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Het havenkanaal en de Kaai, omstreeks 1900. 
[Uit Dirksland in oude ansichten, 1974]
 

Foto voorkaft: de dorpskern en het havenkanaal van Dirksland, oktober 2019. 
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4    HAVENKANAAL DIRKSLAND

Havenkanaal Dirksland, ter hoogte van de fietsbrug tussen West Havendijk 
en Oost Havendijk. 
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INLEIDING

In opdracht van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, 
hebben de provincie Zuid-Holland en Stichting 
Podium het initiatief genomen tot een verdiepend 
onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het 
havenkanaal van Dirksland en ruimtelijke richtlijnen 
voor ontwikkelingen in de toekomst.

In het ambitiedocument van de erfgoedlijn Goeree-
Overflakkee zijn de havenkanalen benoemd als één van de 
acht kansrijke onderwerpen. De focus ligt daarbij vooral op 
de kwaliteitsverbetering van de havenkanalen inclusief de 
(watergebonden) cultuurhistorische landschapselementen 
vanuit de historische context. Het havenkanaal van 
Dirksland is het oudste en langste (circa 5,1 kilometer) 
havenkanaal van Goeree-Overflakkee. Met zeven 
havenkanalen kent Goeree-Overflakkee een ongekend 
hoge dichtheid aan havenkanalen. Het zijn fascinerende 
fenomenen in het landschap. Een havenkanaal is een door 
mensen aangelegde waterweg – al dan niet in het tracé van 
een kreek – die een havendorp met het open water van de 
zee verbindt. Dit kanaal is herkenbaar als een waterweg in 
een deltagebied omringd door polders. Ooit lag dit dorp aan 
open water, maar die connectie met de zee werd als gevolg 
van sedimentatie drasland, ook wel schorren en slikken 
genoemd. De schorren en slikken zijn vervolgens door 
mensen ingepolderd, waardoor havens steeds meer inlands 

kwamen te liggen. Vandaar het wonderlijke fenomeen 
van de havenkanalen, die als een soort inverse tussen 
de nieuwe polders kwamen te liggen.1 Het havenkanaal 
van Dirksland laat als geen ander de worsteling zien om 
het open water te bereiken. De bereikbaarheid van de 
haven was een continue bron van zorg en onderhoud. 
Talloze malen moest de haven uitgespoeld, uitgediept 
en verlengd worden. Op de foto op p. 2 ligt de haven nog 
vol met vrachtschepen; inmiddels ligt het havenkanaal er 
verlaten bij. Het kanaal is geen doorgaande route meer en 
de ontwikkeling van waterplanten levert problemen op voor 
de bevaarbaarheid. Wat zijn de kansen voor de toekomst en 
hoe kan de cultuurhistorie hierbij worden ingezet? 

LEESWIJZER
In dit rapport wordt de ontstaansgeschiedenis van het 
havenkanaal van Dirksland belicht aan de hand van 
historische ontwikkelingsstadia. De cultuurhistorische 
erfenissen van het havenkanaal, zoals sluizen, duikers, 
kades en historische bebouwing worden in beeld gebracht, 
evenals huidige opgaven en fricties. De cultuurhistorische 
waardering van het kanaal gebeurt aan de hand van 
kernwaarden. We sluiten het rapport af met ruimtelijke 
ontwikkelprincipes voor het havenkanaal van Dirksland. 

SteenhuisMeurs, januari 2020
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Kaart van den lande van Voorne (Overflakkee), gedateerd aan het begin van 
de zestiende eeuw, met – al zichtbaar – het rechtgetrokken havenkanaal van 
Dirksland. Het roze gebied behoorde tot Voorne en het mosgroene deel was 
van Putten. Sommelsdijk (lichtgelig) was een Zeeuwse enclave. [NA]

NB: De kaart is georiënteerd met het noorden naar beneden toe wijzend. 
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Het havenkanaal van Dirksland is het eerste van een 
reeks havenkanalen op Goeree-Overflakkee. Hierover 
is meer te lezen in ‘Havenkanalen Goeree-Overflakkkee, 
cultuurhistorisch vooronderzoek naar de mogelijke 
authenticiteit’ (SteenhuisMeurs, 2020).

Aan het begin van onze jaartelling bestond het gebied uit 
een uitgestrekt veenmoeras dooraderd met kreken, gelegen 
achter strandwallen. Vanaf de derde eeuw na Christus 
namen de overstromingen toe en sloeg de zee diepe geulen 
in de strandwallen en het veenmoeras. Het veenpakket 
werd bedekt door wadafzettingen, bestaande uit slikken 
(gebieden die bij laagwater droogvallen en bij hoogwater 
onder water komen te staan), platen (wanneer een slik als 
een eiland in het water ligt) en schorren (opgeslibde en 
begroeide kwelders). Binnen de ontginningsgeschiedenis 
van de eilanden in de zuidwestelijke delta neemt 
Overflakkee een bijzondere positie in. In tegenstelling 
tot de andere gebieden, bleef Overflakkee nog lange tijd 
een onherbergzaam moeras dat ongeschikt was voor 
permanente bewoning. Dat wil niet zeggen dat er geen 
mensen kwamen. Uit archeologische vonsten blijkt dat in 
1200 de gorzen en slikken al bewoond waren.De heren 
van Voorne en Putten hadden de gronden uitgegeven ter 
moernering (ook wel selnering genoemd). Bij moernering 
werd zout gewonnen door vervening. Vervolgens werd 
het verbrand en uit de as werd zout gewonnen. Deze 
vorm van zoutwinning was in de middeleeuwen een 
lucratieve bezigheid, maar had ook een keerzijde. 
Doordat het veen werd vergraven, kon de zee opnieuw 
makkelijk binnendringen, met talloze overstromingen tot 
gevolg, waaronder de stormvloed van 1216 en de Sint-
Elisabethsvloed in 1421. Kort na de Sint-Elisabethsvloed 
werd de moernering in het gebied aan banden gelegd.2

Kernpolders en aanwaspolders
Met de inpoldering van Dirksland (de eerste polder van 
Overflakkee) brak aan het begin van de vijftiende eeuw een 
nieuwe episode aan in de ontginningsgeschiedenis van 
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Hier werd een 
onbewoond schorren- en slikkengebied tot één groot eiland 
bedijkt. Dat was in deze regio nog nooit eerder vertoond 
en zeker niet op de deze schaal. De nieuwlandpolders 
van Overflakkee zijn grootschaliger en rationeler dan 
de oudere Zeeuwse oudlandpolders. Hier moest men 
bij de bedijkingen rekening houden met de bestaande 
eigendomssituatie. Op Overflakkee was de situatie 
anders. De nieuwlandpolders waren nagenoeg leeg. Het 
verkavelingspatroon was recht en rationeel, maar werd nog 
wel beïnvloed door de aanwezige getijdegeulen, die werden 
(her)gebruikt voor de afwatering van de polders.3 Hiermee 
vormen de polders van Overflakkee een overgang van de 
kleinschalige middeleeuwse defensieve bedijking, naar de 
kaarsrechte polders en droogmakerijen die we kennen uit 
de zeventiende eeuw. 
Dirksland is de oudste ringpolder die in 1415 werd bedijkt. 
Aan de oostrand werd de havennederzetting Dirksland 
gesticht, op de plaats waar een getijdengeul door de 
nieuwe dijk was afgedamd. De bedijking van Dirksland 
vormde het startschot voor de aanleg van een reeks polders 
op Overflakkee. Hierna volgde Grijsoord (het Oudeland 
van Oude-Tonge) in 1438, Middelharnis-Sommelsdijk-
Duivenwaard (1465), Herkingen (1482) en Ooltgensplaat 
(1483). Bestuurlijk vielen Goeree (Westvoorne) en 
Overflakkee (Zuidvoorne) onder de heren van Voorne 
en Putten, met uitzondering van Sommelsdijk dat onder 
Zeeuws bewind viel. In de vijftiende eeuw manifesteerden 
de kernpolders zich nog als losse, autonome eilanden, 
maar daar kwam snel verandering in. De geulen tussen de 

eilanden begonnen te verzandden en nieuw land groeide 
tegen de bestaande polders aan. Als het land hoog genoeg 
gegroeid was, werd het bedijkt. Dit werden ‘aanwaspolders’ 
genoemd. De polders groeiden met nieuwe bedijkingen 
als een boomstam met jaarringen. Tegen het einde van de 
zestiende eeuw had Overflakkee zich ontwikkeld tot een 
flink eiland.

