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De duurzaamste ter wereld!
De meest duurzame toeristische bestemming ter wereld is… 
juist, goed geraden! Samen met Westvoorne en Schouwen- 
Duiveland is Goeree-Overflakkee beloond met de ITB Earth 

2020 Award. Volgens de jury tonen de gemeentes onder 
meer leiderschap op het gebied van duurzaamheid. 

De Havenkanalen, 
de Menheerse 
Werf, Fort Prins 
Frederik, kreken, 
ringdijken en  veel 
tastbare herinne-
ringen aan een 
interessant verle-
den: op Goeree-
Overflakkee ligt 
het cultuurhistori-
sche erfgoed bijna 
voor het oprapen. 
Stap op de fiets en 
 ontdek het zelf.

Dagje dammen 
De Brouwersdam, die  
Schouwen-Duiveland 
en Goeree-Over flak-
kee verbindt, is een 
bruisende hotspot. Bij 
Zeil- & Surfcentrum 
Brouwersdam kun je 
heerlijk eten, work- 
shops  volgen én bij-
zonder slapen in de 
beachlodges. In het 
rustige strandpaviljoen 
Brouw staan chefs uit 
toprestaurants in de 
keuken. Ook leuk: een 
ritje over de dam met 
een oude RTM-tram!
brouwersdam.nl 
brouw.nl  
rtm-ouddorp.nl

Lekker eco
Pal aan het Grevelingen-
meer, verscholen in natuur-
gebied de Kabbelaarsbank, 
vind je de zelfvoorzienende 
cottages van Qurios ECO 
Grevelingenstrand. Straks 
spot je nog zeehondjes 
vanaf je eigen terras! 
qurios.nl

Gratis fietsroutes
In dit gidsje vind je twee 
heerlijke fietsroutes. Wil je 
er meer? Kijk gauw op  
visitgo.nl/nl/doe/fietsen 

Klein stadsleven
Goedereede is een 

prachtig stadje waar je 
echt eens doorheen 

moet fietsen. Pik daarbij 
zeker even de haven en 

de Pieterstraat mee, met 
zijn mooie  historische 

huisjes.

Tulpen kijken
Wist je dat Goeree-Over-
flakkee een belangrijk 
 tulpengebied is? Die 
 bloeiende bollenvelden 
maken je fietstocht in het 
voorjaar nog mooier!
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OUDE 
 HAVENS 

& NIEUWE 
NATUUR

De oude dorpen met haventjes getui-
gen van een levendig verleden. Nieuw 
leven vind je vooral daarbuiten. Want 

de natuur pakt uit op en rondom 
 Goeree-Overflakkee.  
Tekst Jessica de Korte Foto’s Fergal 

Heeney, Jessica de Korte

Goeree-Overflakkee special
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Mist hangt boven 
het water. 

Pruttelend vaart de Anna 
Jacoba richting het vogel-
eiland Bliek. Het is de laatst 
overgebleven en nu prach-
tig gerestaureerde veerpont 
van de Rotterdamsche 
Tramweg Maatschappij. 
“Een varend monument,” 
vindt onze schipper Coerd 
de Heer, beheerder van de 
Menheerse Werf. “Wat is  
het hier toch schitterend.  
En zo dicht bij mijn huis, ik 
moet hier vaker komen.”
Bliek is een mini-eiland 
op steenworp afstand van 
Middelharnis. Nog maar 
twee jaar oud is het, spe-
ciaal aangelegd voor trek-
vissen als paling, zalm en 
zeeforel, en vogels, die 
graag broeden op zand en 

rotsen. Vanuit een houten 
kijkhut kun je aalscholvers 
en witkopmeeuwen stille-
tjes over het water zien 
turen. Een kleine mantel-
meeuw lijkt wel een kou-
kleum, zo met zijn ingetrok-
ken kop en opgezette veren. 
Het is dan ook best frisjes,  
op deze vroege ochtend.
Sinds twee jaar staan de 
Haringvlietsluizen met 
regelmaat op een kier, want 
dat is onder meer goed voor 
de fauna. Tijdens een fiets-
rondje vanaf Middelharnis 
merk je dat op en rondom 
het eiland Goeree-Overflak-
kee volop wordt gewerkt 
aan nieuwe natuur. Zo rijd je 
langs bloemrijke akker-
randen. Dat is goed voor de 
biodiversiteit én een lust 
voor het oog. In polder 

Dirksland kronkelt een fiets-
pad langs de kreek Maane-
zee, waar rietzomen en 
flauwe oevers zijn aange-
legd.

