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Gemeente Goeree-Overflakkee in de zuidwestelijke delta. In blauw zijn de 
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Foto cover: het havenkanaal van Dirksland met de sluis van het Dirkslandse Sas. 
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Havenkanaal Dirksland. 



STEENHUISMEURS         5

INLEIDING

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.

In opdracht van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee hebben 
de provincie Zuid-Holland en Stichting Podium het initiatief 
genomen om SteenhuisMeurs een cultuurhistorisch 
onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke uniciteit 
van de zeven havenkanalen op Goeree-Overflakkee. 
De kanalen vormen een fascinerende drager in de 
occupatiegeschiedenis van het eiland en wat opvalt, is dat 
het er erg veel zijn. Aanvankelijk beschikten de eilandjes 
waaruit het vroegere Goeree-Overflakkee bestond, elk 
over een eigen haven. Toen er vanaf de 15e eeuw steeds 
meer gebieden werden ingepolderd kwamen sommige 
dorpen steeds verder van de zee te liggen en was men 
genoodzaakt een kanaal naar het dorp te graven. Met de 
komst van het gemotoriseerd vervoer en de afname van het 
transport en personenvervoer over water zijn de meeste 
kanalen relicten in de tijd geworden. De ambitie van de 
erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is de zeven havenkanalen 
weer beleefbaar en beter zichtbaar te maken vanuit de 
cultuurhistorische context. De historie over het ontstaan 
van deze kanalen en het waarom daarachter is daarbij een 
belangrijke factor. Daar komt bij dat de aanwezigheid van 
deze havenkanalen wel eens een spin-off zouden kunnen 

worden voor allerlei educatieve, maar ook economische 
activiteiten waar het eiland, lees de gemeente met haar 
inwoners, hun voordeel mee kunnen doen.

Uniciteit
Een onderzoek naar de uniciteit van een cultuurhistorisch 
fenomeen heeft veel weg van een vergelijkend 
warenonderzoek. We zijn op zoek gegaan naar vergelijkbare 
kanalen elders in het (buiten)land en vergelijken die met 
de havenkanalen op Goeree-Overflakkee. De sleutel zit 
in de definitie. Wat maakt een kanaal een havenkanaal? 
Om dat te kunnen bepalen, moeten we ons verdiepen in 
de ontstaansgeschiedenis, de ontginning van Goeree-
Overflakkee, de ambachtsheerlijkheden en de motieven 
om deze kanalen aan te leggen. Het onderzoek werd op 
6 november 2019 afgetrapt met een workshop met lokale 
experts, tijdens de bijeenkomst ‘doorontwikkeling erfgoedlijn 
Goeree-Overflakkee’. Hier werd de wens geuit om het 
onderzoek vooral te richten op de Nederlandse situatie en 
de bestuurlijke omstandigheden op Goeree-Overflakkee ten 
tijde van de ontginning onder de loep te nemen. 

Leeswijzer
Het rapport is als volgt opgebouwd: allereerst gaan we in 
op de ontstaansgeschiedenis van Goeree-Overflakkee met 
de focus op de inpoldering en de totstandkoming van de 
havendorpen en de havenkanalen. Vervolgens beschrijven 
we op basis van archief- en literatuuronderzoek (kort) de 
ontstaansgeschiedenis van de afzonderlijke havenkanalen 
van Goeree-Overflakkee. Hierna komen we tot een definitie 

waarmee we andere havenkanalen in Nederland vergelijken. 
Tot slot maken we (steekproefsgewijs) een quickscan op 
basis van Google Earth op zoek naar andere havenkanalen 
buiten Nederland en laten drie voorbeelden zien in 
Engeland, Frankrijk en Italië. We eindigen het rapport met 
een conclusie en aanbevelingen voor nader onderzoek.

We willen graag fysisch geograaf Jan Mulder hartelijk 
bedanken voor zijn bijdrage aan dit onderzoek. Hij heeft 
uitgebreid de tijd genomen om met ons mee te denken over 
de fysische omstandigheden waaronder de havenkanalen 
zijn ontstaan. Hij heeft ons flink op weg geholpen bij de 
uiteindelijke definitie van deze kanalen, die tot stand 
kwamen door een menselijke ingreep als gevolg van 
sedimentatie. Deze fenomenen moeten dus altijd gezocht 
worden in de omgeving van rivierdelta’s. Ook bedanken 
we streekarchivaris Jan Both, die over een enorme kennis 
beschikt van Goeree-Overflakkee en de eerste versie van dit 
rapport heeft becommentarieerd. En tot slot onze dank aan   
hoogleraar stedenbouw Han Meyer, waterexpert Mathijs van 
Ledden en hoogleraar hydraulic enginering Bas Jonkman 
voor hun bijdragen en de zoektocht naar buitenlandse 
voorbeelden.

SteenhuisMeurs, januari 2020
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Paleogeografische kaart (landschapsreconstructie) van de zuidwestelijke 
delta van circa 100 n.Chr. [RCE]

Paleogeografische kaart (landschapsreconstructie) van de zuidwestelijke 
delta van circa 800 n.Chr. [RCE]
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Op Goeree-Overflakkee liggen zeven havenkanalen als 
relicten van een ver verleden, die min of meer onder 
dezelfde omstandigheden tot stand zijn gekomen. Dit 
heeft alles te maken met het weerbarstige landschap in 
de delta en de ontginning die vanaf de vijftiende eeuw 
door diverse adellijke families ter hand werd genomen. 

Het landschap in de zuidwestelijke delta werd gevormd na 
de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. De ijskappen 
smolten en het Noordzeebekken liep vol met water. Aan 
de kustlijn stoven strandwallen op en ontwikkelde zich een 
duinenkust. Daarachter vond veenvorming plaats. 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). Paleogeografische kaarten laten 
zien hoe het landschap van de zuidwestelijke delta door de 
invloed van het water geperforeerd raakte. Smalle kreken 
ontwikkelden zich tot flinke zeearmen. Dit was het begin van 
het landschap in Zeeland en Zuid-Holland zoals we het nu 
kennen. 

Met de aanleg van de Statendam in 1751 zijn Goeree 
en Overflakkee uiteindelijk met elkaar verbonden, maar 
beide eilanden kennen een totaal andere geschiedenis. 
Archeologisch onderzoek toont aan dat in de Romeinse 
tijd al mensen op Goeree woonden. Goeree bestaat 
grotendeels uit strandwallen en zandgronden, hoog 
en droog en geschikt om op te wonen. Goedereede 

en Ouddorp zijn de oudste nederzettingen. Om de 
totstandkoming van de havendorpen van Goeree-
Overflakkee – en daarmee ook de havenkanalen – te 
begrijpen, is het van belang om wat uitgebreider stil te staan 
bij de ontginning van Overflakkee en hoe deze geschiedenis 
zich verhoudt tot die van de andere Zeeuwse en Zuid-
Hollandse eilanden.

