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Over deze fietsroute

Deze fietsroute (45 km) neemt u mee langs de havenkanalen 

van Goeree-Overflakkee. U ontdekt de functies van deze 

havenkanalen en het belang ervan voor het eiland Goeree-

Overflakkee. Deze route brengt u langs vier van de zeven 

havenkanalen. De route start in Middelharnis en loopt via 

Dirksland, Goedereede en Stellendam weer terug naar 

Middelharnis.

In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een uitgebreide 

routebeschrijving. Bij de routebeschrijving en achter in dit boekje zijn enkele tips 

toegevoegd die u tijdens het fietsen mogelijk van pas komen,

Met eigen vervoer
De route start vanaf het VVV/ANWB-kantoor in Middelharnis. Als u met de auto 

komt, kunt u parkeren achter het Winkelcentrum D’n Diek (Spuiplein en Joost 

van den Vondellaan). U kunt de route ook oppakken vanaf één van de op de kaart 

aangegeven parkeerplaatsen. 

Leve de Vaarwegen en Waterlinies
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van vier fietsroutes die in het kader 

van het themajaar ‘Leve de Vaarwegen en Waterlinies’(2010) zijn uitgegeven 

door provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar ‘Leve de 

Vaarwegen en Waterlinies’ en de verschillende activiteiten die in dit kader zijn 

georganiseerd, kunt u terecht op www.levedevaarwegenenwaterlinies.nl 

Veel fietsplezier!
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Routebeschrijving 
 

Start: VVV/aNWB-KaNtOOr IN MIDDELHarNIS

1. HaVEN EN HaVENKaNaaL MIDDELHarNIS

1   Met uw rug naar het VVV/ANWB-kantoor gekeerd, 
fietst u rechtdoor (de Kaai), richting het Raadhuis

tIP:  VaN rOutEPuNt 1 t/M 24 KuNt OOK rIjDEN  
VIa HEt FIEtSKNOOPPuNtENSyStEEM: 

76  – 77

2  Voor het Raadhuis rechtsaf (Raadhuisstraat)

tIP 1: HEt OuDE raaDHuIS, MIDDELHarNIS

3   Raadhuislaan gaat over in Hoflaan, einde straat 
rechtsaf (Langeweg)

4  Eerste straat linksaf (Kortewegje)

5  Tweede straat rechtsaf (Wevershoek)

6  Eerste straat linksaf (St. Sebastiaan Doelstraat)

7  Eerste straat rechtsaf (Dubbele Ring)

8  Eerste straat linksaf (Kerkstraat)

tIP 2: StrEEKMuSEuM GOErEE-OVErFLaKKEE

9  Eerste straat rechtsaf (Marktveld)

De huidige jachthaven in Middelharnis 
was vroeger een vissershaven. Visserij 
neemt een belangrijke plek in de 
geschiedenis van de stad in. Langs de 
haven zijn dan ook oude pakhuizen en 
een oude werf uit 1675 terug te vinden. 
Ook het kunstwerk Kofjekokertje is een 
herinnering aan deze tijd. Een kofje-
koker was een jongen van rond de  
12 jaar die op de vissersboten allerlei 
werkzaamheden verrichtte, bijvoorbeeld 
de kachel opstoken en water halen.  

In Middelharnis verbindt een haven-
kanaal de haven met het Haringvliet. 
Door aan- en opslibbingen ontstonden er 
gorzen en raakte de haven steeds verder 
weg van het open water, als oplossing 
werd er een kanaal gegraven.  

Het havenkanaal in Middelharnis is zo’n 
drie kilometer lang en functioneerde 
vroeger als een ‘snelweg’ voor het eiland. 
Op en rond het havenkanaal was dan 
ook veel bedrijvigheid. Natuurlijk met 
vissersschepen, maar ook vrachtschepen 
die goederen af- en aanvoerden, 
veerdiensten die mensen naar de 
overkant brachten en op de scheeps-
werven en in de koelhuizen werd hard 
gewerkt. 

Rond 1900 bood Middelharnis een thuis-
haven voor 20 beugsloepen. De naam 
beugsloep verwijst naar de viswijze van 
de sloep. Een beug is een lange vislijn met 
3600 haken, het waren snelle schepen 
met een dieselmotor. De MD 10 Johanna 
Hendrika is de enige overgebleven beug-
sloep in Nederland en heeft Middelharnis 
als thuishaven. 