OUDE VISSERSDORPEN
Tussendoor kom je in oude 
dorpen met haventjes,  
die een levendige handel 
kenden. Middelharnis, in  
het plaatselijk dialect Men-
heerse genoemd, was een 
vissersdorp met aanzien.  
Je drinkt er cappuccino op 
het terras, met uitzicht op 
de oude pakhuizen. Om  
de hoek ligt de historische 
scheepswerf waar de veer-
pont werd gerestaureerd. 
Vanaf Middelharnis fiets 
je het dorp Sommelsdijk in. 
Witte gevels, klinkertjes op 
de weg, de houten raamko-

zijnen glimmend in de zon.
Vandaag is er niemand te 
zien op straat. Alleen een 
schilder, die net zijn trap 
verzet om de volgende 
 vensterbank te schilderen. 
Niet heel lang geleden voe-
ren hier nog vrachtschepen 
binnen. Als herinnering aan 
het weeghuis dat in de 
haven stond, vind je nu een 
oranjebruin cortenstalen 
kunstwerk. Sterke mannen 
sjouwden aardappelen, 
suikerbieten en uien op 
vrachtschepen, klaar voor 
de tocht naar het vasteland. 
Fiets je iets later langs het 
havenkanaal van Dirksland, 
dan kom je een cortenstalen 
kunstwerk van drie krui-
wagens tegen.

WEIDS UITZICHT 
Dagjesmensen ontmoet  
je pas weer bij de Slikken 
van Flakkee, een ruig, 
savanneachtig landschap 
grenzend aan de Grevelin-
gen, het grootste zout-
watermeer van Europa.  
De paar houten bankjes  
die er staan, zijn bezet. 
Logisch, met zo’n weids 
uitzicht. Het is de moeite 
waard om de doodlopende 
weg naar het zandstrandje 
te nemen, waar kluten en 
strandplevieren graag ver-
toeven. Je fietst langs een 
bos en velden vol zeekraal, 
die aan het eind van de 
zomer rood kleuren. 
Achter het hek grazen de 
heckrunderen, met hun 
stoere hoorns. Gefokt door 
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de Duitse gebroeders Heck, 
omdat ze de oeros terug 
wilden. Voor je het weet,  
sta je zomaar een uur naar  
ze te turen. Terug op het 
fietspad tussen de slikken 
en dijk is iedereen weg. Zes 
uur, etenstijd. Een ree blijft 
stokstijf staan. Naast hem 
steken de oren van zijn 
vriendjes boven het gras  
uit. Zilver reigers staan in 
het veld, tjiftjafs vliegen 
voorbij, hazen rennen rond. 
De natuur pakt uit.

De Slikken van Flakkee  
kleuren rood in de zomer

ROUTE MIDDELHARNIS

Start: knooppunt 74, 
 havenhoofd. Hier is een  
ruime parkeerplaats. 
Afstand: 42 kilometer
Knooppunten: 74 – 75 - 76 
- 47 – 77 – 46 – 42 – 71 – 78 – 79 
– 80 – 81 – 82 – 83 – 75 - 74

Volop terrasjes aan de  
haven van Middelharnis
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LANGS DE ROUTE

Het Kadehuisje 
Dit vakantiehuis ligt aan het 
Vingerling in Middelharnis, 
vlak bij leuke terrasjes. Het 
rijksmonument uit 1690 is 
helemaal aangepast aan 
deze tijd. De eigenaren zijn 
geboren en getogen ‘Flak-
keeënaren’ en zitten vol tips! 
visitgo.nl/nl/blijf/slapen 