Ontginning van de zuidwestelijke delta
Vanaf de achtste eeuw werd het klimaat zachter en de 
zee rustiger en werd het gebied door mensen in gebruik 
genomen. In de twaalfde eeuw begonnen de inwoners van 
Zeeland de hoger gelegen woongebieden systematisch 
te bedijken. Op dat moment ging het nog om defensieve 
bedijking: het bedijken ter bescherming van land waar op 
dat moment al werd gewoond. Dit oudste polderlandschap 
had een onregelmatige verkavelingsstructuur (met de 
ruilverkaveling uit de tweede helft van de twintigste eeuw 
is een groot deel van deze middeleeuwse structuren 
verdwenen). Zo werden op Walcheren, Zuid-Beveland en 
Schouwen-Duiveland de hoogste kerngebieden op deze 
kleinschalige manier bedijkt. Deze vroegmiddeleeuwse 
landschappen met defensieve bedijkingen worden 
oudlandpolders genoemd. Deze oudste fase van bedijking 
kwam omstreeks 1200 tot een einde. Daarna, van de 
dertiende tot en met de vijftiende eeuw werden de 
randen van de kerngebieden door de eigenaren (edelen, 
kloosters en burgers) ter bedijking uitgegeven. Zo werden 
telkens nieuwe stukken schor ingepolderd, zodat het 
cultuurlandschap langzaam ging uitdijen. Vanaf 1600 
werden polders geheel anders ingericht, met een rationele 
rechthoekige verkaveling, nauwkeurig op de tekentafel 
gepland.1

Moernering
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 
van schorren, slikken, zandplaten en getijdegeulen, dat 
ongeschikt was voor permanente bewoning. Een van de 
getijdengeulen ten zuiden van Voorne en Putten, heette 
het Flakkee, het ‘vlakke water’, waaraan het eiland zijn 
naam te danken heeft.2 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). Het veen 
werd hierbij afgegraven, gedroogd en enkele malen met 
zeewater overgoten en opnieuw gedroogd. 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. 
Tijdens de stormvloed in 1216 zijn de duinen bij Rockanje 
doorgebroken en is het Haringvliet ontstaan. Na de Sint 
Elisabethsvloed in 1421 werd de moernering in het gebied 
aan banden gelegd.3

Vier kernpolders
In de middeleeuwen werden enkele pogingen gedaan 
om delen van Overflakkee in te polderen, maar die waren 
niet succesvol. Dit zou te maken kunnen hebben met 
de bodemsamenstelling, waar mogelijk zo weinig klei 
was afgezet, dat het gebied wel aantrekkelijk was voor 
moernering, maar niet voor bedijking. Mogelijk kwam hier na 
de Sint Elisabethsvloed verandering in.4 Vanaf de vijftiende 

1. VORMING VAN HET EILAND EN DE HAVENKANALEN
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Fases van inpoldering. In groen zijn de bedijkingen gekleurd, in lichtgroen de 
platen. De weergaves zijn bij benadering. De kaarten zijn afkomstig uit De 
Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland. Deel X De 
Eilanden, afd. VII Het eiland Goedereede en Overflakkee van Jhr. L.F. Teixeira 
de Mattos (’s-Gravenhage 1941). [SGO]

Situatie 1415 Situatie 1483 Situatie 1600

Situatie 1751 Situatie 1821 Situatie 1937 
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Kaart van den lande van Voorne (Overflakkee), gedateerd aan het begin van 
de zeventiende 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. 

Dirksland

Haringvliet

Goedereede

Ouddorp

Middelharnis

Nieuwe-Tonge

Oude-Tonge

Ooltgensplaat

Sommelsdijk

Grevelingen

Gebied in handen van Voorne
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handen 
van Zeeland

N



10    HAVENKANALEN - GOEREE-OVERFLAKKEE

De vroegmiddeleeuwse kleinschalige verkaveling van Walcheren versus de vijftiende-eeuwse inpoldering van 
Dirksland, kaartbeeld uit 1920. Het verschil in de verkaveling komt door de ouderdom van de bedijkingen en de 
eigendomssituatie. De Zeeuwse polders werden eerder (defensief) bedijkt. Bij de bedijking moest rekening gehouden 
worden met de bestaande situatie van bewoners dorpjes en boerderijen. Op Overflakkee was daarentegen geen 
permanente bewoning. [Topotijdreis]

DirkslandWalcheren
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eeuw werden op het initiatief van verschillende adellijke 
ondernemers de schorren van Overflakkee ingepolderd 
door getijdengeulen af te dammen. Juridisch viel het 
gebied onder Voorne en Putten. Dirksland is de oudste 
ringpolder, die in 1416 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 Herkingen (1420), Grijsoord (het Oudeland 
van Oude-Tonge) in 1438, Middelharnis-Sommelsdijk-
Duivenwaard (1465), en Ooltgensplaat (1483). De bedijking 
van Herkingen verliep niet zonder moeilijkheden. De 
jonge polder werd reeds in 1511 volledig door de golven 
verzwolgen. Na enkele zee-inbraken kon de ringdijk pas 
in 1604 definitief worden gesloten. Daarom spreken we in 
dit rapport over vier kernpolders: Dirksland, Middelharnis-
Sommelsdijk-Duivenwaard, Oude-Tonge en Ooltgensplaat.
In de vijftiende eeuw manifesteren 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.

Nieuwlandpolders
Met de inpoldering van Dirksland brak een nieuwe episode 
aan in de ontginningsgeschiedenis van de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse eilanden. Het was voor het eerst dat een 
onbewoond schorren- en slikkengebied tot een groot 
eiland werd bedijkt. Dat was in deze regio nog nooit eerder 

gebeurd en zeker niet op deze schaal. De nieuwlandpolders 
van Overflakkee zijn grootschaliger en rationeler dan 
de Zeeuwse oudlandpolders. In Zeeland 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 getijgeulen, die werden 
(her)gebruikt voor de afwatering van de polders.5 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. 

Voorne en Putten
Bestuurlijk vielen Goeree en Overflakkee onder Voorne en 
Putten. Goeree stond lange tijd bekend als Westvoorne en 
Overflakkee als Zuidvoorne. Op Goeree hadden de heren 
van Voorne het voor het zeggen. Het stadje Goedereede 
(stadsrechten sinds 1312) had een eigen rechtsmacht. Op 
Overflakkee hadden de heren van Voorne en van Putten 
ambachtsheerlijkheden.Tot Voorne behoorden Dirksland, 
Melissant, Herkingen, Roxenisse, Onwaard, Oude en 
Nieuwe Kraayerd, Kraayenisse, Grijsoord en Klinkerland. 
Putten beschikte over Middelharnis, Stad aan ’t Haringvliet, 
Den Bommel en Ooltgensplaat. Er was één belangrijke 
uitzondering: Sommelsdijk viel tot 1805 onder Zeeuws 
bewind.6  Pas in de Franse Tijd (1795-1814) veranderde 
deze eigendomssituatie en kwamen de bevoegdheden 
van de Staten van Holland en Zeeland in handen van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 
De vier kernpolders vormden de basis van Overflakkee. 
Ze werden in opdracht van de eigenaren van de grond 
(edelen, kloosters of welgestelde burgers) ter bedijking 

uitgegeven, met het doel om er een samenleving te stichten. 
Elke polder kreeg een daarbij passende nederzetting, 
namelijk een havendorp op de plek waar een kreek 
en de bedijking samenkomen.7 De bedijking was een 
investering, een verdienmodel, met als gevolg een vroege 
pionierssamenleving. 

