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Het historisch verhaal van Middelharnis gaat (minstens) terug naar de tijd dat het Haringvliet een 

hoofdroute was voor de Hollandse scheepvaart. Het dorp profiteerde van visserij, internationale 

handel en de landbouw (dankzij de zeer vruchtbare zeeklei). Vanaf de 14e eeuw vonden 

inpolderingen plaats. De afgelopen anderhalve eeuw zijn er drie grote ontwikkelingen geweest, die 
aan het dorp voorbij zijn gegaan. 1) de opening van de Nieuwe Waterweg gaf Rotterdam 

rechtstreekse toegang tot zee, en een tolvrije doorvaart naar het achterland. De opkomst van de 

Rotterdamse haven liet allerlei havensteden in de zuidwestelijke delta subiet stagneren. 2) het 
Deltaplan na de watersnood van 1953 ontsloot Zeeland , maar maakte Middelharnis-Sommelsdijk tot 

een van de meest geïsoleerde plaatsen van Zuid-Holland - omdat de dammenroutes op de koppen 

van Goeree Overflakkee aanlanden (Ooltgensplaat en Ouddorp). 3) bij de ontwikkeling van recreatie 
werd in de jaren zestig vol ingezet op de ontwikkeling van de kust (Ouddorp), Schouwen Duiveland, 

de Grevelingen, Oosterschelde en Walcheren. De blinde vlek op de toeristisch-recreatieve kaart 

kwam te liggen bij Hoekse Waard en op de romp van Overflakkee.  

 

Tweede kans dorp 

Haven, verkeer en recreatie groeiden de afgelopen 50 jaar elders dus veel harder dan in 

Middelharnis. Het voordeel is dat de oude structuur relatief ongeschonden bewaard is gebleven. Dat 
maakt Middelharnis tot een tweede kans dorp: er zijn nu keuzes te maken, die op veel plekken allang 

niet meer gemaakt kunnen worden. Bijbehorende vragen: wil Middelharnis hierbij andere dorpen in 

de omgeving achterna gaan (Ouddorp, Hellevoetsluis) of zoekt het een eigen weg? Kan groei en het 
op peil houden/brengen van voorzieningen alleen maar worden bereikt met kwantitatieve groei of is 

er ook een meer kwalitatief en terughoudend scenario denkbaar? Is er ruimte voor absolute groei 



(van inwonertal en woningvoorraad) of zal er slechts een waterbedeffect optreden, waarbij nieuwe 

ontwikkelingen (woningbouw bijvoorbeeld) op andere plekken in het dorp of op het eiland tot 

leegstand en stagnatie leidt?  

 

Cultuurhistorische rijkdom 

We zijn aangenaam verrast door de bezoeken aan Middelharnis. Het dorp heeft een sublieme 

historische kwaliteit, die bestaat uit een opeenvolging van prachtig gedefinieerde, begrensde en 

uitgesproken dorpsbeelden. De kracht zit in het uitgesproken karakter van elk van die gebieden en in 

de overgangen: van het landschap naar het dorp en vervolgens van dorpsbeeld naar dorpsbeeld: 

havenhoofd, kanaal, havenkom, Voorstraat, Raadhuisstraat, Ring / Westdijk, Zandpad / 

Gemeentetuin en in Sommelsdijk: Voorstraat, Marktveld, Kerkstraat, Enkele Ring en Dubbele Ring. 

Weinig dorpen of steden in Nederland hebben een zo gave opeenvolging van zeer verschillende 

sferen te bieden. De uitdaging is om deze sequens te koesteren en waar nodig of mogelijk, opnieuw 

te bespelen en te programmeren. Ieder gebied heeft zijn eigen potentie en kan op zijn eigen manier 

bijdragen aan groei en vernieuwing, voor zowel de woningvoorraad als economische dragers en 

trekkers. We vermoeden 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.  

 

Ruimtelijke kwaliteiten Middelharnis 

Havenhoofd: aanlanding, bedrijvigheid, link met Haringvliet, link met zoetwaterkanaal. 

Ontvangstdomein: ruimte voor toevoeging, maar wel in balans met de bedrijvigheid. Het is en blijft 

een werk-erf, omringd door natuur en landschappelijke waarden (Haringvliet, oeverzone). 

Kanaal: intermediaire ruimte, schept distantie en verbijzondering van het dorp. Kernkwaliteit: zone 

van transitie, landschappelijk gevormd (dijken, jaagpad, groen), met incidentele bebouwing. Ambitie 

voor de toekomst: landschappelijke ervaring vasthouden en versterken, zowel vanaf het water als 

vanaf wandel- en fietsroutes. Aantal adressen aan het kanaal beperken, de leegte en de horizon 

koesteren (de overgang van de woeste wereld en het gevaar van de zee naar de veilige, beschutte 

wereld van de haven en de dorpsgemeenschap). 

Havenkom: prachtig decor voor de dynamiek van de haven, bedrijvigheid en uitgaan. Openbare 

ruimte als samenbindend element (water, kade). Sturen op continuïteit van gebruik en ruimte. 

Voorstraat: voorname straat, burgerlijke sfeer. Gevelwand, bomenrij, perspectief op historisch 

raadhuis. Grote monumentaliteit en sereniteit. Overgang vanaf de haven valt samen met de kruising 

met de dijk. Potentie voor herbestemming stadhuis (museaal), al dan niet in combinatie met 

verblijfsplek (sociëteit-achtige functie).  