Casa Davina 
Leuk vrijstaand tuinhuis met 
eigen ingang in Middelharnis, 
om de hoek van de winkel-
straat D’n Diek en de haven. 
Coronaproof en gasten-
maaltijden op verzoek. 
visitgo.nl/nl/blijf/slapen 

Historisch stekje
In de zestiende eeuw werd  
de havenkom van Middel-
harnis beschermd met een 
dam, ofwel een ‘vingerling’ . 
Vingerling 23 is een prachtig 
monumenten pand aan de 

jachthaven. Knus en met 
een erg goede keuken. 
 brasserievingerling.nl

Bakkershelden 
Bij Bakker van Helden in 
Middelharnis vind je echte 
Flakkeespecialiteiten, zoals 
Kruukplaetjes, Dieksloffen 
en Goereese Kaasbroodjes, 
gevuld met de prijswinnende 

geitenkaas van de Mèkker-
stee. bakkervanhelden.nl

Flakkeesche Carpaccio 
Geniet bij Quartier Latin  
in Middelharnis van een 
echte Flakkeesche Car-
paccio Burger, met huis-
gemaakte hamburger en 
carpaccio van de ambach-
telijke slager uit Ouddorp! 
Ook een aanrader: Henkie’s 
Appeltaart. De vriendelijke 
bediening houdt netjes 
rekening met een eventueel 
dieet. eetcafe-quartier.nl 

Het water op, de lanen in
Hofstede de Geere vind je 
tussen Middelharnis en Stad 
aan ’t Haringvliet, midden 
tussen de bollenvelden.  
Je slaapt er in het monu-
mentale koetshuis of in de 
pipowagen aan het water. 
Kano’s zijn te huur en fiet-
sen staan klaar. degeere.nl

SFEERVOLLE
RECONSTRUCTIE

Een kaartenhuisje, een perron met 
koffers en de steiger van de RTM-

boot: op het havenhoofd van 
Middelharnis komt de historie van 

de Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij (RTM) tot leven. Het 
is het begin- en eindpunt van twee 
fietsroutes langs het RTM-erfgoed: 
de Tramroute ‘Kop van Goeree’ en 

Tramroute ‘Midden-Flakkee’. 
visitgo.nl/nl/doe/fietsen

Om je Vingerlings bij af te likkenCasa DavinaResearch onderweg

route Middelharnis
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Vogelkijkhut op eiland Bliek
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Focus: wat echt goed is
In Middelharnis vind je het 
leuke LLEV, wat staat voor 
Living, Latte e Vino. De 
kleine keuken en kaart 
focust op wat echt goed  
is. Je kunt er smullen én 
shoppen, want veel moois 
uit het interieur is te koop. 
visitgo.nl/nl/blijf/eten

Slapen in een poterloods
Nieuw: de Poterlodge, een 
lekker frisse B&B in Dirks- 
land. Het is een voormalige 
poterloods (op z’n Flakkees 
pôterloads), waar pootgoed 
zoals aardappelen werd 
bewaard. In de belendende 
kippenwei raap je je eigen 
eitjes voor het ontbijt. 
visitgo.nl/nl/blijf/slapen

Kolffje naar je hand
Appartement Het Kolffje en 
B&B Voorhuis Kolff vind je  
in een monumentaal pand 
in  Middelharnis. Het werd  
in 1791 gebouwd door 
schout Lambertus Kolff.  
visitgo.nl/nl/blijf/slapen

Schat van Dirksland
In Streekmuseum Goeree- 
Overflakkee kun je sinds 
kort de ‘Schat van Dirksland’ 
bekijken: zo’n 3000 munten 
uit de Middeleeuwen, drie 
jaar geleden gevonden door 
een amateurarcheoloog. 
streekmuseum.nl

Havenkom van Sommelsdijk  
Vroeger was dit een drukke 
plek waar beurtschippers  

af en aan voeren, stoere 
mannen de schepen laad-
den en losten en de laatste 
nieuwtjes te horen waren. 
Nu blijft de herinnering 
levend door twee kunst-
werken – een schip en het 
weeghuisje – bolders en 
dukdalven. Proef de sfeer  
bij Café de Kok, een nostal-
gisch bruin café.