Een reeks gelijksoortige ringstraatdorpen
Wanneer de bedijkingen waren voltooid, kon men aan de 
inrichting beginnen. Het is duidelijk dat hierbij systematisch 
te werk werd gegaan. De plek van het te stichten havendorp 
werd zorgvuldig gekozen, waarmee Overflakkee zich 
onderscheidt van de andere Zeeuwse eilanden. Daar 
lagen de nederzettingen meestal op kreekruggen op 
veilige afstand van de zee.8 De uitgiftebrieven van de 
bedijkingen vormden een soort programma van eisen 
voor de nieuw te stichten samenleving in de polder. De 
bedijkers hadden niet alleen een agrarische samenleving 
met ‘korenland’ voor ogen.9 De dorpen werden gesticht als 
bestuurlijke en kerkelijke centra en als handelsknooppunten 
voor de scheepvaart. De stedenbouwkundige opzet 
van deze dorpen wordt ringstraatdorp (of sleuteldorp) 
genoemd. Om de kerk loopt een ringstraat die door een 
hoofdstraat (voorstraat) is verbonden met de dijk. Parallel 
aan deze voorstraat liggen twee secundaire wegen: de 
achterstraten. Door hun gunstige ligging konden deze 
havenplaatsen zich snel ontwikkelen tot welvarende centra 
van visserij, scheepvaart en handel. Uit de karakteristieke 
plattegronden van de ringstraatdorpen blijkt dat de aanleg 
van de dorpen zorgvuldig werd gepland. Er bestaat een 
reeks van dit type dorpen in Zuid-Holland, Zeeland en 
West-Brabant. Het begon met de bedijking van Dirksland 
waarvoor de hertog Jan van Beijeren, heer van Voorne, 
de schorren van Dirksland in 1415 uitgaf voor bedijking 
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Kaart van Zeeland door Joan Blaeu, 1635. In de zeventiende-eeuwse situatie 
zijn de havenkanalen van Goedereede, Dirksland, Ooltgensplaat en Oude 
Tonge al goed zichtbaar. Den Bommel en Stad aan ‘t Haringvliet beschikken 
ook over een haven en een (buitendijks) havenkanaal. [WM]

Kaart van Overflakkee (Zuidvoorne) door Christiaan Sgrooten, circa 1573.  
[Wikimedia Commons] 
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Kaart van het eiland Overflakkee, anoniem, naar Claes Jansz. Visscher (II), 
en Reinier Ottens (I), 1719-1725. Deze achttiende-eeuwse kaart toont de 
verschillende polders en laat zien dat er ook al sprake is van buitendijkse 
havenkanalen die dwars door de slikken en gorzen zijn aangelegd. [RM]

Dirksland

Middelharnis
Sommelsdijk

Oude-Tonge

Ooltgensplaat
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Kaart van het eiland Goeree-Overflakkee, Leonardus Schweickhardt, naar 
Anthonius Weel (II), 1821. Deze kaart laat de negentiende-eeuwse situatie 
zien. De Statendam heeft Goeree en Overflakkee aan elkaar verbonden en 
ten noorden van de dam is de jonge Eendragtspolder te zien. [RM]

Dirksland

MiddelharnisSommelsdijk

Oude-Tonge
Ooltgensplaat

Goedereede

Stellendam
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tot korenland.10 De voorwaarden werden 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.11  Het bedijkte gebied werd een 
ambachtsheerlijkheid. De ambachtsheren resideerden in 
een huis in Dirksland, het zogenaamde Hof. 

Dirksland als succesformule
De landsheren van de te bedijken gebieden waren meestal 
niet verantwoordelijk voor de inrichting van de polders, 
maar verleenden octrooi aan anderen om het werk uit te 
voeren.12 Dat octrooi ging vaak van hand tot hand, zoals het 
geval was bij Sommelsdijk. Uiteindelijk was het Adriaan van 
Borselen die een overeenkomst aanging met de heren van 
de aangrenzende gorzen Duivenwaard en Middelharnis.13  
Deze gebieden werden in één keer gezamenlijk bedijkt tot 
de grootste polder van Overflakkee, anderhalf keer zo groot 
als Dirksland. In de uitgiftepapieren werd vastgelegd dat 
de eigenaren zelf moesten zorgen voor de afwatering van 
hun eigen deelgebied en zorgdragen voor hun deel van de 
dijk. Door het gebied samen met verschillende landheren 
en een groep aannemers te ontginnen kon Van Borselen de 
financiële risico’s van deze riskante onderneming spreiden. 
Deze samenwerking verklaart waarom twee dorpen vlak 
naast elkaar werden gesticht. Middelharnis viel onder de 
Staten van Holland en Sommelsdijk was een Zeeuwse 
enclave op Overflakkee. De andere polders Oudeland van 
Oude-Tonge en Ooltgensplaat kwamen in de vijftiende 
eeuw op een vergelijkbare manier tot stand en kregen elk 
een eigen ringstraatdorp bij een getijdengeul, die werd 
‘omgebouwd’ tot haven.
Na de dood van Adriaan van Borselen in 1468 werd zijn 
werk voortgezet door zijn weduwe Anna van Bourgondië 

en haar man Adolf van Kleef met drie inpolderingen: Sint 
Annaland, Sint Adolfsland en Sint Philipsland. Daarna 
werd een reeks bedijkingen ter hand werden genomen 
door de heren van Bergen op Zoom tussen 1525 en 
1565: Standdaarbuiten, Fijnaart en Ruigenhil (Noord-
Brabant). Ten slotte waren de Oranjes tussen 1558 en 
1605 initiatiefnemer van de bedijkingen van Niervaert, 
Dinteloord en Colijnsplaat. In al deze polders in Holland, 
Noord-Brabant en Zeeland verrezen telkens dezelfde soort 
ringstraatdorpen. Uit deze geschiedenis blijkt – ondanks 
de verschillende initiatiefnemers – een eenduidigheid in 
aanpak. Het succes van Dirksland kreeg dus navolging en 
werd hiermee een soort archetype of ‘succesformule’ voor 
vergelijkbare projecten.14  

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. 
Het valt op dat de meeste dorpen gesitueerd werden 
aan het Haringvliet en niet aan de Grevelingen. Door de 
stormvloed van 1216 raakten Voorne en Putten gescheiden 
van Goeree en Overflakkee en ontstond het Haringvliet. 
De Sint Elisabethsvloed sloeg twee eeuwen later een groot 
gat op de plaats waar nu de Biesbosch ligt, waardoor het 
Haringvliet kon uitgroeien tot een diepe zeearm en de 
belangrijkste regionale vaarroute van dat moment, terwijl de 
Grevelingen aan de zuidkant van Overflakkee steeds meer 
verzandde.15  Dit verklaart waarom de meeste havenkanalen 
van Goeree-Overflakkee naar het noorden georiënteerd 
zijn. Vanaf de zestiende eeuw werden oude kreeklopen 
benut om havenkanalen te graven die de dorpen met de 

zee konden verbinden. Door de aanwas van land, slibden 
de havens van de dorpen langzaamaan dicht. Aan de hand 
van zestiende-eeuwse kaarten is op te maken dat het 
havenkanaal van Dirksland het oudst is. In 1601 verleenden 
de Staten van Holland toestemming om de bestaande 
kronkelende kreek te vervangen door een rechte haven. In 
Dirksland en de meeste andere dorpen werden omvangrijke 
spuikommen gegraven. Bij hoogwater werden deze vol 
water gezet om de havens bij eb met veel kracht schoon 
te spoelen. Havenkanalen kwamen niet zelden ongepland 
tot stand; de watergang ontwikkelde zich organisch 
door de eeuwenlange aanwas van land die vervolgens 
bedijkt werd. Het werk in uitvoering hield nooit op. Op de 
individuele verschillen tussen de havenkanalen zullen we 
in het volgende hoofdstuk ingaan. De overeenkomsten zijn 
echter even fascinerend: een haven die van levensbelang is 
voor de lokale economie en vanwege verlanding constante 
zorg en aandacht nodig heeft en telkens uitgebaggerd en 
doorgespoeld moet worden.