Havenkanalen als noodzaak
De ringstraatdorpen in de kernpolders Dirksland, Oude-
Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk en Ooltgensplaat hebben 
tegenwoordig allemaal een havenkanaal, net als het oude 
havenstadje Goedereede (Goeree) en Stellendam, dat pas 
aan het einde van de achttiende eeuw werd gesticht. Door 
de aanwas van land, slibden de havens van de dorpen 
langzaamaan dicht. Vanaf de zestiende eeuw werden oude 
kreeklopen benut om havenkanalen te graven die de dorpen 
met de zee konden verbinden. Het continu inpolderen van 
landaanwas en het bereikbaar houden van de havens was 
een voortdurend proces dat nog zou voortduren tot diep in 
de negentiende eeuw. Een mijlpaal was de aanleg van de 
Statendam in 1751 waarmee Goeree en Overflakkee aan 
elkaar werden verbonden. Ten noorden van de Statendam 
trad al spoedig verlanding op en nieuwe polders werden 
bedijkt, waardoor ook het relatief jonge Stellendam nu 
beschikt over een eigen havenkanaal. De havenkanalen 
zouden in gebruik blijven tot ver in de twintigste eeuw, 
als levensaders voor transport en overslag, afwatering en 
visserij. Hier kwam verandering na de Watersnoodramp 
van 1953 met de aanleg van de Deltawerken, waarmee 
de havenkanalen van de zee werden afgesneden. 
Tegenwoordig liggen ze als relicten in het landschap, vaak 
met een recreatieve functie.

1. GOEREE-OVERFLAKKEE, EILAND EN HAVENKANALEN
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Kaart van de eilanden Goeree en Overflakkee in de jaren ca. 1300 (rechts), 
1750 (links) en 1842 (midden), Hilmar Johannes Backer, 1841 – 1843. [RM]

situatie omstreeks 1300situatie omstreeks 1842situatie omstreeks 1750



STEENHUISMEURS         9

Kaart van het herkenbare zeekleipolderlandschap van Goeree-Overflakke, 
door H+N+S Landschapsarchitecten en Enno Zuidema Stedebouw, 2012. 
[Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland]
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‘Kaart van den polder van Dirksland en eenige annexe polders.’ Met de de 
eerste versie van het havenkanaal, de voormalige kreek, 1593 [NA]

Dirksland
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Het havenkanaal van Dirksland is het langste (circa 
5,1 kilometer) en oudste havenkanaal van Goeree-
Overflakkee. Door nieuwe landaanwas en bedijkingen 
werd het kanaal steeds langer. Hieronder schetsen 
we de ontstaansgeschiedenis van het kanaal in korte 
episodes. 

De naam Dirksland wordt voor het eerst genoemd in een 
oorkonde van 15 mei 1229. Graaf Floris IV ruilde met heer 
Costijn van Zierikzee grond in Schouwen tegen goederen 
in Zierikzee. Uit een oorkonde uit 1275 valt op te maken dat 
graaf Floris V het land vervolgens verpandde aan Albert van 
Voorne aan wij hij geld schuldig was. Omdat Floris V er niet 
in slaagde zijn schuld te betalen, was hij genoodzaakt om 
zijn land als eigendom over te dragen aan Albert. Met deze 
transactie kwam Dirksland in het bezit van de heren van 
Voorne.4 In 1334 werd Dirksland verkocht door Willem III, 
graaf van Holland en Zeeland. Saillant detail is dat Dirksland 
niet van hem was. Wellicht dat het gebrek aan topografische 
kennis hierbij een rol speelde en de zeer versplinterde 
eigendomssituatie van talloze adellijke families die her en 
der gebiedjes in hun bezit hadden. Om de onrechtmatige 
verkoop recht te zetten, stelde Willem IV in1339 een 
oorkonde op waarin werd vastgelegd dat Dirksland door 
de heer en vrouwe van Voorne gebruikt mocht worden, 
alsof het van hen was.5 Het eilandje Dirksland werd vooral 
gebruikt voor zoutwinning (moernering). Aan het begin 
van de vijftiende eeuw kwam hier verandering in, toen het 
gebied door hertog Jan van Beijeren, heer van Voorne ter 
bedijking tot korenland uitgegeven aan Pieter Claesz. Zoon. 

Fase 0: Bedijking van de gorzen van Dirksland tot 
korenland, 1415-1480 
De voorwaarden tot bedijking werden in 1415 nauwkeurig 
vastgelegd in een uitgiftebrief. Hieruit wordt duidelijk dat het 
de intentie was om in de nieuwe polder een volwaardige 
samenleving op te bouwen met een eigen bestuur, 
schout en schepenen en een kerk. 6 Allereerst stelde de 
hertog zijn eigen inkomen veilig. Pieter Claeszoon en zijn 
medebedijkers moesten een zevende deel van het land 
aan hem afstaan en de hertog had recht op tienden van 
koren, vlas en lammeren.7  Daarnaast kreeg het nieuwe 
land voorrechten. De hertog beloofde om zijn onderdanen 
rechtvaardig te behandelen volgens het recht van Voorne 
en bewoners mochten de eerste zeven jaar belastingvrij 
tappen, bakken en andere nijverheden bedrijven. De 
bedijkers kregen het recht om een bestuur op te stellen 
en voor de periode van zeven jaar schout en schepenen 
te benoemen. Verder moest een deel van het land 
geschonken worden aan de kerk, als inkomensbron voor de 
priesters en voor het onderhoud van de te stichten kerk.8 
De locatie van het havendorp Dirksland werd zorgvuldig 
gekozen, als bestuurlijk en kerkelijk centrum van de 
ambachtsheerlijkheid, maar ook als handelsknooppunt voor 
de scheepvaart. Het dorp werd gesticht op een plek waar 
drie kreken op het buitenwater uitkwamen.9 Dirksland is 
opgezet als ringstraatdorp of sleuteldorp: een plattegrond 
in de vorm van een sleutel. Om de kerk loopt een ringstraat 
die door een hoofdstraat (voorstraat) loodrecht is verbonden 
met de dijk. Parallel aan deze voorstraat liggen twee 
secundaire wegen: de achterstraten. Deze karakteristieke 
dorpstypologie zou navolging vinden in de andere dorpen 
die op Overflakkee werden gesticht.10 In Dirksland heeft 
de plattegrond een iets afwijkende vorm: de voorstraat 
ligt op een hoek van 60 graden tegen de polderdijk. Deze 

afwijking is waarschijnlijk te danken aan de aanwezigheid 
van twee kreken. De polder Dirksland werd een ingericht 
als ambachtsheerlijkheid. De ambachtsheren resideerden in 
een huis in Dirksland, het zogenaamde Hof, dat bevond zich 
op de locatie van het huidige Stationsweg 14.

2. HET HAVENKANAAL VAN DIRKSLAND 



12    HAVENKANAAL DIRKSLAND

Kaart van de ambachtsheerlijkheid van Dirksland, eind zeventiende 
eeuw. Hier is het nieuwe, rechte havenkanaal in beeld gebracht. In de 
stadsplattegrond is ook het Hof van Dirksland goed te zien. [NA]
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Fase 1: Dirksland en Sommelsdijk verbonden, 
1480-1601
De haven van Dirksland was gesitueerd aan een 
getijdengeul, die de scheepvaart toegang verschafte tot het 
Haringvliet. Na de Sint Elisabethsvloed zou het Haringvliet 
uitgroeien tot de belangrijkste vaarroute in de regio. De 
Grevelingen ging daarentegen steeds meer verzanden en 
was daarom minder geschikt voor grotere schepen. Dit 
verklaart de noordelijke oriëntatie van het havenkanaal 
van Dirksland. De bedijkers namen grote financiële risico’s 
door in deze barre omgeving zo’n flink gebied in een keer 
te bedijken, maar de onderneming bleek succesvol. De 
bedijking van Dirksland hield stand, ook tijdens de Sint 
Elisabethsvloed in 1421. De inpoldering van Dirksland zou 
tot lichtend voorbeeld dienen voor de bedijking van andere, 
nabijgelegen gebieden. In 1465 was het de beurt aan 
Middelharnis, Sommelsdijk en Duivenwaard. Deze gorzen 
werden in één keer bedijkt tot een polder die anderhalf keer 
zo groot is als die van Dirksland. De zeearm tussen de twee 
polders slonk door verzanding al spoedig tot een ondiepe 
kreek. In 1465 stond deze kreek bekend onder de naam 
Bremvliet of Boernvliet, later onder de naam Boomvliet.11 In 
1480 werd de Oude Plaat bedijkt waarmee het Oudeland 
van Sommelsdijk met Dirksland werd verbonden. Met 
deze bedijking was de Boomvliet zowel scheepvaart- als 
uitwateringsgeul geworden. Na de inpoldering van de kleine 
St. Christoffelpolder (1490) fungeerde de Boomvliet als 
afwateringsgeul voor drie polders. 