De mooiste vogelkijkhut
Aan de rand van het Haring-
vliet ligt een bijzonder vogel-
observatorium: Tij. Het heeft 
de vorm van het ei van de 
grote stern, maar dan acht 
meter hoog en elf meter 
lang! Je hebt er een prachtig 
uitzicht over de sternkolonie. 
natuurmonumenten.nl

Meer dan een opvang
A Seal ligt direct aan het 
Haringvliet en naast de 
Haringvlietsluizen. Het is 
meer dan alleen een zee-

hondenopvang: je leert  
er van alles over het leef-
gebied van de zeehonden 
en er zijn leuke tijdelijke 
expo’s.  Zeehonden in het 
wild zien? Dat kan voor  
de kust van Ouddorp en  
bij de Brouwersdam.  
aseal.nl

Kleine bruine koeien
Biologische boerderij  
Breen ligt aan de Oude 
Westerloosedijk bij Stellen-
dam, maar je ziet hun mooie 
Jersey-koeien overal grazen 
in de omringende natuur-
gebieden. Het zijn kleine 
bruine koeien met grote 
ogen. Lief hoor!  
breen.nl

DOOR HET OOG  
VAN DE GETUIGE

Battenoord werd zwaar getroffen 
door de Watersnood van 1953.  
Nu vind je er de landschaps-

tentoonstelling ‘Ooggetuigen  
van de Watersnood’. Rijd de gelijk-
namige fietsroute met audiotour 

van izi.Travel. De verhalen van 
ooggetuigen laten je pas echt goed 

beseffen wat hier is gebeurd.
izi.travel/nl/search  

(Goeree-Overflakkee)

Bakkie doen bij LLEV?

Authentieke gevel in Sommelsdijk 

MENHEERSE WERF  
& PEKELPAKHUIS

Op deze historische scheepswerf 
vind je een tentoonstelling over de 
beugvisserij (of ‘longline visserij’) 
op de MD10, de laatste beugsloep. 

Dit scheepstype was bepalend 
voor de visserij vanuit Middelharnis. 
Op de werf ligt sinds kort ook een 

B&B, in het voormalige pekel-
pakhuis. Tip: op de site van de 

Menheerse Werf vind je de dienst-
regeling van het pontje Anna 

Jacoba. menheersewerf.nl 

Vogelobservatorium Tij

Heckrunderen: alsof ze hier  
al duizenden jaren grazen

Landschapstentoonstelling
‘Ooggetuigen van de Watersnood’

Welkom in A Seal!

In de Poterlodge kun je  
bijtanken en uitrusten  

route Middelharnis



kortingsbonnen

KWEKERIJ 
KLEPPER

Tegen inlevering van deze bon krijg je 
10% korting op een bos bloemen bij 

Kwekerij Klepper (geldig t/m 31 
augustus 2021).

’T WAPEN 
VAN STELLENDAM

’t Wapen van Stellendam is hét 
start- en eindpunt voor een heerlijk 
fietstocht langs de Erfgoedlijn van 

Goeree-Overflakkee.

VVV INSPIRATIEPUNT 
GOEREE-OVERFLAKKEE
Het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp is 

hét startpunt voor je verblijf op 
Goeree-Overflakkee. Te vinden aan de 
Bosweg 2, 3253 XA Ouddorp. Geopend 

op maandag t/m zaterdag van 
9.00-17.00 uur. Kijk ook op visitgo.nl

€ 2,50 
KORTING

FIETS-
KAART

2E
KOPJE 

KOFFIE
GRATIS

10%
KORTING

BOS
BLOEMEN
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HET ERFGOED VAN EEN EILAND
Goeree-Overflakkee heeft 
een zogenaamde erfgoed-
lijn. Dit is een samenstelling 
van erfgoed en landschap, 
die kwaliteit verschaft aan 
de ruimte en beschikt over 
groot recreatief en toeris-
tisch potentieel. Elementen 
die te maken hebben met de 
rol van het water bepalen 
deze erfgoedlijn.  
De erfgoedlijn is een initia-
tief van de provincie Zuid- 
Holland. De provincie maakt 
het mogelijk om erfgoed te 
bezoeken, ervan te genieten 
en te leren over onze 
geschiedenis. Zo blijft ons 
erfgoed voor de toekomst 
behouden. Dat doet de pro-
vincie niet alleen, maar in 
samenwerking met dorpsra-