1.  Haven en Havenkanaal 
Middelharnis
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10  Aan het einde linksaf (West-Krakeelstraat) 
   Let op: Na de molen loopt het fietspad aan de 

linkerkant van de weg (Oudelandsedijk)

tIP 3: MOLEN DE KOrENBLOEM

11   Net voor het einde van de bebouwde kom rechtsaf, 
volg bordje knooppunt 76

12  Na 100m linksaf (Nieuwelandsedijk)

13   Eerste linksaf, u fietst van de dijk naar beneden. 
Onder aan de dijk meteen linksaf (Kokseweg), 
richting knooppunt 77

14  Bij T-splitsing linksaf (Oude Kraaijer)

15  Bij T-splitsing rechtsaf (Panksdijkje)

16  Eerste weg rechtsaf (Onwaardsedijk)

17   Einde van de weg, bij het water linksaf (Oosthavendijk). 
U fietst nu langs het havenkanaal van Dirksland

2. HaVENKaNaaL DIrKSLaND

18   Bij het fiets/voetgangersbruggetje aan de rechterkant 
het kanaal oversteken

19  Aan de overkant meteen linksaf (Westhavendijk)

20  Eerste straat rechtsaf (bij ANWB-wegwijzer)

In het verleden waren havenkanalen 
onmisbaar voor de aan- en afvoer van 
goederen. Oorspronkelijk lag Dirksland 
direct aan zee, maar door verzanding  
en bedijking van aanwassen kwam het 
dorp steeds verder van de zee af te 
liggen. Het havenkanaal in Dirksland is 
met de hand gegraven en is bovenaan 
drie roede breed (een roede is 3,7 meter), 
anderhalve roede onderaan en zeven 
voet diep. 

Het havenkanaal van Dirksland zorgde 
tot 1790 voor een open verbinding van 
het Haringvliet naar Dirksland. 
Havenkanalen speelden dan ook een 
belangrijke rol voor afwatering, visserij 
en transport van landbouwproducten. 
Bovendien kwamen de reizigers van ‘de 
Overkant’ aan in de Dirkslandse haven. 

‘De Overkant’ verwijst naar het vasteland 
en de steden Rotterdam, Dordrecht en 
Hellevoetsluis. Vanaf 1790 was het 
mogelijk om van Flakkee naar Frankrijk 
te varen, voor namelijk kooplieden en 
bodes die goederen en boodschappen 
overbrachten maakten gebruik van deze 
route. Tot in de jaren ’50 was de haven 
van Dirksland, samen met de haven van 
Middelharnis, de belangrijkste van het 
eiland. 

Dit havenkanaal is het langste haven-
kanaal van het eiland en is circa 5,5 km 
lang en snijdt het eiland in tweeën. 

Op dit moment wordt het havenkanaal 
niet meer gebruikt voor de aan- en 
afvoer van goederen, maar voor de 
aan- en afvoer van zoetwater.

2.  Havenkanaal Dirksland



Routebeschrijving 8 Routebeschrijving 9

Fietsen langs historische vaarwegen - Havenkanalen Goeree-Overflakkee

21  Met de bocht mee naar links (Voorstraat)

22  Einde weg rechtsaf (Ring), bocht naar rechts volgen

23  Einde weg linksaf (Stationsstraat)

24  Na het water linksaf (Boezemweg)

25   Blijf langs het water fietsen (Vroonweg),  
richting knooppunt 78  
Let op: vanaf hier wijkt de route af van het 
knooppuntensysteem

tIP 3: MOLEN DE EENDracHt

26  Bij de kruising rechtdoor aanhouden (Vroonweg)

27  Einde weg rechtsaf de dijk op (Westdijk)

28  Tweede weg linksaf (Nieuweweg), u rijdt Melissant in

29  Einde van de straat linksaf (Molendijk)

tIP:  VaN rOutEPuNt 30 t/M 44 KuNt u OOK rIjDEN 
VIa HEt FIEtSKNOOPPuNtSyStEEM: 

72  – 66  – 60  – 61  – 62

30  Eerste weg rechtsaf (Bouwdijk)

31  Eerste weg rechtsaf (Kraaijenissedijk)

32  Einde van de weg linksaf richting knooppunt 66 

33   Blijf rechtdoor aanhouden, richting knooppunt 66,  
de doorgaande weg buigt af naar links

34   Na de carpoolplaats de provinciale weg oversteken 
richting Stellendam (Voorstraat)

35  Eerste weg linksaf (Langeweg), richting knooppunt 60

36  Bij de bocht naar rechts rechtdoor blijven rijden

37   Aan het einde van het fietspad linksaf het fietspad op 
richting Goedereede

38   Aan het einde rechtsaf het fietspad op richting 
Goedereede

39  Aan het einde van het fietspad rechtsaf (Parallelweg)

40  Provinciale weg oversteken richting Goedereede

tIP 4: HIStOrIScH cENtruM GOEDErEEDE

Fietsen langs historische vaarwegen - Havenkanalen Goeree-Overflakkee
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41  U houdt links aan om het havenkanaal over te steken