De Oude Plaat, de polder waarmee Dirksland en Sommelsdijk aan elkaar 
werden verbonden. Kaart uit 1858. [NA].
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Op deze kaart de net aangelegde polder van Onwaard en Aarddijkswal 
uit de zeventiende eeuw zijn zowel het nieuwe, rechte havenkanaal als de 
kronkelende Boomvliet ingetekend. [NA]
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Fase 2: kronkelende kreek wordt een recht havenkanaal,  
1601-1656
Het gebied waar de Boomvliet doorheen stroomde, was 
bekend onder de naam Oud Onwaard. Dit gebied in de 
vorm van een driehoek, vormde de laatste open verbinding 
van Dirksland met de zee. Ook hier trad verzanding op. De 
bedijking van het gebied werd omstreeks 1504 door Adriaan 
Adriaen Cornelisz van Cleyburgh ter hand genomen.12 
Tussen Adriaen Cornelisz van Cleyburgh en de omliggende 
polders werd een contract gesloten waarin werd vastgelegd 
dat er een sluis moest komen, waar iedereen aan zou 
meebetalen. Daarbij moest een spui worden gegraven 
om de haven van Dirksland op diepte te houden. Bij de 
Allerheiligenvloed van 1570 kwam de jonge polder volledig 
onder water te staan.13 In 1599 verkocht Herman van 
Bourgondië, heer van Sommelsdijk de verdronken gronden 
aan Johan de Gruytere, ambachtsheer van Dirksland. De 
Gruytere greep de gelegenheid aan om de haven van 
Dirksland te verbeteren, omdat die ‘met soo veel kromten 
ende bochten is loopende door het Gors van Ouwaert 
(Onwaard), datse door de Spoye niet en kan schoon 
gehouden worden (…).’14 In 1601 verleenden de Staten 
van Holland toestemming om de kronkelende Boomvliet te 
vervangen door een rechte haven. De grafelijkheidsgronden 
in Onwaard en Aarddijkwal werden in erfpacht uitgegeven 
met de verplichting om ze tot korenland te bewerken. De 
bedijkers zorgden voor een nieuwe haven voor Dirksland. 
Met de inpoldering van Onwaard werd in 1604 de loop 
van het havenkanaal verlegd en recht getrokken. De al 
aanwezige spuikolk werd uitgediept en aan de noordzijde 
van het spui, ter hoogte van de dijk van de Oude Plaat 
kwam een nieuwe spuidijk.15 

Het havenkanaal van Dirksland was van levensbelang voor 
de polder, niet alleen als afwatering voor de polder (en 
later ook andere polders), maar vooral voor de scheepvaart 
en de export van landbouwproducten. In Dirksland werd 
onder meer meekrap geteeld, een plant die gebruikt werd 
voor het produceren van rode kleurstof. In het boek ‘de 
Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver’ door R. Bakker uit 
1798 staat over de economie van Dirksland het volgende 
te lezen: ‘Den nuttigen Landbouw en Graanenteeld, als 
ook den Meekrap (welk hier zeer voordelig groeit) doet 
de welstand deezer Heerlykheid bloeien, en verschaft zo 
door het planten, roeijen, droogen en beryden van dezelve 
aan veele handen Bezigheid; ook werden hier jaarlyks 
een groote kwantiteit Aardappelen geteeld, die zo om 
deszelfs aangenaame smaak als nuttig voedsel, overal naar 
andere plaatsen er verkoop werden gezonden, werdende 
de Aardappelen welke hier geteeld werden overal zeer 
gepreezen, voor het overige geneeren zich de Inwoonders 
van Dirksland, met het doen van Winkels en het Hanteeren 
der noodzaaklykste en niet te ontbeerene Handwerken, 
waar door ieder derzelver zyn bestaan geniet.’16

Boven: Sfeerbeeld van Dirksland uit Stad- en dorpbeschrijver, 1798

Onder: Op deze kaart van het einde van de zeventiende eeuw is goed te zien 
dat het havenkanaal van Dirksland niet stopte bij de zeewerende dijken, maar 
door de slikken en gorzen werd doorgetrokken. [NA]
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De groei van de polders rondom Dirksland in de achttiende eeuw. Boven 
geeft de situatie weer omstreeks 1751 en onder omstreeks 1821. [SGO]

Kaart uit 1733 met opkomende, slikken, platen en gorzen voor de kust 
van Overflakkee. [RM]
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Fase 3: de Kraaijerplaat en het Dirkslandse Sas, 
1656-1790
Met alle bovengenoemde ingrepen waren de problemen 
met de bereikbaarheid van Dirksland nog niet opgelost. 
Doordat het havenkanaal ook gebruikt werd voor de 
afwatering van de relatief laaggelegen polders, kwam er slib 
in het kanaal terecht. De verzanding kwam dus van twee 
kanten: van het sediment aangevoerd door het Hollands 
Diep én van het afvalwater uit de polders. Daarbij groeide 
voor de haven in het Haringvliet een enorme zandplaat, de 
Kraaijerplaat. In 1656 werd besloten om het havenkanaal 
nog verder te verlengen, dwars door de plaat heen. De 
kosten werden deels voor de rekening genomen door de 
Staten van Holland en West-Friesland. Ook de omliggende 
polders – en dat werden er steeds meer – droegen bij in 
de kosten, aangezien het havenkanaal van levensbelang 
was voor hun uitwatering.17 Een reeks inpolderingen 
volgde: Oud-Kraaijer en Nieuwland (1669), Nieuw-Kraaijer 
(1709), Kraaijenisse (1760) en Kraaijestein en Everdina 
(1762). Vervolgens was het pappen en nathouden voor 
de Dirkslanders. Het havenkanaal slibde al snel dicht en 
was inmiddels te lang om door middel van de spuikolk 
bij Dirksland doorgespoeld te worden. Alleen al in de 
achttiende eeuw moest het kanaal drie keer uitgebaggerd 
worden: in 1757, 1768 en 1780.18 Werkzaamheden om het 
kanaal te verlengen vonden plaats in 1740 en 1780. Om de 
afwatering te verbeteren, werd in 1731 een poldermolen 
gebouwd (nu slechts nog een molenstomp) en een 
boezem aangelegd. In 1765 verleenden de Staten van 
Holland toestemming om een kleine haven aan te leggen 
in de Kraaijenissepolder tussen de haven Dirksland en de 
Schenkeldijk. Deze haven was bedoeld voor de aanvoer van 
materialen voor de bouw van vier boerderijen in de polder 
en de afvoer van granen.19 Bij de aanleg van de haven had 

Dirksland een dikke vinger in de pap: er moest havengeld 
aan Dirksland betaald worden en het polderbestuur van 
Dirksland werd ook verantwoordelijk voor het onderhoud. 
De haven wordt genoemd in schriftelijke bronnen, maar is 
niet terug te vinden op historische kaarten. 