den, ondernemers, Eiland-
marketing Goeree-Overflak-
kee, het waterschap, musea, 
de gemeente, Erfgoedhuis 
Zuid-Holland, Kunstgebouw 
en vele vrijwilligers.  
De provincie ondersteunt  
de erfgoedprojecten onder 
meer met subsidie. Ook 
andere partijen, zoals de 
gemeente en het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, dragen 
financieel bij of zetten zich 
vrijwillig in om projecten te 
realiseren. Veel projecten 
zouden niet tot stand komen 
zonder de tomeloze inzet 
van tal van vrijwilligers.  

Kijk voor meer erfgoedtips op: 
geschiedenisvanzuidholland.nl/
goeree-overflakkee

TIP 
Langs en door de havenkanalen 
kun je wandelen, varen, eten, 
drinken én fietsen. In de bro-
chure Trek eropuit naar de 
havenkanalen vind je volop tips, 
weetjes en de globale geschie-
denis van de havenkanalen, 
plus leuke knooppuntroutes. 
Haal deze op bij VVV Inspiratie-
punt Goeree-Overflakkee in 
Ouddorp of bestel via:  
vvv@eilandmarketing.com

 

Varend erfgoed: 
de laatste RTM-veerpont
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kortingsbonnen

FietsActief-aanbieding

KWEKERIJ 
KLEPPER 

Fiets even langs Kwekerij Klepper 
voor een mooie bos bloemen! Hier 

vind je prachtige, bijzondere 
snijbloemen zoals pioenrozen en 

sierkool, maar ook zonnebloemen. 
kwekerijklepper.nl

1 2

FietsActief-aanbieding

’T WAPEN 
VAN STELLENDAM
Koffie met een warme punt 

appelgebak en slagroom voor € 5,95 
én het 2e kopje koffie gratis! Neem hier 

de interessante Erfgoedkaart van 
Goeree-Overflakkee mee!

Nukuhiva

3
FietsActief-aanbieding

VVV INSPIRATIEPUNT 
OUDDORP

Tegen inlevering van deze bon krijg je 
een fietskaart met alle knooppunten van 
Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten 

van € 5,- voor € 2,50.

OM DOOR EEN 
 RINGETJE TE HALEN

Aan de Ring in het centrum van 
Ouddorp vind je leuke winkels en 
gezellige terrassen. Bij Bistro 
Zus smul je van gerechtjes 
gemaakt van verse seizoens-
producten. De koffiebar van New 
Harvest Inn is een aanrader, 
net als Meester Design 
Store: een miniwarenhuis vol 
kleine en grote meesterstukken. 
Verse vis scoor je bij Visspecia-
list Hameeteman, een begrip  
in Ouddorp. Blijven slapen? Vakan-
tiehuis Hartje Ouddorp ligt 
letterlijk in het hart van het dorp. 
Op vijf minuten fietsen vind je de 
leuke B&B-huisjes van Bed & 
Broodje Ouddorp in een 
prachtige tuin. Dichtbij het Noord-
zeestrand ontdek je bij het Cats-
huis aan Zee hoe knus en 
modern een vakantiehuis kan zijn. 
Nog dichter bij het strand vind je 
Our Nest, een prachtige vakan-
tiewoning van hout met een 
enorme veranda.  
Bistro Skål is een leuk plekje  
in Scandinavische stijl op het 
duurzame vakantiepark De Klep-
perstee. In de duinen bij Ouddorp 
vind je het mooie restaurant Bij 
Marc. Marc (foto) houdt van mals 
vlees van de houtskoolgrill. Vlakbij 
ligt strandpaviljoen Paal 10, met  
een prachtig terras. Fiets ook eens 
langs de gezellige geitenboerderij 
De Mèkkerstee. De zilte smaak 
is typerend voor eilandkaas.
bistrowijnbarzus.nl
newharvestinn.nl
meesterdesignstore.nl
visspecialisthameeteman.nl
bedandbreakfasthartjeouddorp.nl
bedenbroodjeouddorp.com
catshuisaanzee.nl
micazu.nl (code 32217)
bijmarc.nl
strandpaviljoenpaal10
demekkerstee.nl
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VERSTILDE RONDE LANGS
VERDRINKEND LAND

