horizon. Het havenkanaal verbindt deze twee werelden met
elkaar.
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2. Zie het havenkanaal en de dijken als een straat

Het havenkanaal en de dijken kunnen werken als een straat: de
nieuwe Laan van Middelharnis. Maak van het kanaal en de dijken
de onmiskenbare ruimtelijke drager tussen het Haringvliet en

Middelharnis, hou het vrij van bebouwing en versterk de publieke
toegankelijkheid. Dit is de basis voor alle toekomstige ontwikkeling.
Betrek de Oudelandsedijk/Zandpad in het havenkanaal ensemble.
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3. Maak bijzondere plekken langs de dijken van het havenkanaal

Maak de afstanden langs het kanaal kleiner door bijzondere
plekken toe te voegen: adressen en bestemmingen aan het
kanaal. Adressen verkorten de afstand langs het kanaal en de

dijk en bestemmingen maken het interessant om te bezoeken. Zo
ontstaat er een samenhangend stelsel van bijzondere plekken in
Middelharnis.
50

4. Ontwikkel de akkers en velden aan de havenkanaaldijk

Iedere bijzondere plek is de voordeur van een adres met nieuwe
mogelijkheden voor Middelharnis. De velden en akkers achter de
dijk lenen zich om te wonen, te boeren en te ondernemen, maar

ook voor natuur, industrie, water, energie, etc. De adressen zijn
de ingangen voor langzaam verkeer.
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5. Ontsluit de velden voor autoverkeer vanaf de flanken

Verzorg de ontsluiting van de velden voor autoverkeer vanaf de
flanken, over bestaande wegen. De dijken langs het kanaal zijn bij

voorkeur toegankelijk voor langzaamverkeer (water, fiets, voet).
Auto’s zijn hier te gast (shared space).
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6. Ieder veld heeft een andere interne ontsluiting

Iedere ontwikkeling kan binnen dit raamwerk zijn eigen
logica volgen en invulling krijgen. Dat kan met behulp van
woningbouw, maar ook door natuurontwikkeling, circulaire

landschapsontwikkeling, of duurzame energiewinning. Denk daarin
verder dan alleen woningbouw, dat is niet altijd de oplossing.
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7. Geef ieder veld een voordeur aan de dijk
Referentie naar functie en
programma
Identiteit en uitstraling

Tekst en uitleg voor
de passant

Geef de velden een eigen voordeur aan de dijk, zoals de
toegangspoort van een landgoed: een functieversterkende
bijzondere plek.
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8. Ontsluit het havenkanaal en de dijken voor langzaamverkeer
bestemmingsverkeer (geen doorgaand verkeer, shared space)
wandelpad op de dijk

toevoegen van steigers
voor vissers en boten
struinroute langs het
kanaal (halfverharding)
fietspad onderaan de
dijk (geen autoverkeer)

In het standaard profiel wordt de dijk de drager van het
langzaamverkeer: een wandelpad op de dijk en een
tweerichtingsfietspad onderaan de dijk. Binnen de dijk kunnen

struinroutes worden toegevoegd. Zo kunnen wandelaars en
fietsers het water en de boten zien.
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Voorbeeld bijzondere plek bij natuurontwikkeling
uitkijktoren

zoetwaterverbinding
met sifons onder kanaal

laarzenroute

schraalland met struwelen
en ruigtes
natuurvriendelijke
oevers (oevervegetatie)

Ontwikkeling van schraal grasland

In het kader van het Kierbesluit wordt een zoetwaterbinding
gemaakt onder het kanaal van Middelharnis door met behulp van
sifons. In combinatie met natuurontwikkeling is dit de ideale plek