3. HaVENKaNaaL GOEDErEEDE

42   Na het havenkanaal direct rechtsaf het fietspad op, 
richting Havenhoofd en knooppunt 62

43  Eerste weg linksaf

44  Einde van het fietspad rechtsaf (Breenstraat)

45  Aan het einde van de straat linksaf (Haveneind)

4. HaVENHOOFD

tIP 5:  VISaFSLaG StELLENDaM (aan uw linkerhand)

46   Weg blijven volgen tot aan rotonde. Hier rechtsaf 
(Zuiderdiepstraatweg)

tIP 6: ExPO HarINGVLIEt  
Bij punt 46 gaat u op de rotonde linksaf, in plaats 
van rechtsaf. Na ca. 100 meter komt u bij Expo 
Haringvliet. Zelfde weg terug fietsen en de route 
weer oppakken.  

47   Bij de volgende rotonde met de bocht mee naar links, 
u fietst nu Stellendam in

48   Net voor de volgende rotonde linksaf de straat in  
met uitzicht op de molen (Molenkade)  
Let op: de route wijkt hier af van het fietsknoop-
puntensysteem

Ook Goedereede lag oorspronkelijk 
direct aan het water. De inwoners van 
Goedereede leven al sinds de derde eeuw 
van visvangst, schapenteelt en landbouw. 
Het stadje had een gunstige ligging aan 
het water en groeide uit tot een wel-
varende handelsplaats met veel scheep-
vaart en visserij. 

De haven was een getijhaven en bij 
hoogtij kwam het water boven de 

havenkade uit. Door aanslibbingen 
moest de haven steeds worden verlegd. 
Met behulp van bakens en tonnen werd 
geprobeerd om de scheepvaart de weg 
te wijzen tussen de zandbanken, slikken 
en schorren. Het havenkanaal bood 
uiteindelijk een directe verbinding tussen 
de haven en de Noordzee. Momenteel  
is het havenkanaal onderdeel van de 
Zuiderdiepboezem. 

3.  Havenkanaal Goedereede 

Twee kilometer ten noorden van 
Goedereede ligt het gehucht 
Havenhoofd, ook wel buurtschap 
Goedereede-Havenhoofd genoemd. 
Doordat de haven van Goedereede 
steeds verder van zee af is komen te 

liggen, is men in de 19e eeuw begonnen 
met het bouwen van woningen aan het 
einde van het havenkanaal. Langzaam is 
dit uitgegroeid tot een dorpje. Tot 1950 
werd hier door vissers de vis aan wal 
gehaald.

4. Havenhoofd
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49  Bij het havenkanaal rechtsaf

5. HaVENKaNaaL StELLENDaM

50   Linksaf het fietspad op (blijf aan de linkerkant  
van de weg)

51   Aan het einde van het fietspad de weg naar beneden 
volgen

tIP:  VaNaF HIEr ZIt u WEEr OP HEt FIEtSKNOOP-
PuNtENSyStEEM:  

73  – 74  – 75

52   Eerste weg linksaf (Scharrezeeweg), richting 
knooppunt 73

53   Bij de tweede weg rechtdoor het fietspad naar 
beneden volgen, richting knooppunt 73

54  Bij Y-splitsing links aanhouden (Halsweg)

55  Bij 5-sprong rechtdoor

56   Aan het einde rechtdoor de West-Havendijk op, 
meteen linksaf het havenkanaal oversteken richting 
knooppunt 74

6. HaVENKaNaaL DIrKSLaND

57  Aan de overkant linksaf (Oost-Havendijk)

58  Eerste weg rechtsaf (Kraaijensteinse Dijk)

Stellendam is het jongste dorp op 
Goeree-Overflakkee. In 1751 lieten de 
Staten van Holland een dam bouwen 
tussen de toen nog afzonderlijke eilanden 
Goeree en Overflakkee. Bij deze dam is 
de vissersplaats Stellendam ontstaan. 
Visserij is altijd belangrijk geweest voor 
Stellendam. De vloot lag in de oude 
haven van Stellendam. Rond de 19e 
eeuw was de visserij voornamelijk 
gericht op steurvisserij en garnalen.  