Al fietsend kun je heel wat leren over de strijd van  Goeree-Overflakkee 
met het water. Maar zo levend als de  herinneringen zijn, zo ver weg  

zijn ze ook. Dichtbij vind je vooral kalmte, weidsheid en natuur.
Tekst Jessica de Korte Foto’s Fergal Heeney, Jessica de Korte

Goeree-Overflakkee special
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Zestien was 
hij, 

toen de dijken braken en  
het water kwam. Hij zat zelf 
op school in Steenbergen. 
Op het vasteland, aan de 
overkant. Eenmaal thuis 
bleek er anderhalve meter 
water in de woonkamer  
te staan. “Mijn vader had 
onze boerderij op een bult 
gebouwd,” vertelt Jaap van 
Nieuwenhuijzen (83). “Dat  
is de redding geweest. In 
het huis van mijn broer,  
een polder verderop, stond 
exact 2,25 meter.”
Jaap is Watersnoodambas-
sadeur. In Oude-Tonge, het 
zwaarst getroffen dorp 
tijdens de ramp van 1953 
(305 inwoners stierven), 
brengt hij oude verhalen  
tot leven. Over de huisarts 
bijvoorbeeld die eerste hulp 

verrichtte op een biljartta-
fel in de kroeg. En over 
bewoners die een koe red-
den, door hem via het raam 
naar de zolder te trekken. 
“Deuren en ramen werden 
uit de huizen gedrukt. Daar 
stond door het water zo’n 
enorme kracht op. Onvoor-
stelbaar.”
Goeree-Overflakkee heeft 
vaker met het water moe-
ten strijden. Het Zuid-Hol-
landse eiland werd in 1944 
voor een groot deel onder 
water gezet door de Duit-
sers om de Engelsen tegen 
te houden. Toen moest de 
Watersnoodramp nog 
komen. Jaap: “We kregen 
veel hulp. Zo schonken de 
Scandinavische landen ons 
houten woningen. Mensen 
zijn daar nog steeds dank-
baar voor.” 

HERINNERINGEN AAN TOEN
Fiets je door de polders en 
natuurgebieden, dan zie je 
overal herinneringen aan 
het ‘Verdrinkend Land’. Zo 
staan er meerpalen met 
luchtfoto’s, waarop de 
waterstand van februari 
1944 wordt getoond. Vijftig 
centimeter, laat een wit 
streepje op een paal bij de 
Hervormde Kerk in Oude-
Tonge zien. Bij het gehucht 
Battenoord stond het water 
twee centimeter hoger. Een 
kunstwerk bij de brandweer - 
kazerne in Dirksland stelt de 
nooddijk voor die bewoners 
in die tijd bouwden.

DE STILTE VAN NU
Tegenwoordig is het alle-
maal moeilijk voorstelbaar. 
Als je vanaf Oude-Tonge  
na vijf minuten fietsen bij  
de Krammerse Slikken aan-
komt, straalt de zeearm niets 
dan rust uit. Een zeilbootje 
dobbert gedwee richting de 
windmolens, die voor stroom 
van honderdduizend huis-
houdens zorgen. Het bui-
tendijkse gebied met zand, 
plukjes gras en mos lijkt  
net een toendra. Grauwe 
ganzen en kolganzen zoe-
ken er naar lekkernijen, tot 
hun buikjes vol zijn en ze in 
een v-vorm wegvliegen.