Uitkijktoren als start

voor een uitkijktoren en informatievoorziening. Vanaf deze plek
wandelen mensen de natuur in. Een eenvoudig trekveer verbindt
de ene oever met de andere.
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Voorbeeld bijzondere plek bij woonwijk
trap fungeert als openbare
ruimte en als tribune

trappen vormen een verbinding
over de dijk

tijdelijk ponton biedt
ruimte voor optredens

kleinschalige wooneenheden in
een groene omgeving

Stenen trap in de helling

Nieuwe woonwijk aan de noord-westkant en een toekomstige
herontwikkeling van Hernesseroord, met verbinding naar de dijk
en het kanaal. Aan het water kan tijdelijk cultureel programma

worden gemaakt. Een stenen trap in de dijk is zowel een
verbindingselement als een plek om te zitten. Met een bootje
worden de woonwijken aan beide zijden verbonden.
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Voorbeeld bijzondere plek bij landbouw en speeltuin
natuurinclusieve akkerbouw
kleinschalig winkeltje
met eigen producten bord met aanduiding:
“kopen bij de boer”

Boerenwinkeltje

Ook landbouw heeft baat bij de havenkanaaldijken: perfecte plek
voor een wegverkooppunt. De herontwikkeling van de huidige

hutten en klimobjecten

Klimbos en hutten bouwen

speeltuin tot natuurlijk speelbos mag ook gezien worden: aan de
havenkanaaldijk een bijzondere klimplek.
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Voorbeeld bijzondere plek bij energie en bedrijventerrein
zonnepanelen

windmolen
openlucht flexwerken overlegplekken

oplaadpunt elektrische fietsen
oplaadpunt boten

algemene ruimte
bedrijvenpark

Energielandschap met windmolen, zonne-energie en biovergisting

Maak een koppeling van duurzame energieopwekking met
de energiebehoefte van boten en elektrische fietsen. Het

bedrijvenpark Oostplaat kan worden uitgebreid met gedeelde
voorzieningen om te overleggen, te werken of te borrelen.
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Voorbeeld bijzondere plek bij havenkop
vertrekpunt vistochten
(karper en snoekbaars)
ticketverkoop

“lands’ end”

open vaargang

Steigers nodigen uit tot spelen

De kaap wordt meer toegankelijk door het verwijderen van
hekken en toevoegen van trappen en steigers, zonder dat de
vaargang of overslaghaven worden geblokkeerd. Hier kan het

plek voor
sportvissers

trappen naar het water

Het Haringvliet is een populaire visstek

‘lands’ end’ optimaal worden beleefd: vrij zicht en omsloten door
het water van het Haringvliet.
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6. Effecten op het 19-puntenplan
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19-puntenplan
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19-puntenplan
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Effecten op 19-puntenplan
Nr .

Plan

Mening

Toelichting

1

Sluis + woning

+

Pr ima plan; sluis is belangr ijke entr ee naar Middelhar nis

2

Veer steiger

+

Investeer geen ver mogen in water ver binding (mensen komen net van een boot; aantal gebr uiker s is beper kt). Idee van
bootshuttle bij aankomst water bus/ pont is wel pr ima. Focus op goede wandel- en fietsver binding over Oosthavendijk.

3

Restaur atie woning havenhoofd

4

Landmar k

5

Aanlegsteiger

+/ -

Inter essant voor gr oter e boten; van belang als er vaker geschut gaat wor den

6

Ecolodges

+/ -

Het str and is klein; beper k het aantal lodges om teveel pr ivédomein te voor komen. Koester het str andje als belangr ijke
voor ziening voor de lokale bevolking

7

Tr ailer helling

+

8
9
10

Cr eër en beleving
Upgr ade Par khaven
Uitloper Par khaven

-

11 Fietspad - jaagpad
12
13
14

Ruimtelijke afr onding Oosthavendijk

+/ -

+

Gepasseer d station; wor dt her gebr uikt als woning
Geen inter essant aanvullend pr ogr amma voor Middelhar nis; kannibaliseer t hor eca in Middelhar nis. Mogelijk inter essant indien
onder scheidend leisur e concept, maar op die locatie heeft dat weinig mar ktkansen ('meest afgelegen plek van Zuid- Holland').
Voor beelden van Inter essante opties zijn: natuur speelplaats, uitkijktor en