Het is dan ook niet gek dat de 
Stellendamse garnaal internationale 
allure heeft. De vissers gaan ’s nachts 
op zoek naar de Stellendamse garnaal, 
omdat de garnaal zich overdag verstopt 
in het zand. Na de vangst worden de 
garnalen direct aan boord gekookt, 
in een ketel gevuld met zeewater. 
Gemiddeld worden er per nacht 250  
tot 300 kilo garnalen gevangen. 

5.  Havenkanaal Stellendam

In 1790 werd aan het einde van dit 
havenkanaal een schutkeersluis (sas) 
gebouwd, om een teveel aan regen-
water uit de Dirklandse polder af  
te voeren. Daarnaast was het een 
doorgang voor schepen op weg naar 
Dirksland en fungeerde de sluis als 
hoofdwaterkering. Er was hier een 
telegraafkantoor gevestigd, zodat 

schippers hun aankomst in Dirksland 
konden melden. Ook de post werd  
via de Dirklandse Sas verspreid over  
het eiland. Voor de realisatie van de 
Haringvlietsluizen heeft de sluis als 
keer-, schut- en uitwateringssluis gediend. 
In 2002 kreeg de schutsluis van het Sas 
de status van Rijksmonument. In 2005 
werd de gerestaureerde sluis heropend.

6. Havenkanaal Dirksland
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59  Eerste weg linksaf (Boerenweg)

60  Aan het einde van de weg rechtsaf (Bekadeweg)

61   Bij het havenkanaal van Middelharnis linksaf,  
langs het water, het fietspad op

7. jaaGPaD MIDDELHarNIS

62   Aan het einde steekt u via het fietsbruggetje het 
kanaal over

63   Aan de overkant rechtsaf langs het water 
(Oosthavendijk) richting knooppunt 74

64  Einde van het fietspad rechtdoor (Spuistraat)

65   Einde van de straat rechtsaf naar het VVV/ANWB-
kantoor

EINDE FIEtSrOutE

7.  jaagpad Middelharnis 

Langs dit havenkanaal liep vroeger een 
jaagpad. Een jaagpad of trekpad werd 
gebruikt om schepen vooruit te trekken 
als de wind niet gunstig was. Dit voort-
trekken door mens en/of paard werd 
jagen genoemd. Het jaagpad langs  
het havenkanaal van Middelharnis liep 
vanaf de havenkom in het centrum van 
Middelharnis tot aan het Haringvliet.  

In de loop der tijd is het jaagpad in 
verval geraakt, maar het is op enkele 
plaatsen langs het havenkanaal nog 
terug te vinden. Daarnaast zijn er ook 
nog overblijfselen van een oude tram-
baan langs dit havenkanaal terug te 
vinden.
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Tips

Goedereede is een havenstadje met een rijke 
geschiedenis als welvarende handelsplaats. 
Goedereede kent een aantal monumenten, zoals de 
monumentale toren. De toren is gebouwd tussen 
1467 en 1512 en heeft dienst gedaan als baken 
voor de zeevaart. Momenteel is er in de toren een 
museum gevestigd, met onder andere aardewerk, 
klederdracht en scheepsmodellen in de collectie.

Visserij vormt een belangrijke bron van inkomsten 
voor Stellendam. Bij de visafslag worden vele 
soorten vis aangevoerd, zoals tong, poon, rode mul 
en natuurlijk de Stellendamse garnaal. De visafslag 
functioneert als een veilingplaats; de vissers verkopen 
de gevangen vis direct aan de handelaren.  
Elke vrijdagmorgen is er de mogelijkheid om deel  
te nemen aan een excursie. Voor informatie en 
aanmelding: VVV Ouddorp (0187-681 789).

Het raadhuis (1639) is in de stijl van het Haags 
Classiscisme gebouwd. Op het torentje is een 
koperen gaffelscheepje afgebeeld, dit symboliseert 
Middelharnis als vissersplaats. Aan de muren 
hangen halsstenen. Aan de andere zijde hangt een 
walvisrib, afkomstig van een walvis die gevangen 
werd door vissers uit Middelharnis. Op de kroonlijst 
staan drie beelden, deze symboliseren ‘Gerechtigheid, 
Liefdadigheid en Voorzichtigheid’.

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is gevestigd 
in een historisch 17e eeuws straatje in Sommelsdijk. 
Het museum geeft een overzicht van de geschiedenis 
van het Zuid-Hollandse eiland, met veel aandacht 
voor scheepvaart, visserij, landbouw en klederdracht. 