In 1790 werd een schutsluis gebouwd om de problemen 
met de afwatering voor eens en altijd op te lossen. Het 
kunstwerk dat bekendstaat als het ‘Sas van Dirksland’ 
werd gebouwd op initiatief van Cornelis van der Valk, 
dijkgraaf en schout van Dirksland. Het was een zeer 
kostbare onderneming, de sluis met sluiswachterswoning 
kostte ruim 100.000 gulden.20 Door de schutsluis zou het 
havenkanaal niet meer zijn overgeleverd aan de getijden, 
met minder slibaanvoer als resultaat. Deze schutsluis 
moest het spui in het dorp overbodig maken en een einde 
maken aan het telkens opnieuw uitdiepen van de haven. 
Voor het Sas werd een waterschap in het leven geroepen 
waarin alle deelnemende polders waren vertegenwoordigd: 
Dirksland, Oude Plaat, Oud Onwaard en Aarddijkswal, 
Christoffel, Zeeuws Nieuwland, Oud Kraaijer, Nieuwe 
Kraaijer, Oud Melissant, Alteklein en Roxenisse. De polders 
betaalden naar hun grootte een jaarlijkse bijdrage.21 
De bouw van het Sas was een immens project. Zo’n 
zeshonderd polderwerkers bouwden de schutsluis en 
een sluiswachterswoning. Ook verlengden en verdiepten 
ze het kanaal. Het Sas van Dirksland ontwikkelde zich 
als een verkeersknooppunt van betekenis voor de regio. 
Nadat de Deltawerken de Dirkslandse haven afsloten 
van het Haringvliet, raakte de schutsluis in verval. In de 
jaren negentig van de twintigste eeuw werd dit imposante 
rijksmonument hersteld. 

Boven: het Sas van Dirksland, jaartal onbekend. 
[Dirksland in oude ansichten, 1974] 

Onder: het Sas van Dirksland 2000. [RCE]
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Enkele beelden uit het einde van negentiende-eeuw en begin twintingste-
eeuw die de levendigheid en inrichting van het havenkanaal toen laten zien 
[uit Dirksland in oude ansichten deel 2, 1980]: 
- linksboven de havenkom en de Kaai, 
- linksonder de splitsing van de West Havendijk (rechts) en de Kaai (links), 
- rechts het Schulleppad met een deel van de havenkom. 
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Fase 4: de laatste polders en de Deltawerken, 
1790-heden
In de negentiende eeuw stagneerde de grote hausse aan 
inpolderingen. Het havenkanaal van Dirksland groeide nog 
met circa een halve kilometer door de aanleg van enkele 
kleinere polders, waaronder de Halspolder in 1803. Deze 
polder was het resultaat van landaanwas ten gevolg van 
de aanleg van de Stellendam of Statendam in 1751. In 
1808 was de plaat Flakkee aan de beurt, die de havens 
van Sommelsdijk en Middelharnis belemmerde. Deze 
plaat was het bezit van de Staten van Holland die het in 
1808 bedijkten, met de polders Westplaat-Flakkee en de 
Oostplaat-Flakkee als resultaat. Tussen deze twee polders 
werd de weg vrijgehouden voor het havenkanaal van 
Middelharnis. Hierna volgden nog de polder Buitengronden 
in 1828, de Bospolder in 1846 en de Kroningspolder, 
waarvan de bekading werd opgeleverd 1898. De 
laatstgenoemde was een initiatief van de Staat der 
Nederlanden en de polder werd vernoemd naar de kroning 
van Koningin Wilhelmina die in hetzelfde jaar plaatsvond. 
Op de noordoostelijke hoek van de Bospolder heeft na 
de Tweede Wereldoorlog nog een tijd buitendijks een 
eendenkooi gelegen. In de jaren zeventig verdween dit relict 
weer van de kaart. Met deze reeks van kleine polders kwam 
een eeuwenlang proces van een steeds langer wordend 
havenkanaal, tot een einde. Hiermee beschikt Dirksland 
over het langste havenkanaal (volgens de definitie, zoals 
in de inleiding geschetst) van de zuidwestelijke delta in 
Nederland.

De negentiende eeuw was een periode van bestuurlijke 
centralisatie, mechanisatie en versnelling, ook in Dirksland. 
Het spoorwegennetwerk deed zijn intrede in de grote 
steden en in de landelijke gebieden kwamen lokaaltrams. 
In Sommelsdijk kwam de Rijkstramhaven voor de tram- 
en veerbootverbinding van de Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij (RTM). Deze veerdienst zou tot de opening 
van de Haringvlietdam in 1971 in gebruik blijven. Ook 
werd een tramnet over het eiland uitgerold, dat in 1909 
geopend werd. De spoorlijn liep vanaf Middelharnis naar 
Ooltgensplaat en Ouddorp. Om de haven van Dirksland 
voor schepen bereikbaar te houden, reed de tram hier over 
een beweegbare rolbasculebrug. De Watersnoodramp 
van 1953 betekende het einde van de trams op Goeree-
Overflakkee. De schade aan het spoornetwerk was 
groot, en in 1956 werd het personenvervoer op Goeree-
Overflakkee definitief beëindigd.22 In 1970 werd de 
rolbasculebrug in Dirksland vervangen door een 
voetgangersbrug. Met de aanleg van de Deltawerken 
werd het havenkanaal van Dirksland definitief voor de 
scheepvaart afgesloten. Er is geen vaarverbinding meer 
met het Haringvliet. In plaats daarvan maakt het kanaal vlak 
voor de Zuiderdiepdijk een bocht om aan te takken op het 
Zuiderdiep. De open verbinding met de zee is afgesloten en 
het havenkanaal van Dirksland – eens een economische 
levensader – is een relict in het landschap geworden.

Rien Poortvliet heeft regelmatig in en om Dirksland  geschilderd. Boven een 
schilderij van het Sas van Dirksland en onder de trambrug bij Dirksland. 
Beide werken zijn opgenomen in het boek ‘Langs het tuinpad van mijn 
vaderen’ uit 1987. Mede dankzij deze verbeeldingen is het landschap 
onderdeel geworden van het collectieve geheugen.
 [Geschiedenisvandirksland.com]
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Foto van het havenkanaal met op de achtergrond de trambrug en de 
dorpskern van Dirksland, omstreeks 1900. 
[Dirksland in oude ansichten, 1974]

Luchtfoto van het havenkanaal en de dorpskern van Dirksland, 1956. 
[Uit geschiedenisvandirskland.com]
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Overzichtskaart met alle ruimtelijke ingrepen ten behoeve van de 
ruilverkaveling, uit ‘Rapport voor de ruilverkaveling Flakkee’, 1981 [WUR]
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1. DORPSBEELD VAN DIRKSLAND
Dirksland is het eerste ringstraatdorp op Overflakkee. 
De geschiedenis van deze dorpen is net als de 
ontginningsgeschiedenis onlosmakelijk verbonden met de 
totstandkoming van de havenkanalen.23 Hoewel de haven 
van Dirksland geen schepen meer herbergt en inmiddels 
gedomineerd wordt door autoverkeer, zijn er nog wel sporen 
van de bloeiperiode van de haven. Zo staan er nog enkele 
pakhuizen en het voormalige huis van de havenmeester. 
Een deel van de bebouwing is echter flink vervallen en de 
havenkom zelf is slecht toegankelijk door het autoverkeer 
en de bijbehorende straatinrichting met vangrail. Op 
historische foto’s is te zien dat de kademuren waren 
gemetseld. Inmiddels zijn die vervangen door betonnen 
exemplaren. Ook de havenmond is ingekort en de spuikolk 
is gedempt.  

2. DE GEDEMPTE SPUIKOLK
Gelijktijdig met de eerste bedijking van de polder Onwaard 
en Aarddijkswal, werd in 1504 in het dorp een spuikolk 
aangelegd. Bij vloed werd deze gevuld met water. Wanneer 
het laagwater was, werden de sluisdeuren opengezet en 
stroomde het water met veel kracht naar buiten. Zo werd 
de haven schoongespoeld van zand. De spuikolk moest 
eindeloos worden onderhouden en uitgediept. Doordat het 
havenkanaal steeds langer werd, werd het steeds lastiger 
om de haven op deze manier te blijven schoonspoelen. De 
spuikolk werd uiteindelijk aan het einde van de achttiende 
eeuw gedempt, na de aanleg van het Sas van Dirksland. 
De vierkante vorm van de spuikolk en de straatnamen 
Noord-Spuidijk en Zuid-Spuidijk verwijzen nog naar deze 
geschiedenis.  