Goede aanvulling voor zieningen kop
Woningbouw op de kop + dir ecte omgeving langs kanaal biedt geen r elevant dr aagvlak voor voor zieningen. Kan hinder paal zijn
voor toekomstige (leisur e/ commer ciële) ontwikkeling, voor evenementen en voor bedr ijvigheid loswal Havenhoofd.
Bomengr oep heeft landschappelijke waar de (landmar k/ baken)
Uitstekend plan, mits op het dijklichaam (en eventueel wandelpad onder langs kanaal)

+/ -

Woningbouw wellicht mogelijk, mits Oost- West natuur poor t gebor gd wor dt. Voor dit stuk zou een apar te stedenbouwkundige
visie moeten wor den ontwikkeld, r ekening houdend met natuur waar den + ecologische toets

( +)

Positief onder voor waar den: niet dir ect aan het water / zor g voor publiek toegankelijke kade / ontwikkeling haaks op het
water (zie ontwer pvisie) / ontsluitingen vanaf de achter zijde / de eer ste cir ca 200 meter langs de kade van de Westhavendijk,
vanaf het br uggetje bij de Visser sdijk tot het ter r ein van Meester Motor en, niet bebouwen. Is ster k gezichtsbepalend vanaf de
Vinger ling e.o.
Uitstekend plan; maar pr obeer een zichtr elatie met het kanaal te leggen, bv. door hoogte in te br engen. Een van de 'adr essen'
aan het kanaal. Pr obleem ver keer Oosthavendijk moet wor den bespr oken

15

Totale upgr ade kanaal

16

Speelvoor ziening

+

17

Haven

18

Scheepstimmer wer f

+
+

19

Upgr ade hor eca en ter r assen

+

Maatr egelen zijn nuttig en ur gent. Dr ingend aandacht voor ver keer ssituatie nodig
Goed plan; Een van de par els + slecht weer voor ziening Middelhar nis
Ver beter ing uitstr aling kaden èn boten nodig. Meer r uimte voor fietser s, minder voor auto's. Le Bateau is goede voor ziening
voor de lokale jonger en, maar niet op de ideale plek. Over weeg her locatie
Past binnen stedelijke gebied

21 De Oude Wer f

+
+

22 De Nieuwe Haven

+

Goede toevoeging en ver ster kt door volume het dr aagvalk voor voor zieningen. Maar voor kom blokkade Sommelsdijkse
Havendijk

20 De Par el van de Delta

Past binnen stedelijke gebied
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Effecten op 19-puntenplan
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Effecten op 19-puntenplan

Met name de manier waarop het havenkanaal verder ontwikkeld
kan worden, kan anders: zonder nieuwe bebouwing op de nu
onbebouwde plekken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de

dwarsverbindingen, over het kanaal heen, zoals de oost-west
natuurverbinding.
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7. Aanbevelingen
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Aanbevelingen
Fysieke verbindingen
Het havenkanaal van Middelharnis is een uniek landschapselement.
Het is belangrijk om te weten dat het havenkanaal verder
ontwikkeld kan worden, zonder dat het aan eigenheid verliest.
Maar er is ook de dreiging om daarmee het kanaal te verliezen,
net zoals in Sommelsdijk gebeurde. Dat mag in Middelharnis
absoluut niet gebeuren.
Het is van belang om het kanaal te behouden, inclusief de kaai,
de kop en de dijken. Samen vormen deze een sterk ruimtelijk
ensemble. Het water speelt daarin een hoofdrol. De beleving
van de dijken en het havenkanaal is de sleutel naar een mooie
toekomst, waarin Middelharnis een unieke karakter heeft en
op een logische en aantrekkelijke manier verbonden is met het
haringvliet.
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Aanbevelingen

Het is advies is om het havenkanaal en de dijken zo publiek

boerderij heeft een winkeltje aan de dijk. Het zijn voorbeelden

mogelijk te houden. Laat mensen langs het water wandelen en

van functieversterkende toevoegingen aan het havenkanaal of de

over de dijk fietsen, maak de verbinding autoluw. Zorg voor een

havenkanaaldijken.

aaneengesloten route, en maak langs die route nieuwe bijzondere
plekken. De bijzondere plekken zijn stapstenen op de mentale

Een bijzondere toevoeging is om ‘de kaap’ beleefbaar te maken.

kaart van Middelharnis, plekken waar de geest van bezoekers en

De strekdam in het Haringvliet is nu afgesloten met een hek.

passanten even geprikkeld wordt.