Bijna elk dorp van belang had vroeger een eigen 
korenmolen. Deze molens maalden koren tot meel 
voor menselijke consumptie, maar verwerkten ook 
graan tot veevoeder. Veel molens op Goeree-
Overflakkee zijn bewaard gebleven. Op het eiland 
zijn dan ook nog 12 windkorenmolens te vinden.  
De fietsroute leidt u langs de volgende drie molens:
- Molen De Korenbloem (1705), Sommelsdijk 
- Molen De Eendracht (1846), Dirksland
- Molen Korenlust (1856), Stellendam

Historisch centrum Goedereede

Visafslag Stellendam

tIP 4 

tIP 5

Het Oude raadhuis, Middelharnis 

Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Molens

tIP 1

tIP 2 

tIP 3 

Het Haringvliet ligt tussen de Zuid-Hollandse 
eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.  
Na de stormramp van 1953 werd besloten om het 
Haringvliet door middel van een sluizenwand af  
te sluiten van de Noordzee. Expo Haringvliet geeft 
door middel van foto’s, overzichtskaarten,  
filmmateriaal en maquettes een indruk van de 
bouw en het functioneren van deze sluizen.

Expo Haringvliet tIP 6
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Onderweg
Fietsverhuur 
In Middelharnis is geen fietsverhuur 
aanwezig. Dichtstbijzijnde fiets-
verhuur:

Fietsverhuur Topolino
Battenoord 14, Nieuwe Tonge
T 0187 652 532

Akershoek Tweewielers
Dorpsweg 27, Ouddorp
T 0181 681 704

Horeca
Er is volop horeca aanwezig in 
Middelharnis, Goedereede en 
Stellendam. 

Musea & bezienswaardigheden
Streekmuseum  
Goeree-Overflakkee
Kerkstraat, Sommelsdijk
T 0187 483 778
Open: mei-okt  
di t/m za 14.00-17.00 uur,  
wo 10.00-12.00 uur 

Torenmuseum Goedereede
Kerkpad 9, Goedereede
T 0187 493 796
Open: 30 apr-nov  
ma t/m za 14.00-17.00 uur.  
In de zomervakantie op do en za 
vanaf 11.00 uur

Visafslag Stellendam
Meester Snijderweg 5, Stellendam
Rondleiding: elke vrijdagochtend 
vanaf 8.30 uur, aanmelden bij  
VVV Ouddorp (0187 681 789)

Expo Haringvliet
Haringvlietplein 3, Stellendam
T 0187 499 913
Open: ma t/m zo 10.00-17.00 uur

Molens
De Korenbloem
Westdijk 1, Sommelsdijk
Open: als de blauwe wimpel 
uithangt 

De Eendracht
Vroonweg 11, Dirksland
Open: als de blauwe wimpel 
uithangt 

Korenlust
Molenkade 3, Stellendam
Open: za en op afspraak

colofon

Deze fietsroute is uitgegeven in opdracht van provincie Zuid-Holland.

Uitgever
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme

Postbus 3267, 2601 DG Delft

T  015 251 23 30

E  info@zhbt.nl 

I  www.zhbt.nl

Kijk voor meer informatie over fietsroutes en bezienswaardigheden in Zuid-Holland op  

www.zuid-holland.com. 
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Leve de Vaarwegen en Waterlinies!
Water speelt van oudsher een belangrijke 

rol in Zuid-Holland. De vaarwegen werden 

gebruikt als transportader en waren daarmee 

cruciaal voor de handel tussen steden. Maar 

het water werd ook gebruikt ter verdediging 

van steden, bijvoorbeeld met de Oude en 

Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De historische vaarwegen zorgen voor typisch 

Hollandse landschappen die zeer geliefd zijn 

bij fietsers. U komt langs historische havens, 

knusse dijkdorpjes en gezellige stadjes. Met 

een beetje fantasie kunt u zich, al fietsend 

langs de vaarwegen, goed voorstellen hoe al 

eeuwenlang handelaren en schippers, rijke 

burgers en werklui, gebruik maakten van deze 

zelfde route.

Provincie Zuid-Holland heeft 2010 uitgeroepen 

tot themajaar voor dit historische (en typisch 

Hollandse) erfgoed. Behalve de historische 

vaarwegen, staan ook de Oude en Nieuwe 

Hollandse waterlinies dit jaar centraal. 

Kijk op www.levedevaarwegenenwaterlinies.nl 

voor alle activiteiten van het themajaar 2010.