3. OUDE WATERKERENDE DIJKEN 
De dijken of dijkrelicten langs het havenkanaal maken de 
geschiedenis van Overflakkee leesbaar als, een eiland in de 
delta, dat door de eeuwen heen door talloze inpolderingen 
telkens een stukje groter groeide. Wandelend vanaf 
Dirksland naar het Haringvliet worden de polders steeds 
jonger. De Noorddijk markeert de polder van Dirksland. 
Vanaf de Noorddijk richting het noorden, liggen de 
ringdijken van de nieuwere polders verder van het kanaal 
af en is het havenkanaal vanaf de parallel gelegen dijken 
ook niet meer zichtbaar. Op de kaart is goed te zien hoe de 
Kraaijerplaat in delen werd ingepolderd en het tracé van het 
havenkanaal als een inverse werd ‘uitgespaard’. Het gaat 
om opvallende dijken met een hoog en steil talud, bedoeld 
om de lagergelegen gronden te beschermen tegen zee-
inbraken.

3. ERFENISSEN
De dijken (groene lijnen) en polders (met datum van aanleg) langs het 
havenkanaal van Dirksland. [Uit: Landschapinnl.nl] 
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4. KREKEN
Het havenkanaal was er voor een bevaarbare haven, maar 
ook voor de afwatering van de polder. Er waren diverse 
kreken die uitwaterden op het havenkanaal, waarvan 
er twee aan het begin van Dirksland: het Smalle gooi 
en het Boomvliet. Beide zijn afgesloten en staan niet 
meer in verbinding met het havenkanaal. De Boomvliet 
waterde uit op het spui en vormde met de huidige 
Sluiskreek één waterweg. Het Boomvliet is van betekenis 
als oorspronkelijke de haven van Dirksland (zie ook de 
kaart op p. 14). Het vroegere verloop van de kreek is nog 
enigszins zichtbaar in het landschap, ter hoogte van de 
Onwaardsedijk Noord. Van het water rest alleen nog een 
zeer smal beekje. Het tracé van de Boomvliet wordt vooral 
duidelijk gemarkeerd door het tracé van de dijk dat met 
een scherpe bocht van het havenkanaal afbuigt. Verder 
in noordelijke richting wateren twee kreken uit op het 
havenkanaal: de kreek in Polder Nieuw-Kraaijer en het 
Zwarte Gat in de polder Oud-Kraaijer. Ten slotte loopt het 
Zuiddiep parallel aan de Grevelingen aan het noordelijke 
uiteinde van het havenkanaal. 
In het project ‘Kreek in zicht Goeree-Overflakkee’ is de 
ambitie om enkele van deze kreken beter zichtbaar te 
maken, zoals bij de Tuinstraat in Dirksland. 

5. HET JAAGPAD
Op de kadastrale minuutplans uit 1811-1832 staat ‘trekpad’ 
aangegeven, het jaagpad voor trekschuiten. Dit pad liep aan 
de westzijde van het havenkanaal vanaf Dirksland richting 
het Sas van Dirksland. Dit pad is tegenwoordig verdwenen. 
Vanaf het Sas van Dirksland richting het Haringvliet is 
recentelijk een nieuw onverhard wandelpad aangelegd. 

6. HOLLESTELLE
Een hollestelle is een kunstmatige ronde poel, verhoogd 
gelegen in een dijk, bedoeld als drinkplaats voor 
schapen. Aan het havenkanaal van Dirksland zijn op 
historische kaarten twee hollestelles aanwezig, waarvan 
er tegenwoordig nog één in het landschap zichtbaar is, 
namelijk iets zuidelijk van de Oud-Kraaijerdijk. Hier splitst 
de dijk zich op en maakt een scherpe bocht. De verdwenen 
hollestelle bevond zich ter hoogte van Westhavendijk 45. 
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7. GERIEFBOSJES
Tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden tussen 1977 en 
1985 is het kanaal van Dirksland van aangezicht veranderd. 
Er kwamen nieuwe bomensingels aan de oostzijde van het 
kanaal, met als doel het historische landschapsbeeld van 
elzen en hakhoutbossen te herstellen. In het Rapport voor 
de ruilverkaveling Flakkee uit 1981 is hierover te lezen: 
‘Tevens zal versterking van het landschap plaatsvinden 
door het aanbrengen van een aantal grotere en kleinere 
landschapselementen. Het aanbrengen van erfbeplantingen 
zal worden gestimuleerd.’ Aan de Oost Havendijk kwamen 
drie van dit soort geriefbossen tot stand (zie ook de kaart 
met de ruilverkavelingsprojecten op p. 21).

8. HET SAS VAN DIRKSLAND
De schutsluis van Dirksland is het cultuurhistorische 
paradepaardje van het havenkanaal. In 1790 werd de 
schutsluis gebouwd om de problemen met de afwatering 
nu voor eens en altijd op te lossen. De schut- en 
uitwateringssluis heeft een draaibrug en lantaarns. Het 
complex heeft twee gemetselde sluishoofden met elk 
twee stel houten puntdeuren. Tussen de sluishoofden 
bevindt zich een schutkolk. Het gehele complex heeft 
een rijksmonumentale status. Het Sas van Dirksland was 
een belangrijk verkeersknooppunt en laadplaats. Vanaf 
Dirksland liep aan de westzijde van het kanaal een jaagpad 
en de sluis wordt geflankeerd door twee peekaaien.  

9. TWEE UITWATERINGSSLUIZEN EN EEN DUIKER
Op de kaart van de ambachtsheerlijkheid Dirksland uit 
het Caertboeck van Voorne zijn twee uitwateringssluizen 
ingetekend, die nog steeds zichtbaar zijn in het 
huidige landschap. Waarschijnlijk gaat het hier om de 
stenen sluisjes ter hoogte van de oude trambrug bij de 
Secretarieweg en bij de Mozartsingel. Waarschijnlijk waren 
op deze plekken al vanaf het begin van de polder Dirksland 
uitwateringssluizen aanwezig. Bekend is dat het exemplaar 
bij de Mozartsingel in 1672 werd vernieuwd en in 2002 
werd gerenoveerd. Op de stichtingssteen van de sluis is 
het jaartal te zien en het familiewapen van de toenmalige 
dijkgraaf en schout van Dirksland Leonardus van Dam.24 
Onder de Oost Havendijk bevindt zich een duiker, waarmee 
de Sluiskreek kan uitwateren op het havenkanaal. 
Deze duiker is waarschijnlijk al vanaf de aanleg van de 
polder Oud-Onwaard en Aarddijkswal aanwezig. Op een 
zeventiende-eeuwse kaart van de polder, is de duiker 
ingetekend als de ‘Sluis van Onwaart’. De kreek is in de 
jaren zeventig rechtgetrokken, maar komt nog op dezelfde 
plaats uit op het havenkanaal. De duiker is niet zichtbaar 
vanaf de dijk. 
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10. PEEKAAIEN
Peekaaien of bietenkades bevonden zich her en der 
langs de haven. Dit waren stenen kades, bedoeld om 
suikerbieten, aardappelen en andere landbouwproducten op 
schepen te laden. Aan het havenkanaal zijn nog vijf van dit 
soort kades te vinden. De twee peekaaien in het dorp zelf, 
worden nu gebruikt als parkeerterrein. Aan de westelijke 
oever van het kanaal is in 2013 een kunstwerk geplaatst 
van Michel Snoep. De cortenstalen kruiwagens herinneren 
aan de aan suikerbieten die op de schepen werden 
gestort. Ter hoogte van de splitsing van de Noorddijk en 
de West Havendijk aan de westelijke oever van het kanaal 
is ook een peekaai aanwezig. Het ligt voor de hand dat 
dit wellicht de locatie is van de haven Kraaijenisse uit de 
achttiende eeuw, alhoewel we dat niet op kaarten hebben 
kunnen terugvinden. De peekaai is nu onderdeel van een 
industrieterrein en niet toegankelijk. Ten slotte bevinden 
zich nog twee peekaaien bij het Sas van Dirksland. Ook 
hier worden tegenwoordig auto’s geparkeerd. Wel zijn 
deze peekaaien voor wandelaars bereikbaar en zijn de 
niveauverschillen tussen de kades, het water, de dijk en de 
sluis hier goed te ervaren. 

11. BRUGVERBINDINGEN 
Het havenkanaal is ruim 5,1 kilometer lang en kent 
inmiddels drie brugverbindingen. Dat is niet altijd het geval 
geweest. Op kadastrale kaarten uit de periode 1811-1832 
was het Sas van Dirksland de enige aanduiding van een 
verbinding tussen de twee oevers. De eerste brugverbinding 
werd in 1909 aangelegd ten behoeve van de tramlijn op 
Goeree-Overflakkee. De trambrug, een rolbasculebrug 
die geopend kon worden om ruimte te maken voor de 
scheepvaart, werd in 1970 vervangen door de huidige 
voetgangersbrug. Deze brug is in november/december 2019 
gerenoveerd.