Eén eiland
Door de gunstige ligging van havenplaatsen aan het goed 
bevaarbare Haringvliet ontwikkelden de nederzettingen 
zich tot welvarende plaatsen, met visserij en scheepvaart, 
omringd door vruchtbare landbouwgrond. Maar men kampte 
ook met overstromingen. Vooral de Allerheiligenvloed van 
1570 en de stormvloed van 1682 richtten een grote ravage 
aan. Toch kon Overflakkee door talloze inpolderingen 
uitgroeien tot één groot eiland. Op de kaart van 1573 
van Christiaan Sgrooten is Overflakkee als een eiland 
ingetekend. 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 
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Overstroomde gebieden tijdens de Sint Elisabethsvloed (1421) en de 
Allerheiligenvloed (1532) [Leefbaar Laagland] 
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1751 waarmee Goeree en Overflakkee aan elkaar werden 
verbonden. Bij een zware storm in 1757 werd een groot deel 
van de dam vernield en 1763 gebeurde dit nog eens. De 
dam werd verhoogd en in 1769 vond de eerste inpoldering 
plaats tegen de dam: De Adrianapolder, gevolgd door de 
Eendrachtspolder. Hier kwam het havendorp Stellendam 
tot stand. 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. Maar met de opkomst van 
het wegverkeer en de aanleg van de Deltawerken verloren 
de kanalen hun betekenis als afwatering en vaarroutes.

Van levensader tot relict
De Watersnoodramp van 1953 had desastreuze gevolgen 
voor het eiland. In de nacht van 31 januari op 1 februari 
braken de dijken door op zo’n 150 plaatsen. Het water liep 
de polders in, binnendijken begaven het en in de dorpen 
werden mensen door het water in hun slaap verrast. Op het 
eiland vielen 492 slachtoffers, waarvan de meeste in Oude-
Tonge. Hier overleefden 305 mensen de Watersnoodramp 
niet. Alleen Melissant, Dirksland en een deel van Ouddorp 
bleven gespaard van de ramp. De Watersnoodramp van 
1953 was aanleiding voor de Deltawerken, waarmee de 
eilanden door dammen en bruggen aan elkaar en het 
vasteland werden verbonden. Met de Deltawerken werden 
de havenkanalen van Goedereede, Stellendam en Dirksland 
van de zee afgesneden. Daarbij ging het landschap op de 
schop in het kader van de naoorlogse ruilverkavelingen. Met 
deze 20ste-eeuwse ingrepen is het landschap op het eiland 
flink veranderd. Tegenwoordig liggen de havenkanelen als 
relicten in het landschap.

Ringstraatdorp Ooltgensplaat, luchtfoto uit 1977 [RCE]
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Kaart van het herkenbare zeekleipolderlandschap van Goeree-
Overflakkee, door H+N+S Landschapsarchitecten en Enno Zuidema 
Stedebouw, 2012. [Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-
Holland]

Dirksland

Middelharnis

Oude-Tonge

Sommelsdijk

Goedereede

Stellendam

Ooltgensplaat
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De term ‘havenkanalen’ is niet gangbaar en in de 
literatuur ontbreekt een heldere definitie. Deze definitie 
is wel noodzakelijk om de havenkanalen van Goeree-
Overflakkee te kunnen duiden en met gelijksoortige 
fenomenen te kunnen vergelijken. 

‘Havenkanaal’ als term zegt weinig. Het is bijvoorbeeld 
goed denkbaar om het Noordzeekanaal te definiëren als 
havenkanaal. Immers wordt hier een haven met een kanaal 
ontsloten. Maar met zo’n brede definitie zouden we de 
havenkanalen van Goeree-Overflakkee geen recht doen. 
Deze kanalen hebben met elkaar gemeen dat ze geen 
onderdeel waren van een vooropgezet plan, maar een 
onvermijdelijk gevolg waren van een continu proces van 
verlanding en bedijking. De zuidwestelijke delta is het decor 
van deze dynamische wisselwerking tussen mens, land en 
water. Mensen polderden hun woongebied op de kwelders 
in door getijdengeulen af te dammen. Wanneer de rivieren 
meer zand en klei aanvoerden, kunnen telkens nieuwe 
stukken vruchtbare rivierklei worden ingepolderd. Zo werd 
Goeree-Overflakkee wat het nu is: een organisch gegroeid 
cultuurlandschap met circa honderd polders die door 
het eeuwenlange spel van water en land konden worden 
gemaakt.

Een havenkanaal is meer dan een bedijkte kreek, maar 
is ook geen gepland kanaal. Behalve de min of meer 
geleidelijke totstandkoming door sedimentatie is het 
van belang dat er polders werden aangelegd. Door de 
bedijkingen van de nieuwe polders rondom bestaande 
getijdengeulen kregen de contouren van het havenkanaal 
vorm. In het geval van nieuwe inpolderingen werden de 
kanalen dan weer verlengd. Dat dit behoorlijk uit de hand 
kon lopen is te zien aan het ruim 5,1 kilometer lange 

havenkanaal van Dirksland. Daarbij gaat het ons expliciet 
om binnendijkse kanalen. Het valt namelijk op dat andere 
dorpen op Goeree-Overflakkee ook te maken hebben met 
verlanding van de haven, namelijk Den Bommel, Herkingen, 
Stad aan ’t Haringvliet en Battenoord. Over deze dorpen 
merken we op dat, hoewel hier geen sprake is van een 
havenkanaal, de havens wel door zandplaten heen zijn 
gegraven. Deze dorpen beschikken dus feitelijk over een 
‘buitendijks havenkanaal’. 

Goeree-Overflakkee kent zeven havenkanalen (het kanaal 
tussen Middelharnis en Sommelsdijk meegerekend). Het 
precieze moment van aanleg is moeilijk te duiden, maar we 
kunnen met zekerheid zeggen dat er vanaf de zestiende 
eeuw op Goeree-Overflakkee havenkanalen waren. De 
hoeveelheid kanalen is opmerkelijk en heeft waarschijnlijk 
te maken met de wijze van ontginning en de bestuurlijke 
situatie, waarbij adellijke projectontwikkelaars nieuwe 
polders lieten aanleggen in een tabula-rasa-situatie (zonder 
gebouwde context) en daar volledig nieuwe maatschappijen 
inrichtten. In de volgende paragrafen maken een quickscan 
van havenkanalen in het binnen- en buitenland volgens de 
volgende definitie:

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 binnendijks gelegen waterweg 
in een deltagebied te midden van polders. Het kanaal is tot 
stand gekomen doordat de rivieren sediment aanvoeren dat 
vervolgens door mensen is ingepolderd.16  

2. HAVENKANALEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE: EEN 

DEFINITIE
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Havenkanaal Goedereede
Onderscheidend aan het kanaal van Goedereede is dat dit 
kanaal verbonden is met de geschiedenis van de enige en 
oudste havenstad op het eiland. Samen met Dirksland is dit 
het oudste havenkanaal. 