ZIE JE DE KUNSTKRUIMELS?
Vanaf de dijk heb je zomaar 
kilo meterslang uitzicht over  
de weilanden aan je linker-
hand en de slikken rechts.  
In de verte staan fjorden-
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Paviljoen Sluishaven

l
ROUTE OOLTGENSPLAAT

Start: knooppunt 98 bij het 
Toeristisch Overstappunt (TOP) 
Ooltgensplaat, het is hier goed 
parkeren. 
Afstand: 44 kilometer
Knooppunten: 98 – 45 – 97 
– 86 – 85 – 84 – 89 – 88 – 92 –  
93 - 98 

paarden te grazen. Als de 
fietsroute afscheid neemt 
van het water, kun je eerst 
nog wat drinken bij Pavil-
joen Sluishaven, naast de 
Galathese haven, waar je 
een fraai uitzicht hebt. Op 
een bankje zijn twee oudere 
dames net herinneringen  
uit 1953 aan het ophalen.  
“Ik zie nog het schip varen 
dat ons na de ramp naar  
de overkant bracht.” 
Via akkers en bossen gaat 
de route naar het charmante 
dorp Ooltgensplaat. Het is 

even zoeken, maar in het 
wegdek kun je hier en daar 
zogenaamde Kunstkruimels 
zien liggen, die hier met een 
peilstok de waterhoogte op 
1 februari 1953 tonen. Net 
als in Oude-Tonge zit je in 
vijf minuten fietsen op de 
slikken. Vanuit vogelkijk-
hutten zijn er op de Helle-
gatsplaten blauwborsten, 
zwartkokmeeuwen en vis-
arenden te spotten. Weer 
valt de leegte op. De kalmte. 
Alsof het nooit anders is 
geweest.

Muurschildering van  
stencil king  Hugo Kaagman
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Krammerse Slikken
Dit uitgestrekte buitendijkse 
gebied is een populaire foe- 
rageerplek voor steltlopers 
en eenden. In de bomen 
broeden aalscholvers. Ook 
het Gors van Ooltgensplaat 
is rijk aan vogels: hier ver-
dween in 1421 de neder-
zetting Oud-Ooltgensplaat  
in de golven. 

Graffitikunst 
Het Weeghuisje aan de Kaai 
in Ooltgensplaat werd rond 
1935 gebouwd voor het 
wegen van goederen en 
beladen wagens. Van 1 april 
tot 1 oktober kun je er op 
zaterdag koffiedrinken en 
toeristische folders inslaan. 
Check er de muurschildering 
in Delfts blauw van stencil 
king Hugo Kaagman.  
kaagman.nl 

Wat is hier gebeurd? 
Bij de haven van Den Bom-
mel, ‘op de grens van land,  
water en tijd’, vind je een 

van vier ‘zitbeleefelemen-
ten’. Het is een artistieke 
herinnering aan het weeg-
huisje dat ooit op deze plek 
stond. De andere kunst-
werken staan in Stellendam, 
Stad aan ’t Haringvliet en  
op strandje de Banaan, bij 
de Haringvlietbrug.  

Verdrinkend Land
’t Weeghuus, aan de haven 
in Stad aan ’t Haringvliet, 
dient als informatiepunt 
voor de Verdrinkend Land- 
fietsroutes die hier starten 
en eindigen. De muren van 
‘t Weeghuus vertellen het 
verhaal van de inundatie 
(onderwaterzetting) op 
Goeree-Over flakkee in 
de laatste oorlogsjaren. 
 verdrinkendland.nl

Proeverij 13 
Een leuke plek voor een 
hapje, drankje of overnach-
ting. Gevestigd in een voor-
malige smederij.   
visitgo.nl/nl/blijf/eten 
 
Strandje Ooltgensplaat
Op de kop van het haven-
kanaal van Ooltgensplaat 
ligt een strandje met een 
uitkijkplek en picknicktafel. 
Een fijne locatie om tijdens 
je fietstocht even uit te 
blazen en te genieten van 
het uitzicht op het Volkerak. 