Voorts werd aan het einde van de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw de N215 aangelegd, een autoweg die met 
een hoge brug over het havenkanaal voert. Tot slot werd in 
2013 in noordelijke richting een nieuwe fietsbrug geopend, 
als onderdeel van de schoolroute van Melissant naar 
Middelharnis.

12. HISTORISCHE (AGRARISCHE) BEBOUWING
Aan het havenkanaal buiten het dorp Dirksland is weinig 
historische bebouwing te vinden. Een uitzondering betreft 
een boerderij met schuur uit 1876 aan de West-Havendijk 
51. Hoewel de boerderij met de tijd is aangepast, zijn 
nog wel karakteristieke kenmerken zichtbaar, zoals een 
zadeldak met decoratieve windveer, zowel bij de boerderij 
als bij de houten schuur. De vensters van de boerderij 
zijn voorzien van rollagen. De boerderij is karakteristiek 
gesitueerd op de plek waar de dijk zich van het water 
verwijdert. Een tweede agrarisch ensemble van belang 
bevindt zich iets ten zuiden van het Sas van Dirksland. Hier 
liggen een boerderij en karakteristieke betonnen schuren uit 
de wederopbouwperiode (1950-1955).
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13. TWINTIGSTE-EEUWSE GEMALEN
Tijdens de ruilverkaveling werd ook de waterhuishouding 
onder handen genomen. In het rapport van de 
Cultuurtechnische Commissie met de toelichting op het 
project staat te lezen: ‘Grote delen van de cultuurgrond 
in het gebied kampen in meerdere of mindere mate 
met wateroverlast. Plaatselijk leidt dit tot langdurig 
te  hoge grondwaterstanden. Door de in het kader van 
de ruilverkaveling te nemen maatregelen zal deze 
wateroverlast grotendeels worden opgeheven.’25 Om de 
afwatering te verbeteren werden sloten uitgediept en nieuwe 
gemalen geplaatst. Uiteindelijk kwamen er in deze periode 
drie gemalen tot stand en werd het bestaande gemaal Oost-
Kraaijer uit 1957 gemoderniseerd. Nieuw geplaatst werden 
gemaal Oost-Kraaijer, Smits en Westplaat II. Hiernaast 
is een overzicht opgenomen van de gemalen langs het 
Dirkslandse havenkanaal. 
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4. DRIE SFEREN VAN HET HAVENKANAAL

Het havenkanaal van Dirksland is op te delen in drie 
sferen, die gerelateerd zijn aan de fases van aanleg. De 
eerste is het dorp Dirksland en omgeving, gelegen in 
de polder Dirksland. Voorbij de polder Dirksland opent 
het landschap zich en biedt zicht op de kenmerkende 
grootschalige nieuwlandpolders. De parallel gelegen dijken 
verwijderen zich van het havenkanaal en er wordt een 
coulisselandschap zichtbaar: een afwisseling van open 
(polders) en een meer besloten inrichting (geriefbosjes). 
Vanaf het Sas van Dirksland opent het landschap zich 
met een weids uitzicht, totdat het havenkanaal door de 
Zuiderdiepdijk van het Haringvliet wordt afgesloten. 

Op de volgende pagina’s worden  de kenmerken per 
sfeer beschreven en wordt ook stilgestaan bij de actuele 
ontwikkelingen, de ruimtelijke knelpunten en de kansen voor 
de toekomst. 

Sfeer 1: dorp en Ommeland

Sfeer 2: een uitgestrekt coulissenlandschap

Sfeer 3: een open einde
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SFEER 1: DORP EN OMMELAND 

Kenmerken
Het havenkanaal en de dorpskern van Dirksland zijn 
historisch aan elkaar verwant. Zonder dorpskern geen 
haven en vice versa. De historische bebouwing aan het 
kanaal laat nog een glimp zien van het verleden van 
de haven als bedrijvig middelpunt. Hier zijn onder meer 
enkele pakhuizen en het huis van de havenmeester 
getuige van. Voorbij de Boezemweg wordt de afstand 
tussen de bebouwing van het dorp en het kanaal groter, en 
voorbij de Mozartsingel wordt het open polderlandschap 
van de Dirkslandpolder zichtbaar. Dit eerste deelgebied 
markeert de relatie tussen het dorp en het kanaal en de 
overgang van dorp naar ommeland. Wanneer de dijk van 
de Dirkslandpolder afbuigt van het havenkanaal, begint de 
tweede sfeer (uitgestrekt coulisselandschap).

Actuele ontwikkelingen ten behoeve van erfgoed
Recentelijk is een nieuwe steiger geopend in de oostoever 
van het havenkanaal nabij de dorpskern. Deze steiger is 
een ontmoetingsplek voor de dorpelingen dat gebruikt 
wordt om te vissen, voorstellingen, enz. De huidige 
voetgangersbrug (de vroegere tramverbinding) is in 
npvember/december 2019 gerenoveerd. De voormalige 
RTM-brug wordt opgeknapt en voorzien van een passend 
kunstwerk met verlichting.

Knelpunten 
De knelpunten zijn in dit deelgebied prangend. De grote 
hoeveelheid autoverkeer langs het havenkanaal met 
bijbehorende vangrail, vormt een flinke barrière in de 
relatie tussen het dorp het de haven. Een groot deel van 
de bebouwing aan het havenkanaal staat er vervallen bij. 
Daarbij is de inrichting van de openbare ruimte niet in lijn 
met het karakter van de haven: zo zouden de leilindes aan 
de kade niet misstaan op een boerenerf of een dorpskern. 
Met een historische haven heeft deze groeninrichting echter 
niet veel te maken. De gemetselde kademuren hebben 
plaatsgemaakt voor betonnen en damwand exemplaren. De 

havenmond is ingekort ten behoeve van parkeerplaatsen 
en de spuikolk volgebouwd. De peekaaien verderop 
worden momenteel gebruikt als parkeerterreinen.Het staat 
wel op de planning om een blokkade voor autoverkeer 
en een herinrichting van het gebied (herbestrating, 
zitgelegenheden, verlichting e.d.) te realiseren in 2020. 

Kansen
Dirksland is een dorp in de groei, onder meer vanwege 
het ziekenhuis, dat een van de grootste werkgevers van 
de regio is. Het havenkanaal biedt bij uitstek kansen 
om een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken, voor de 
Dirkslanders en recreanten. Het historische centrum 
van het ringstraatdorp Dirksland is relatief onaangetast, 
vergeleken met de haven. Door de haven een opknapbeurt 
te geven (eenduidigheid van de kades, verbetering van 
de inrichting van beide oevers) en de verbinding met 
de historische dorpskern te herstellen (ontdoen van 
verkeersbarrières, bebouwing opknappen en activering), 
kan hier een fantastische verblijfsruimte ontstaan, waar 
ook de peekaaien (met een nieuwe inrichting) bij betrokken 
kunnen worden. 
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SFEER 2: EEN UITGESTREKT COULISSELANDSCHAP

Kenmerken
Het tweede deelgebied begint bij het einde van de polder 
Dirksland. De omringdijk van de polder verwijdert zich van 
de dijk. Hier begint het landschap van de aanwaspolders. 
De aanwaspolders van Goeree-Overflakkee maken het 
landschap leesbaar als grote tijdringen. In deze sfeer 
wordt het havenkanaal als het ware begeleid door een 
buitendijkse zone waar soms een erf op is gebouwd. 
De West-Havendijk loopt parallel aan het havenkanaal, 
maar heeft geen zichtrelatie met het water, omdat de 
afstand te groot is. De grootschalige verkaveling van 
nieuwlandpolders, die zo kenmerkend zijn voor landschap 
van Goeree-Overflakkee zijn hier in volle glorie zichtbaar. 
Aan de overkant van het havenkanaal loopt de Oost-
Havendijk, ook op enige afstand van het havenkanaal. 
De openheid van de polders wordt afgewisseld door 
geriefbosjes die in de periode van de ruilverkaveling zijn 
aangeplant. Hierdoor ontstaat een coulisselandschap: een 
mix tussen openheid en beslotenheid. De bebouwing aan 
weerzijde van het havenkanaal is voornamelijk agrarisch 
van aard (met kleine woonhuizen en schuren van een groter 
formaat) en waarvan de meeste gebouwd zijn na 1950. 
Deze tweede sfeer eindigt met het Sas van Dirksland als 
hoogtepunt. 