De haven van Goedereede (stadsrechten sinds 1312) lag 
in de luwte aan de oostzijde van het eiland. De schepen 
die hier voor anker gingen, lagen beschut en vonden hier 
een goede haven of een goede reede. Door deze gunstige 
ligging kon Goedereede zich vanaf de dertiende eeuw 
ontwikkelen van dijkdorp tot havenplaats met stedelijke 
allure.17 Het dichtslibben van de havenmond in de zestiende 
en zeventiende eeuw leidde tot een aantal inpolderingen, 
waarmee het havenkanaal van Goedereede gestalte kreeg: 
de Plas (1546 en in 1555), Oud-Westerloo (1591), de 
Nieuwe Oostdijk (1593), Nieuw-Westerloo (1611), Rooklaas 
Plaat (1621), de opgedroogde spuiboezem Altena, (1631), 
de Grote en Kleine Zuiderpolder (1653) en de Bokkepolder 
(1803). Met al deze landaanwas en inpolderingen verloor 
Goedereede in de zestiende eeuw haar betekenis als 
havenstad.18 Met de aanleg van de Deltawerken werd de 
vissershaven verplaatst naar Stellendam. De verbinding 
van het havenkanaal met het open water veranderde in een 
natuurgebied. 

Boven: kaart van het eiland Goeree met een gedeelte van het 
Brouwershavensche en Goereesche zeegat en de daarin gelegene platen 

[NA]

Onder: huidige situatie havenkanaal Goedereede. [Wikipedia]

Goedereede
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Havenkanaal Dirksland
Onderscheidend aan het kanaal van Dirksland is dat dit 
als geen ander de worsteling laat zien: door de eindeloze 
reeks aan verlandingen en inpolderingen bereikte het 
havenkanaal een lengte van ruim 5,1 kilometer. Bovendien 
is dit havenkanaal verbonden met de geschiedenis van 
de oudste polder en het eerste ringstraatdorp. Daarbij is 
de monumentale schutsluis nog steeds in het landschap 
aanwezig. Samen met Goedereede is dit het oudste 
havenkanaal.

Dirksland is de oudste polder van Overflakkee, die werd 
bedijkt in 1416. In 1465 kwam dicht bij Dirksland de ring 
van Middelharnis, Sommelsdijk en Duivenwaard tot stand. 
De zeearm tussen de twee polders ontwikkelde zich al 
spoedig tot een ondiepe kreek. In 1601 verleenden de 
Staten van Holland toestemming om de kreek te vervangen 
door een rechte haven. De problemen met verlanding 
bleven en aan het begin van de haven werd in het dorp 
een spuikolk aangelegd om de haven door te spoelen. De 
geschiedenis van het havenkanaal van Dirksland kenmerkt 
zich door een eindeloze reeks aan ingrepen, inpolderingen 
en baggerwerkzaamheden. Telkens was het nodig om het 
kanaal opnieuw te verlengen en uit te diepen. 

Boven: kaart van den polder van Dirksland en eenige annexe polders. Met de 
eerste versie van het havenkanaal, de voormalige kreek, 1593. [NA]

Onder: huidige situatie havenkanaal Dirksland. [SteenhuisMeurs]

Dirksland
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Havenkanaal Oude-Tonge
Onderscheidend aan dit havenkanaal is het slingerende 
tracé. Hieraan is goed te zien dat het havenkanaal 
feitelijk een uitgediepte kreek is. De geschiedenis van 
de Watersnoodramp van 1953 en de kwetsbare haven is 
zichtbaar door de twee nog aanwezige keersluizen. 
Het Oudeland van Oude-Tonge was in 1438 na Dirksland 
de tweede kernpolder die werd bedijkt. Aan de oostzijde van 
de polder kwam het havendorp Oude-Tonge. Inpolderingen 
vonden links en rechts plaats, waardoor de haven steeds 
verder inlands kwam te liggen: de Molenpolder (1478), 
Heerenpolder en Suijspolder (1647) en de Aymon-
Louisepolder (1821, 1856). Bijzonder aan dit havenkanaal 
is dat het tracé enigszins slingert en niet is rechtgetrokken, 
zoals dat bij andere kanalen wel gebeurde. Daarbij beschikt 
dit kanaal over twee keersluizen. De eerste werd aangelegd 
in 1916-1917 om de oude kwetsbare haven in het geval 
van hoog water te kunnen afsluiten. Het dorp kampte van 
oudsher al met veel wateroverlast, dat culmineerde in 
het drama op de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, 
waarbij in Oude-Tonge 305 mensen om het leven kwamen. 
Onderdeel van de Deltawerken was een 18 kilometer lange 
dijk tussen de Galathese haven tot aan Herkingen. Om de 
haven van Oude-Tonge voor de scheepvaart bereikbaar te 
houden, werd deze afgesloten met een tweede keersluis. 
Tegenwoordig wordt de haven vooral gebruikt voor de 
recreatievaart. 

Boven: kaart van de Oude Tonge in de heerlijkheid Grijsoord. [NA]

Onder: huidige situatie havenkanaal Oude-Tonge. [Google Streetview]

Oude-Tonge



STEENHUISMEURS         23

Havenkanalen Middelharnis en Sommelsdijk
Onderscheidend aan de havenkanalen van Sommelsdijk 
en Middelharnis is de bijzondere geschiedenis van deze 
dubbeldorpen, die onder vielen onder verschillende 
besturen. Het havenkanaal van Sommelsdijk – hoewel 
deels gedempt – is het enige voorbeeld van een kanaal 
dat de haven niet verbindt met het open water. Dit kanaal 
verbindt twee havens met elkaar en voldoet daarmee strikt 
genomen niet aan eerder gegeven definitie (p. 19) van een 
havenkanaal. 