Maar het zou geweldig zijn deze open te stellen, zodat het
mogelijk is om naar het einde van de kop te lopen en daar

Die bijzondere plekken kunnen voortkomen uit het gebruik

midden in het water te staan, omringd door het Haringvliet. Veel

van de plek langs het kanaal. Een woonwijk kan een plein op

meer is er niet nodig voor een bijzondere ervaring, een platform,

en aan de dijk krijgen. Een natuurgebied kan aan de dijk een

of een (vis) steiger.

uitkijktoren, fietsparkeerplek en informatiepunt krijgen. Een
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Aanbevelingen
Mentale verbindingen
In deze rapportage hebben we handvatten gegeven om
Middelharnis sterker als toeristische destinatie te positioneren.
De kanaalzone kan daar in onze visie als nieuwe sterkte aan
bijdragen, in plaats van dat het – door zijn lengte – een zwakte
is. We zijn van mening dat toerisme vanaf de landzijde, en dan
vooral vanuit Ouddorp, door zijn grote omvang veel belangrijker
is dan het watertoerisme afkomstig van het Haringvliet.
Aantrekkelijke entrees vanaf de landzijde zijn voor Middelharnis
dan ook een voorwaarde.
Maar de waterrecreatie (boten, oevers, werven, etc.) is wel
uiterst belangrijk als ‘decor’ voor het landtoerisme, en moet
daarom gekoesterd worden. De entree vanaf de Haringvlietzijde
vinden we belangrijk omdat we een mooie toekomst zien voor
het kusttoerisme rondom het Haringvliet, als gevolg van de grote
ontwikkelingen die hier zullen plaatsvinden. Een aantrekkelijke
kanaalverbinding is daarom ook van belang om te borgen dat de
kern van Middelharnis een natuurlijk onderdeel wordt van een
(fiets)rondje Haringvliet.
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Aanbevelingen
De onderscheidende elementen van Middelharnis zijn benoemd:

hotel, B&B of pension is ‘nice-to-have’ ter verbreding van het

kaap en havenhoofd, havenkom, werf, D’n Diek, kerkringen,

toeristisch product, maar is qua bestedingsimpuls een druppel

voorstraten, enkele pleinen, Streekmuseum. Het kanaal en de

op een gloeiende plaat. Een onderscheidende ‘dagattractie’

Oudelandsedijk verbinden deze met elkaar. Historische verhalen

zal een sterkere impuls geven, al denken we dat Middelharnis

uit Middelharnis kunnen zorgen voor een authentieke context voor

niet de meest voor de hand liggende vestigingsplaats voor zo’n

deze elementen. Voorwaardenscheppende voorzieningen, zoals

voorziening is.

parkeren, bewegwijzering en inrichting van de openbare ruimte
worden in de rapportages van de andere leden van het O-Team

Middelharnis zal prioriteit moeten geven aan het verbeteren

besproken.

van wat ze al hebben en aan versterking van de toeristische
promotie; niet aan het zoeken naar nieuwe voorzieningen. De

Zijn er meer toeristische voorzieningen noodzakelijk? Het

werkgroep ‘beleving’ formuleerde de belangrijkste uitdaging voor

restaurantaanbod in de kern van Middelharnis is beperkt en kan

Middelharnis uitstekend: “parels oppoetsen, parels verbinden,

best een vernieuwingsimpuls gebruiken. Een of twee restaurants,

parels verkopen”.

met een wat minder traditioneel assortiment, zouden
toegevoegde waarde hebben. Profileren van Middelharnis als
gastronomische destinatie is riskant en te sterk afhankelijk van
individueel ondernemerschap. Een dergelijk profiel kan alleen op
organische wijze ontstaan, niet gestuurd van bovenaf. Een nieuw
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