VOGELSPOT-HOTSPOT
Hellegatsplaten is een bijzonder 

natuurgebied op Goeree-Overflak-
kee. Er grazen fjordenpaarden en 

heckrunderen. Je vindt er een 
heuse vogelboulevard, een reeks 
vogelkijkhutten. Neem je verre-
kijker mee, misschien spot je wel 

de Europese Zeearend!
visitgo.nl/nl/agenda

Zo’n vijftien kilo fiets  
voor het Weeghuijsje

Van smederij  
naar Proeverij 13

Niet alleen vogels stoppen voor een 
hapje op de Krammerse Slikken

route Ooltgensplaat
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Tijd voor iets nieuws 
Leo en Lydia de Puy richtten 
28 jaar Hotel-Restaurant 
Lely in Oude-Tonge op: van-
daar de naam LeLy. Nu is de 
tijd aangebroken voor doch-
ter Melody en haar man om 
het stokje over te nemen. 
Er is veel veranderd, zo zijn 
er sinds kort mooie nieuwe 
hotelkamers.  hotellely.nl

Fietsen door een fort
De Fransen bouwden Fort 
Prins Frederik begin negen-
tiende eeuw. De geschuts-
toren is gerestaureerd en 
verdere restauraties staan 
op stapel om van het com-
plex een historische bele-
venis te maken. De nieuwe 
fiets- en voetgangersbrug 
maakt het vast mogelijk om 
dwars door het fort te rijden. 
geschiedenisvanzuid 
holland.nl/erfgoedlijn- 
goeree-overflakkee 

Even snuffelen
BynouZ in Ooltgensplaat 
is een webshop én een 
piepklein winkeltje in de 
kapsalon van eigenaresse 
Annouska. bynouz.nl 

Blij ei van Eibaar
Een kip is een bosvogel, 
wist je dat? Bij Eibaar in 
Den Bommel vind je verse 
vrije-uitloopeieren van 
gelukkige kippen, die kun-
nen scharrelen in een wei 
met wilgen. Hier hebben 
de dames het goed en dat 
proef je. Met eierautomaat. 
eibaar.nl

Iemand koffie? 
Bij Landwinkel ’t Zand in 
Den Bommel mag je van 
maart tot en met oktober 
een gratis kopje koffie of 
thee tappen om even op  
te laden. Neem meteen  
wat mee van de eigen 
 duurzaam geteelde aard-
appelen, groenten en fruit, 
zoals aardbeien, kersen en 
 pruimen. Ze hebben er ook 
lekkere boerenkaasjes en  
de nodige (biologische) 
streekproducten. 
 landwinkeltzand.nl

OP STAP MET EEN 
AMBASSADEUR

Watersnoodambassadeurs vertel-
len het indringende verhaal van  
de Ramp van 1953, tijdens een 

wandeling langs plekken die het 
zwaar te verduren hebben gehad. 

Wie meer wil weten over het 
havenkanaal van Oude-Tonge kan 

op stap met een havenkanaal-
ambassadeur. Te boeken voor 

groepen bij het VVV Inspiratiepunt. 
vvvgoeree-overflakkee.nl

Ja hoor, een kip is best Eibaar

Pipowagen op camping 
 Kastanjehoeve

In Den Bommel vind je een  
van vier ‘zitbeleefelementen’

Lekker relaxed: Lavender Lodge

Buitendijks vind je  
heerlijke rustplekken

Sh
ar

on
 D

am
en

BynouZ: knippen en shoppen

Zo hoog 
stond het 

water in 
februari 

1944Lely in Oude-Tonge

Nieuwe kampeerplek 
In Achthuizen vind je een 
nieuwe camping: de Kas-
tanjehoeve. Toppertje hier 
is de sfeervolle pipowagen 
Toujours. Met heel lieve en 
enthousiaste eigenaren.  
facebook.com/camping
KastanjehoeveGO

Ibiza in Achthuizen
Lekker relaxed: Lavender 
Lodge in Achthuizen is een 
luxe gastenverblijf in een 
een oude boerderij. Met een 
kano en fluisterboot om de 
brede kreek te verkennen. 
Er zijn ook gratis fietsen. 
visitgo.nl/nl/blijf/slapen
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route Ooltgensplaat

Fort Prins Frederik Ooltgensplaat
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