Middelharnis Duivenwaard, Middelharnis en Sommelsdijk 
werden in één keer gezamenlijk bedijkt. Vlak naast 
elkaar verrezen twee dorpen met elk een eigen haven: 
Middelharnis en Sommelsdijk. Middelharnis viel onder de 
Staten van Holland en Sommelsdijk was Zeeuws. De twee 
havens werden gesticht bij een getijdengeul. In 1634 werd 
een spui gegraven achter de Westdijk om de haven uit te 
spoelen. Visserij was een belangrijke bron van inkomsten 
voor de dorpen en met de opbrengsten van de in 1598 
opgerichte visafslag kon de haven van Middelharnis op 
diepte worden gehouden.19 Voor het open water van het 

Haringvliet ontstond een nieuwe aanwas: de Plaat Flakkee, 
aanvankelijk nog van het vasteland gescheiden door het 
Zuiddiep, dat echter ook verzandde. De Staten van Holland 
hadden zeggenschap over de Plaat Flakkee en aangezien 
Sommelsdijk bij Zeeland hoorde, kreeg alleen Middelharnis 
een havenkanaal. Dit werd in de jaren zestig van de 
achttiende eeuw gegraven, dwars door de Plaat Flakkee. De 
graven van Holland stelden hiervoor geld ter beschikking. In 
1805 werd Sommelsdijk bij Holland gevoegd, vlak voordat 
de Plaat Flakkee in 1808 werd ingepolderd. Vervolgens 
kreeg Sommelsdijk ook een havenkanaal, maar niet als 
verbinding met het open water van het Haringvliet, maar 
met de haven van Middelharnis. Zo werden de twee dorpen 
met elkaar verbonden.20 Tegenwoordig is de haven van 
Middelharnis in gebruik als jachthaven. Het havenkanaal 
dat Sommelsdijk en Middelharnis met elkaar verbindt werd 
begin deze eeuw gedeeltelijk gedempt en omgeleid. De 
straatnaam Gedempt Kanaal herinnert nog aan deze oude 
waterweg. 

Boven: kaart van de gorzen en platen voor Middelharnis en Sommelsdijk, 
1752. [NA]

Onder: huidige situatie havenkanaal Middelharnis. [Google Streetview]

Middelharnis Sommelsdijk
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Havenkanaal Ooltgensplaat
Onderscheidend aan het havenkanaal van Ooltgensplaat 
is de geschiedenis van dit bijzondere havendorp aan het 
Volkerak en de relatie van het havenkanaal met de rest van 
het (militaire) landschap. 

Het dorp Ooltgensplaat werd gesticht na de inpoldering van 
het Oudeland van Ooltgensplaat in 1483. Het dorp kwam 
op de plek van een uitwateringssluis, aan het Volkerak, de 
belangrijkste vaarroute tussen Rotterdam en Antwerpen. De 
haven was van betekenis als schuilhaven tussen Holland 
en Zeeland. Ook deze haven kampte met verlanding en de 
Staten van Holland stelden geld beschikbaar om het water 
bevaarbaar te houden. Het havenkanaal ontstond met de 
inpoldering van de Weipolder (1594) en de Rietveldsche 
Polder (1662 en 1741). Op achttiende-eeuwse kaarten is te 
zien dat het kanaal een kronkelig verloop had, voordat de 
haven werd verbeterd en het kanaal werd rechtgetrokken in 
1841. Na de Watersnoodramp van 1953 werd een keersluis 
aangelegd. Tegenwoordig heeft de haven vooral een 
recreatieve functie. 

Boven: Ooltgensplaat in 1867. [NA]

Onder: huidige situatie havenkanaal Ooltgensplaat. [Google Streetview]

Ooltgensplaat
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Havenkanaal Stellendam
Het havenkanaal van Stellendam is van betekenis als 
jongste havenkanaal op de grens tussen Goeree en 
Overflakkee.   

Stellendam is het jongste dorp met een havenkanaal, 
gesticht in de in 1780 bedijkte Eendrachtspolder, op de 
grens tussen Goeree en Overflakkee. Aan het einde van 
de negentiende eeuw was dit een van de best bevaarbare 
havens. De eerste versie van het havenkanaal was een 
kreek tussen de gorzen voor de Eendrachtspolder, nog 
goed te zien op een kaart van de pas bedijkte polder. Kleine 
inpolderingen kaderden het havenkanaal verder in, die van 
de Spuipolder (1780),  Scharrezeepolder (1803), Molengors 
(1883) en de Weeshuispolder (1929). De haven van 
Stellendam was kwetsbaar voor sterke zeestromingen en bij 
de Watersnoodramp van 1953 verloren 62 inwoners van het 
dorp het leven. Na de aanleg van de Haringvlietdam in 1971 
had de haven van Stellendam geen open verbinding met 
de zee meer. Alle activiteiten die met de visserij te maken 
hadden, werden verplaatst naar de nabijgelegen Deltahaven 
en kreeg de haven van Stellendam een recreatieve functie.

Boven: kaart van den Eendrachtspolder onder Stellendam, 1780. [NA]

Onder: huidige situatie havenkanaal Stellendam. [Google Streetview]

Stellendam
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Uitsnede van de kaart met kanalen in het zuidwestelijk deltagebied, 
die een indicatie geeft van andere havenkanalen in de regio.  
[kanaleninnederland.nl]
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Aan de hand van kaartonderzoek in de zuidwestelijke 
delta is een inventarisatie gemaakt van havenkanalen 
volgens de definitie op pagina 19. Deze zijn nader 
onderzocht om te kijken of ze op dezelfde manier 
tot stand zijn gekomen als de kanalen op Goeree-
Overflakkkee. 

Brouwershaven
Brouwershaven is op de zestiende-eeuwse kaart van Jacob 
van Deventer ingetekend met een havenkanaal. De stad 
ontstond in 1285 als nieuwe haven voor Brijdorpe, waarvan 
de haven verzand was. In 1405 kreeg Brouwershaven 
stadsrechten. De bedijking van de haven stamt al uit 1375.21 
Tegenwoordig is het havenkanaal uitgegraven tot nieuwe 
haven en is van het kanaal, zoals Jacob van Deventer het 
tekende niet veel meer over. 

Dit havenkanaal is vergelijkbaar met de havenkanalen van 
Goeree-Overflakkee, met het belangrijke verschil dat het 
tegenwoordig niet meer als havenkanaal herkenbaar is.

3. HAVENKANALEN IN NEDERLAND
Boven: gezicht op Brouwershaven, anoniem, 1696. [RM]

Onder: ansichtkaart van de Brouwershaven, circa 1905. [ZA]
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Zierikzee
De havennederzetting Zierikzee kreeg in 1248 stadsrechten 
en de oude middeleeuwse haven is nog gedeeltelijk 
aanwezig. De nieuwe haven werd aangelegd omdat de 
toegang naar de oude haven was verzand. De aanleg 
van het kanaal vond plaats in de jaren 1595-1600.22 Dit 
havenkanaal werd niet aangelegd in het verlengde van de 
bestaande haven aan de oostzijde van de stad, maar aan 
de zuidwestzijde. Het betrof hier dus een geheel nieuwe 
waterweg. 

Dit havenkanaal lijkt op de havenkanalen van Goeree-
Overflakkee met het belangrijke verschil dat hier gekozen 
werd voor een totaal nieuwe ontsluiting van de haven, 
waarmee de oriëntatie van de stad op het water een 
kwartslag gedraaid werd. 

Boven: stadsplattegrond Zierikzee, Jacob van Deventer, 1575. [WC]

Onder: gezicht op Zierikzee, Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679. [RM]
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Stavenisse
Op zestiende-eeuwse kaarten van Jacob van Deventer 
is te zien hoe de nederzetting Stavenisse op een klein 
eiland ligt, met een haven in de luwte aan de oostzijde van 
het eiland. De haven was in gebruik als handelshaven en 
overslaghaven van agrarische producten. De haven, zoals 
die er nu uitziet, is in de zeventiende eeuw aangelegd. Door 
aanslibbing is het eiland Stavenisse tegen het vasteland 
aan komen te liggen. Stavenisse was lange tijd over 
water bereikbaar via de geul De Kamer. Na de bedijking 
van de Margarethapolder in 1656 ontstond het huidige 
havenkanaal.23 

Het havenkanaal van Stavenisse voldoet aan alle criteria 
van een havenkanaal en is dus vergelijkbaar met de 
havenkanalen van Goeree-Overflakkee. Het is ontstaan 
door inpoldering, waarbij een watergeul een nieuw leven 
kreeg als kanaal, waardoor een bestaande haven met het 
open water verbonden bleef.