Actuele ontwikkelingen
Op de hoek Oost Havendijk en Oude Kraaierdijk langs 
het havenkanaal is recentelijk een erf bijgebouwd. Andere 
ontwikkelingen zijn nog onbekend. 

Knelpunten
Het belangrijkste knelpunt in dit gebied, is dat het vanaf de 
oever niet mogelijk is om bij het havenkanaal te komen. De 
parallel gelegen dijken hebben een te grote afstand van het 
water; er is geen zichtrelatie. Het polderlandschap heeft 
een immens grote kwaliteit en is relatief onaangetast. Het 
havenkanaal is echter onzichtbaar. Daarbij worden ook hier 
de aanwezige peekaaien gebruikt als parkeerterreinen. 

Kansen
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt én belevingswaarde ligt 
het voor de hand om het jaagpad aan de westelijke oever 
van het havenkanaal te herstellen. Zo kan een wandelroute 
worden gemaakt, waarmee het volledige havenkanaal voor 
wandelaars wordt ontsloten. Daarbij kan het verhaal van 
de aanwezige peekaaien beter zichtbaar worden gemaakt. 
Verder liggen er kansen om in dit gebied in te zetten op 
de zichtbaarheid van het kanaal vanuit de Oost en West 
Havendijk. 
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SFEER 3: EEN OPEN EINDE

Kernmerken
Het derde sfeergebied met de titel ‘een open einde’ refereert 
aan de sfeer in het landschap ten noorden van het Sas 
van Dirksland. Het landschap opent zich naarmate het 
Haringvliet naderbij komt. Vanaf het Sas van Dirksland is 
het havenkanaal te voet te bereiken. Aan de westelijke 
oever is vanaf het Sas het oude jaagpad hersteld. Met 
uitzondering van enkele bosjes kenmerkt dit gebied zich 
door verre doorzichten en panorama’s. De titel ‘open einde’ 
is tweeledig: het havenkanaal eindigt niet op de plek waar je 
zou verwachten, maar gaat vlak voor de Zuiderdiepdijk de 
hoek om in westelijke richting. Vanaf de Zuiderdiepdijk is er 
een immense openheid met uitzichten op de Deltawerken 
en op Hellevoetsluis. 

Actuele ontwikkelingen
Actuele ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot het 
havenkanaal zijn ons in dit deelgebied niet bekend. 

Knelpunten
Het havenkanaal heeft geen open verbinding meer met het 
Haringvliet. Daardoor is er een soort anticlimax; het wordt 
niet onmiddellijk duidelijk dat zich hier de kuststrook van het 
eiland bevindt

Kansen
De verbinding met het Haringvliet zou visueel beter kunnen, 
door bijvoorbeeld landschappelijk het originele tracé van het 
havenkanaal te markeren. Hierdoor wordt de oorspronkelijke 
functie van het havenkanaal als levensader beter zichtbaar 
en beleefbaar. 
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5. CULTUURHISTORISCHE WAARDERING

Hieronder worden de cultuurhistorische waarden van 
het havenkanaal van Dirksland inzichtelijk gemaakt. 
Op basis van drie kernwaarden worden de meest 
kenmerkende eigenschappen van het havenkanaal van 
Dirksland in beeld gebracht. Vervolgens worden de 
waarden specifieker toegelicht op drie schaalniveaus: 
die van de waardevolle gebieden (polder, kern, enz.), 
de structuren (routes, groen, zichtlijnen) en die van de 
elementen (bebouwing, kunstwerken, enz.).

KERNWAARDEN

Tijdreis door een uniek ontginningslandschap
Het havenkanaal van Dirksland verbindt als tijdreis het 
door de eeuwen heen steeds uitdijende polderlandschap, 
door bedijkingen, waterwerken en een uitgestrekt 
agrarisch landschap. Een wandeling langs het 
havenkanaal van Dirksland, is een wandeling door de 
eeuwenlange waterstaatsgeschiedenis van Goeree-
Overflakkee. Aan het kanaal is de ontstaansgeschiedenis 
van het polderlandschap af te lezen. Er zijn drie sferen 
te onderscheiden. De eerste is het dorp Dirksland en 
omgeving, daarna een uitgestrekt coulisselandschap en   
tenslotte een open einde, met de Zuiderdiepdijk. Deze 
sferen representeren verschillende fases van aanleg en 
maken de geschiedenis herkenbaar en beleefbaar. 

Archetypisch havenkanaal
Het havenkanaal van Dirksland is het langste en het oudste 
exemplaar van Goeree-Overflakkee. Hiermee is het een 
ultieme verbeelding van een havenkanaal. Dit exemplaar 
laat als geen ander de worsteling zien van de Dirkslanders 
die er eeuwenlang alles aan deden om hun open verbinding 
met de zee in stand te houden. Er moest continu gegraven, 
gebaggerd en doorgespoeld worden. Het kanaal moest 
eindeloos worden verlengd tot het een indrukwekkende 
lengte had bereikt van ruim 5,1 kilometer. Het resultaat 
is het langste havenkanaal van de zuidwestelijke delta in 
Nederland. 

Levensader van Dirksland
Het havenkanaal van Dirksland was voor het transport 
van landbouwproducten, het vervoer van mensen en 
de afwatering van de polder. Ook de visserij was ervan 
afhankelijk. De aanleg en het onderhoud van het kanaal 
was een noodzaak, zonder haven geen inkomsten. 
Scheepswerven, overslag op kades, veerdiensten, 
peekaaien, sluizen en andere waterwerken waren 
onderdeel van het landschap bij de haven, met het Sas van 
Dirksland als spectaculair hoogtepunt. Tegenwoordig ligt 
het havenkanaal verstild in het landschap. Deze verstilling 
is nu onderdeel van de identiteit van het kanaal, en trekt 
wandelaars en recreanten naar het gebied. Maar die 
verstilling heeft ook een keerzijde. Het verlaten havenkanaal 
vraagt om een upgrade, waarmee het relict weer een 
levensader kan worden. Zo zou het weer mogelijk moeten 
worden om het kanaal te bevaren en het te beleven vanaf 
de waterkant. 

Waardevolle gebieden verbonden aan het havenkanaal zijn:
• De polders: de ringpolders als oudste polders in 

het landschap van Goeree-Overflakkee en de 
aanwaspolders uit verschillende periodes van 
aanleg. De polders representeren het unieke 
ontginningslandschap rondom het havenkanaal.  

• De historische dorpskern van Dirksland als eerste 
ringstraatdorp op Goeree-Overflakkee. De relatie tussen 
de dorpskern en het havenkanaal is onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 

• De gedempte spuikolk als voormalig onderdeel voor het 
functioneren van het havenkanaal (schoonspoelen). Dit 
lager gelegen gebied is nu als bedrijventerrein ingericht. 

Waardevolle structuren gerelateerd aan het havenkanaal 
zijn:
• Het havenkanaal zelf, als oudste en langste 

havenkanaal op Goeree-Overflakkee. 
• De kreken als oudste waterstructuren in het 

ontginningslandschap.
• De dijken (ringdijk en andere dijken horend tot de 

aanwaspolders) die net als de polders onderdeel 
vormen van de ontginningsgeschiedenis van Goeree-
Overflakkee en tegelijk ook onderdeel uitmaken van het 
historisch routenetwerk. 

• De historische routes door de polders. Dit zijn de 
routes die de dorpskern onsluiten en aantakken op de 
ringdijk en het havenkanaal, waaronder het tracé van de 
voormalige trambrug.

• Het jaappad, waarvan nu alleen in het noordelijke deel 
van het havenkanaal (ten noorden van het Sas) een 
deel opnieuw is aangelegd.  Het jaappad is waardevol 
als route direct naast het kanaal en maakt het kanaal 
beter toegankelijk. 
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CULTUURHISTORISCHE WAARDERING SFEERGEBIED 2: EEN UITGESTREKT COULISSENLANDSCHAP
Voor de legenda zie p. 36.
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Voor de legenda zie p. 36.