Ring: autonome wereld, bereikbaar onder het stadhuis door. Monumentale plaatsing van de kerk, 

kleinschalige bebouwingswand rondom. Introverte sfeer. Woonfunctie en verstilling leidend houden. 



Gemeentetuin: groenzone met moestuinenstrook, pal achter de dijk (oostzijde). Wellicht 
mogelijkheden voor publiek gebruik? Moestuinen in combinatie met slow food; levering aan 
belendend restaurant (vergelijk Villa Augustus Dordrecht of Uit je Eigen Stad Rotterdam: het succes 
van eten aan of in een moestuin) . 

Westdijk / Zandpad: hoofdstructuur in oostwest-richting. Winkelstrip (2km) met eraan geschakelde 
pleinruimtes (Diekhuus, Burgemeester Boumanplein met muziektent). Hoe is de verwachting over de 
ontwikkeling van retail op langere termijn? Wellicht zijn hier mogelijkheden voor het inmengen van 
nieuwe bedrijvigheid: kleinschalige maakindustrie, ateliers, etc. 

Voorstraat Sommelsdijk: variant op Voorstraat M’harnis, zonder stadhuis. Woonfunctie leidend, 
wellicht mogelijkheden voor incidentele culturele functies, met name rondom het Marktveld.  

Enkele en Dubbele Ring: variant po de Ring M’harnis, woonfunctie en verstilling leidend houden.  

Oostplaat: zowel Hernesseroord als (in mindere mate) het bedrijventerrein aan de Oostplaatseweg is 
toe aan herontwikkeling. Interessant om hier te kijken naar innovatie en mogelijkheden om een 
kwaliteitsslag te maken, al dan niet vanuit de herontwikkeling van bestaande elementen. Deze zone 
lijkt (vanuit landschap en mobiliteit) voor de hand liggend voor eventuele woningbouw, waarbij de 
Westplaat landschappelijk kan blijven – als overgangszone tussen het Haringvliet en Middelharnis. 

Resterend dorpsgebied: kanaalzone, woonwijken, bedrijfsterreinen, landbouwzones: nu niet 
onderzocht. Zouden mogelijk complementaire woon/werk en ontspanmilieus kunnen opleveren, 
wellicht ook in combinatie met nieuwe natuurontwikkeling of de aanleg van recreatief groen. 

 

Troeven  

Slow tourism (waarbij de afstand en ‘onbereikbaarheid’ voordelen zijn) 

Koppeling aan Droomfonds ontwikkeling (duurzaamheid, natuur): het hart van de nieuwe natuur (en 
de natuurbeleving).  

Authenticiteit (haven, werf, zeilmakerij – ambachten, culinaire top, uitgesproken smaak)  

Historiciteit: overzicht, variatie, tal van mogelijkheden voor wandel- en fietsroutes. 

Koppeling historisch dorpsbeeld, omringeng landschap (dorp, water, landbouw – samen) 

Duurzame landbouw, zilte teelt – al dan niet in combinatie met horeca. Vergelijk: Uit je Eigen Stad in 
Rotterdam, Villa Augustus Dordrecht en Restaurant Aan Zee Oostvoorne – waarbij zo’n functie ook 
een nieuw baken bij het Havenhoofd zou kunnen opleveren. 

Ontwikkelpotentieel in bestaand gebied: dijklint (zeker met trends in de retail), kolk (parkeerterrein), 
bedrijventerrein Oostplaat, Hernesseroord, Gemeentetuin (kassen, groen).  



Veilige	haven



















Boot	gemist	1
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2.	Meest	afgelegen	plek	ZH



Algerakering Zandkreekdam                                           Veerse Gatdam                                  Grevelingendam

Zeelandbrug Sluizen Terneuzen                                     Volkerakwerken          Haringvlietdam

Brouwersdam Markiezaatskering Oosterschelde                                         Oesterdam

Philipsdam Bathkanaal/spuisluis Hartelkering Maeslantkering



3.	Over	het	hoofd	gezien	



dynamiek



Hoofdvraag
Samenhang	versus	plannen



Dilemma's	Middelharnis
1.	Behoud	historische	kwaliteit
2.	Schaal	en	maat
3.	Bereikbaarheid	VCP
4.	Oostwest	(groen)	vs.	Noordzuid (rood)
5.	(Omvang)	nieuwe	haven
6.	(Waar	is	de)	publieke	ruimte



(Aantrekkings)kracht	van	Middelharnis?
1.	Groei	woningbouw
2.	Uitbouw	waterrecreatie
3.	Verstedelijking	kanaalzone



(Aantrekkings)kracht	van	Middelharnis
1.	Groei	woningbouw
2.	Uitbouw	waterrecreatie
3.	Verstedelijking	kanaalzone
4.	Authentiek,	luw,	op	afstand,	landschap
5.	Haringvliet
6.	Eeuwenoude	structuur
7.	Herbestemming



2e kans	dorp



Nieuwe	centraliteit









Het	bedrijventerrein	 (11)	staat	voor	een	deel	leeg	en	we	zijn	inderdaad	op	zoek	om	dit	deel	
nog	 te	vullen.





Waar	staan	we	nu?
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STRIJP	R	EINDHOVEN
Het	geheugen,	 de	kleur	en	het	karakter







Erfgoed	=	relict	of	structuur?



Scherp	gedefinieerde	gebieden



Informele	connecties



Sleeping	beauty’s



Economische	vernieuwing



Beginnen	aan	de	achterkant?
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