Boven: het eiland Stavenisse (omcirkeld), uitsnede van een kaart van Jacob van Deventer, circa 
1575. [Wikimedia Commons]

Onder: kaartuitsnede van Stavenisse met de bedijkingen (groene lijnen). [Landschapinnl.nl]
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Kamperland
De haven van Kamperland ligt aan de dijk van de Heer-
Janzpolder (bedijkt in 1699) bij de uitloop van een kreek. 
Op negentiende-eeuwse kaarten is deze kreek nog goed 
zichtbaar. Tussen de omliggende polders die tussen 
1769-1845 werden bedijkt: de Jacobapolder (1769) 
Soelekerkepolder (1818) en Onrustpolder (1846). De haven 
werd  vooral gebruikt om landbouwproducten te vervoeren. 
In 1961 werd met de afsluiting van het Veerse Gat de 
haven van Kamperland een binnenhaven. De bochtige 
toegangsgeul werd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
rechtgetrokken. 

Het havenkanaal van Kamperland is een fraai voorbeeld van 
een havenkanaal dat door de bedijking van drie omliggende 
polders steeds meer inlands kwam te liggen. Het bochtige 
verloop van de voormalige kreek was nog lange tijd 
zichtbaar. Dit kanaal is vergelijkbaar met de havenkanalen 
op Goeree-Overflakkee.

Het havenkanaal van Kamperland in de tweede helft van de negentiende  
eeuw, met het kronkelige tracé dat in twintigste eeuw zou worden 

rechtgetrokken. [Topotijdreis] 
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Goes 
Op kaarten uit de zestiende eeuw is te zien hoe de haven 
van Goes geïntegreerd is in de militaire verdedigingswerken 
van de stad. De oude haven was georiënteerd op een 
kronkelige en vrij smalle kreek die steeds meer verzandde. 
In 1645 werden maatregelen getroffen voor een nieuwe 
haven. In 1650 en 1651 kwam het nieuwe havenkanaal 
tot stand.  Het is feitelijk een nieuw havenkanaal dat in 
een rechte lijn vanaf de stad naar de zeedijk loopt. Aan 
het einde van de achttiende eeuw maakten opkomende 
zandplaten het steeds lastiger om de haven te bereiken. In 
1809 werden de schorren van Goenje, Hongersdijk en de 
Mosselbank geveild voor inpoldering en het havenkanaal 
van Goes verlengd, tot een totale lengte van 4,9 kilometer. 

Het havenkanaal van Goes is een zeer exemplarisch 
havenkanaal. Dit kanaal werd door de eeuwen heen 
enkele keren verlengd vanwege verlanding en inpoldering. 
Vanwege de lengte van het kanaal is het enigszins te 
vergelijken met het havenkanaal van Dirksland. 

Boven: plattegrond van Goes, anoniem, naar Cornelis van der Weel, 1753 - 
na 1780. [RM]

Onder: gezicht op Goes, Pieter Hendricksz. Schut, 1719-1725. [RM]
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Middelburg
Middelburg lag aan de rivier de Arne die de havenstad 
toegang bood tot de Sloe, een zijarm van de Westerschelde. 
Tussen 1266 en 1301 werd de Arne in Middelburg 
afgedamd en later verzandde de rivier. Vanaf 1532 werd 
het Kanaal van Welzinge gegraven, om de stad weer 
een bevaarbare verbinding te geven met het Sloe en de 
Westerschelde. Het was een monumentaal kanaal van 
drie kilometer lang en 57 meter breed met een kaarsrecht 
tracé. Vrijwel onmiddellijk kregen de Middelburgers te 
maken met verlanding van het havenkanaal.24 Aan het begin 
van de negentiende eeuw liet koning Lodewijk Napoleon 
een nieuw havenkanaal aanleggen van Middelburg naar 
Veere, die later onder bewind van Koning Willem I in 1817 
werd voltooid. In 1872 zou het kanaal worden opgenomen 
in het tracé van het Kanaal door Walcheren, een 
waterwegverbinding tussen de Westerschelde bij Vlissingen 
en het Veerse Meer bij Veere.25  Het kanaal van Welzinge is 
met de aanleg van het Kanaal van Walcheren gedempt.

Hoewel niet meer zichtbaar in het landschap, is de 
geschiedenis van de havenkanalen van Middelburg 
bijzonder. Het Kanaal van Welzinge was een monumentale 
vaargeul met stadse allure, niet aangelegd in het tracé 
van een bestaande waterweg, maar geheel nieuw. 
Toch sluit deze geschiedenis naadloos aan op die van 
de havenkanalen van Goeree-Overflakkee, omdat de 
aanleiding hetzelfde was; eindeloze problemen met 
de verlanding van de haven, waardoor niet één maar 
uiteindelijk zelfs twee havenkanalen werden gegraven. 

Boven: Middelburg aan het begin van de negentiende eeuw met twee 
havenkanalen. [Topotijdreis.nl]

Onder: het vertrek van een hoogwaardigheidsbekleder uit Middelburg, 
Adriaen Pietersz. van de Venne, 1615. [RM]
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Sluis
Op de kaart van Sluis zijn twee waterverbindingen te zien 
die tot stand zijn gekomen door verlanding van het Zwin. 
Sterker nog: de havenstad Sluis dankte haar succes aan 
het verzanden van het Zwin, waardoor de rechtstreekse 
verbinding van Brugge met de zee werd geblokkeerd. Sluis 
werd vervolgens de belangrijkste voorhaven van Brugge 
en kreeg in 1290 stadsrechten. De kanalen die nu op de 
kaart zichtbaar zijn, zijn van recenter datum. De Damse 
Vaart vormt een verbinding tussen Brugge en Sluis en werd 
in 1810 gegraven. Het Uitwateringskanaal naar Wielingen, 
dat uitmondt bij Cadzand-Haven stamt uit de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw en volgt deels de loop van de 
Passageule, een voormalige kreek, die in 1786-1788 verder 
ingepolderd.

Deze kanalen zijn aangelegd als gevolg van verlanding 
en inpoldering. De Damse Vaart verbindt twee havens 
en is daarom te vergelijken met het havenkanaal van 
Sommelsdijk en Middelharnis. Het Uitwateringskanaal van 
Wielingen voldoet niet volledig aan de gestelde definitie 
van een havenkanaal omdat het kanaal niet verbonden is 
met de haven van Sluis en eerder een functie had voor de 
afwatering van de omliggende polders. 

Verovering van Sluis door Parma, 1587, Frans Hogenberg, 1587 - ca. 1591. 
[RM]
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Met de definitie van de havenkanalen kunnen ook 
buitenlandse vergelijkbare fenomenen onder de 
loep worden genomen. Binnen de scope van dit 
vooronderzoek, hebben we ons beperkt tot een 
beknopte (steekproefsgewijze) kaartanalyse van een 
aantal deltagebieden. 