• De groenstructuren langs het havenkanaal. Bomenlanen 
begeleiden de wegen op de dijken en benadrukken 
de lange lijnen in het landschap. De (gerief)bosjes zijn 
waardevol als ondersteuning van het coulisselandschap 
en de zichtpanorama’s langs het havenkanaal en de 
dijken. 

• De verschillende zichtpanorama’s die tot stand komen 
door de hoogteverschillen tussen dijken, polders en de 
groenelementen daarin.

Waardevolle elementen in het landschap rondom het 
havenkanaal zijn:
• De landschapselementen zoals de hollestelle en 

de peekaaien. Beide elementen vertellen over het 
functioneren tussen de dijk en het havenkanaal. 
De hollestelle als voormalige (drink)poel voor 
schapen en de peekaaien als overslaglocaties voor 
landbouwproducten. 

• De historische bebouwing langs het havenkanaal 
die variëert van zeer oude woon- en pakhuizen uit 
de periode 1650-1790 tot vroeg twintigste-eeuwse 
bebouwing (tot de periode 1940). De functies van de 
bebouwing langs het havenkanaal verschillen van 
woonhuizen en pakhuizen in de dorpskern tot agrarische 
bebouwing in de polders en het buitendijkse gebied 
langs het havenkanaal. 

• De kunstwerken, zoals de uitwateringssluizen nabij de 
kern van Dirksland, waaronder de uitwateringssluis met 
duiker en herinneringssteen, de sluizen van het Sas van 
Dirksland en gemaal Oost-Kraaijer (bouw 1957). Deze 
kunstwerken zijn historisch van waarde als waterwerken 
die voor de afwatering van waterstructuren en polders 
rondom het havenkanaal zorgen. 
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6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELPRINCIPES

1. MAAK HET HAVENKANAAL BETER ZICHTBAAR EN 
BELEEFBAAR
Er wordt momenteel veel gedaan om de havenkanalen 
op Goeree-Overflakkee beter zichtbaar en beleefbaar te 
maken. Veel verhalen worden gepubliceerd in de plaatselijke 
krant, er is een educatieprogramma over de havenkanalen 
(erfgoedleerlijn Van Binnen naar Buiten) en een aantal 
erfenissen en verhalen worden ruimtelijk zichtbaar 
gemaakt (denk aan het kunstwerk op de peekaaien en 
projecten, zoals ‘Kreek in zicht’). Dit ontwikkelprincipe gaat 
hierop verder en raakt aan een van de essenties van het 
havenkanaal, namelijk dat het bevaarbaar was. Hoewel het 
havenkanaal van Dirksland niet meer verbonden is met het 
Haringvliet, wil dit niet zeggen dat je er niet op kan varen. 
Herstel deze functie van het havenkanaal van Dirksland, 
als vaarroute en door deze in te zetten als recreatieroute 
(op het water of met routes direct ernaast). Bouw voort 
op herstel van het jaagpad langs het hele kanaal, zodat 
er direct langs het havenkanaal gewandeld kan worden 
en zo meer contact met het water mogelijk is. Koester de 
zichtpanorama’s vanaf de dijken richting het havenkanaal, 
maar versterk daarbij ook de zichtrelatie vanaf het kanaal 
naar de dijken toe. Maak het contact met het water en de 
waterkant weer mogelijk.  
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2. HERSTEL EN VERSTERK DE CULTUURHISTORISCHE 
ELEMENTEN
Langs het havenkanaal zijn verschillende cultuurhistorische 
elementen van waarde, zoals groen- en waterstructuren, 
kunstwerken, bebouwing en landschapselementen. Koester 
deze elementen en versterk deze waar mogelijk. Zo wordt 
het verhaal van het havenkanaal van Dirksland in stand 
gehouden en wordt de geschiedenis weer leesbaar. Zorg 
tevens dat deze elementen een plek krijgen bij toekomstige 
ontwikkelingen langs het kanaal.

3. NEEM DE DRIE SFEREN VAN HET HAVENKANAAL 
ALS UITGANGSPUNT.
Het kanaal van Dirksland is het langste kanaal van alle 
havenkanalen op Goeree-Overflakkee. Kenmerkend aan 
dit kanaal zijn de verschillende sferen. Deze maken de 
kenmerken op verschillende schaalniveaus inzichtelijk. De 
sferen geven handvatten bij een betere afstemming tussen 
de logica van het havenkanaal en toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen.
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A

4. VERBETER DE RELATIE TUSSEN HET HAVENKA-
NAAL, DE DORPSKERN EN DE GEDEMPTE SPUIKOLK
Het havenkanaal is niet los te zien van de dorpskern 
van Dirksland. Zonder dorpskern geen havenkanaal en 
andersom. Momenteel komt de relatie tussen beide niet tot 
zijn recht: er zijn barrières en het ontbreekt aan levendigheid 
langs het kanaal. Om deze relatie te verbeteren dienen een 
aantal zaken te worden opgepakt:
A. Zet in op de optimalisatie van de verblijfsruimte langs 
het havenkanaal. Zorg dat de inrichting in lijn is met die van 
een historische haven. Verbeter het aanzien van de kades, 
pas een eenduidige inrichting toe aan beide zijden van het 
havenkanaal. Historische foto’s van het havenkanaal kunnen 
hierbij een bron van inspiratie vormen. 
B. Maak de havenkom weer zichtbaar vanuit de Kaai, deze 
is momenteel dichtgezet door een rij leilindes.    
C. Zorg voor meer activiteiten langs het havenkanaal door 
bijvoorbeeld leegstaande gebouwen te herbestemmen met 
levendige functies. Knap de panden langs het havenkanaal 
op. 
D. Herstel bij een eventuele herontwikkeling van de 
gedempte spuikolk, de (visuele) relatie tussen het 
havenkanaal en de spuikolk. 
E. Kijk naar mogelijkheden om de doorgaande autoroute 
te verleggen of zodanig in te richten dat deze route geen 
barrière vormt tussen de dorpskern en het havenkanaal. 
De havenfunctie en het profiel van de ringdijk en de Kaai  
zijn niet meer herkenbaar. De  vangrails langs de weg 
doengeen recht aan het aanzien van zowel het dorp als het 
havenkanaal. 
F. Verbeter de beeldkwaliteit van de openbare ruimte 
rondom het havenkanaal, zoals de afwisseling van voor- 
en achterkanten (schuttingen langs de openbare weg) 
het parkeren langs het havenkanaal, de taluds en de 
bebouwing. 

B

C

E

DF

Wegvallen relatie bebouwing en havenkanaal: 
voorheen waren dit voormalige pakhuizen, winkels 
en woningen. Deze panden staan leeg, bevinden 
zich in slechte staat of zijn met een schutting 
afgeschermd. 

Ontbreken van een aangename inrichting van 
de openbare ruimte tussen de gebouwen en het 
havenkanaal. 

Ontbreken samenhang in kadeprofiel havenkanaal: 
de oostzijde is hoger dan de westzijde en zijn 
verschillend ingericht. 
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5. STUUR OP EEN INTEGRALE VISIE VOOR DE INRICH-
TING HET HAVENKANAAL 
Zorg voor een samenhangend verhaal voor het hele kanaal 
en voorkom fragmentatie met losse ingrepen die niets 
met elkaar te maken hebben. Zet in op een eenduidige 
inrichting langs het havenkanaal, van Westhavendijk tot 
Oosthavendijk. Zorg dat de kenmerkende profielen van 
het havenkanaal herkenbaar blijven en dat de knelpunten 
op pagina’s 31, 33 en 35 worden opgepakt. Overweeg het 
opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor toekomstige 
inrichting, passend bij de drie sferen van het havenkanaal. 
Dit beeldkwaliteitsplan zou onder meer uitspraken moeten 
doen over de continuïteit van het havenkanaal en de dijken, 
de beplanting, de zichtlijnen, de kade-inrichting, de soorten 
materialen en beplanting horend bij het havenkanaal.

aanpassen 
kadeinrichting: 
samenhang creëren 
in materiaal/
beplanting passend 
bij een historisch 
havengebied.

beheer 
overwoekerende 
beplanting

eenduidige 
uitstraling ingrepen 
op en langs het 
water
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