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 binnendijks gelegen waterweg 
in een deltagebied te midden van polders. Het kanaal is tot 
stand gekomen doordat de rivieren sediment aanvoeren dat 
vervolgens door mensen is ingepolderd.26  

In de zoektocht naar gebieden waar havenkanalen verwacht 
kunnen worden, zijn de volgende kenmerken van belang: 
• Een deltagebied;
• De aanwezigheid van polders;
• Aanwezigheid van havensteden of dorpen;
• Aanwezigheid van kanalen als verbinding tussen een 

haven en open zee;
• Vervolgens moet historisch onderzoek uitwijzen of 

er sprake is van oude bewoning (havenkanalen van 
Goeree-Overflakkee zijn aangelegd vanaf de zestiende 
eeuw en over een periode van eeuwen gegroeid) en met 
welke motieven de kanalen zijn aangelegd. 

Essentieel voor het ontstaan van havenkanalen is 
het proces van sedimentatie: rivieren die zand en klei 
aanvoeren, waardoor havengeulen verlanden. Een 
ander aspect is de aanwezigheid van polders: door het 
aangespoelde land te bedijken, ontstaan de havenkanalen 

als restruimte buiten deze polders. Om vergelijkbare 
fenomenen op te sporen, moeten we dus op zoek naar 
deltagebieden waar polders zijn aangelegd. Op deze 
manier kunnen we een hoop gebieden uitsluiten. Denk aan 
de Amazonedelta in Brazilië en de Donau in Roemenië. 
Dit zijn natuurlijke gebieden zonder spoor van polders of 
bedijkingen.

WERELDWIJD FENOMEEN
Dat betekent niet dat havenkanalen zeldzaam zijn. Ze zijn 
overal ter wereld te vinden, waar aan het water gesitueerde 
havensteden te maken hebben met het voortgaande proces 
van aanslibbing en hun haven bereikbaar houden door het 
graven en blijven uitbaggeren van een kanaal van haven 
naar open water. Los van de op de volgende pagina’s 
uitgewerkte kaartanalyses, zijn op ons verzoek nog andere 
voorbeelden aangedragen door Han Meyer, professor urban 
design aan de TU Delft en waterexpert Mathijs van Ledden. 
Brugge is een voorbeeld van een verzandende haven 
die men gepoogd heeft open te houden door een kanaal 
Brugge-Damme-Sluis. Later is daar het kanaal Brugge-
Zeebrugge voor in de plaats gekomen en heeft het accent 
van de havenactiviteit zich verplaatst naar Zeebrugge. 
Andere Europese voorbeelden van dichtslibbende havens 
en havenkanalen zijn Ravenna in Italië (ooit grootste 
haven van het Romeinse rijk) en Sevilla in Spanje (ooit 
grootste haven onder Filips II). In de Chinese Pearl River 
en Yangtze-delta’s zijn een handjevol voorbeelden van 
oude waterstadjes te vinden, die men vroeger geprobeerd 
heeft open te houden met nieuwe kanalen. In Indonesië is 
de haven van het voormalige Batavia in Jakarta ook een 
voorbeeld.

4. HAVENKANALEN BUITEN NEDERLAND
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Vannes, Frankrijk
Vannes is een middeleeuwse havenstad in Bretagne, 
gelegen in een deltagebied waar verschillende rivieren 
uitmonden op de Golf van Morbihan. Dit waterrijke gebied 
wordt gekenmerkt door talloze kleine eilandjes, gevormd 
door een proces van eeuwenlange verlanding. De stad 
wordt omringd door polders. De haven van Vannes ligt in 
de historische kern van de stad en is bereikbaar via La 
Marne, een kleine waterstroom die door mensenhanden is 
omgevormd tot een breed havenkanaal. 

Dit havenkanaal lijkt grote overeenkomsten te vertonen met 
de havenkanalen op Goeree-Overflakkee. De baai waaraan 
de stad in de zeventiende eeuw lag, is inmiddels verzand. 
Hierdoor is de stad meer landinwaarts komen te liggen. Het 
nieuwe gewonnen land is ingepolderd. 

Vannes door Blaeu, 1664. [Universiteit Utrecht] Huidige situatie van Vannes. [Google maps]
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Birkenhead, Verenigd Koninkrijk
The West Float in het noorden van Birkenhead is een 
verbrede en uitgediepte waterweg als zijtak van de rivier 
Mersey. Op negentiende-eeuwse kaarten is nog de contour 
van een riviertje zichtbaar. Door verlanding en inpoldering 
is het verdwenen. Het havenkanaal is een restant van deze 
rivier, maar is door menselijk ingrijpen flink veranderd, 
uitgediept en verbreed. De haven maakt deel uit van het 
havencomplex van Liverpool. 

Comacchio, Italië
De stad Comacchio is gelegen in de Noord-Italiaanse 
regio Emilia-Romagna, in de provincie Ferrara. De 
geschiedenis van de havenstad gaat terug tot de Romeinse 
tijd. Comacchio ligt aan het gelijknamige meer in een 
polderlandschap in het Po Delta Park. Het is een gebied 
van ruim 11.000 hectare met waterplassen, landruggen 
en zoutmeren; overblijfselen van de immense lagune 
die Comacchio tot honderd jaar geleden omringde. De 
havenstad is verbonden met het open water door een 
havenkanaal dat het meer van Comacchio verbindt met de 
Adriatische zee. 

Op de kaart van Blaeu uit 1664 is te zien hoe een klein 
riviertje (of kreek) liep op de plek waar het huidige 
havenkanaal te vinden is. Het riviertje is verdwenen – 
waarschijnlijk door verlanding – en op getransformeerd tot 
havenkanaal. Dit kanaal is vergelijkbaar met de kanalen op 
Goeree-Overflakkee.

Comacchio door Blaeu, 1664. [Universiteit Utrecht]Huidige situatie van Liverpool. [Google maps]Liverpool door Blaeu in 1664. [Universiteit Utrecht]
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New Orleans, Verenigde Staten
Het Inner Harbor Navigation Canal in New Orleans (ook wel 
Industrial Canal genoemd) verbindt het Pontchartrainmeer 
met de Mississippi, de Gulf Intracoastal Waterway en het 
Mississippi River-Gulf Outlet Canal. De wens om hier een 
kanaal aan te leggen, is terug te voeren tot de Spaanse 
koloniale periode (1763–1803). Pas in 1914 werd het 
Industrial Canal gegraven. De Mississippi River Delta in 
Louisiana is op het eerste gezicht een natuurlijke delta 
zonder polderstructuren. De stad Mississippi vormt hier een 
uitzondering op; hier zijn wel polders te zien. 

Ondanks de ligging in de delta en de aanwezigheid van 
polders, laat dit kanaal zich niet goed vergelijken met de 
havenkanalen op Goeree-Overflakkee. Dit komt omdat het 
een sterk kunstmatig en gepland karakter heeft. Het werd 
gegraven op de meest voor de hand liggende plek en heeft 
voor zover we kunnen nagaan, weinig relatie met aanwezige 
waterstructuren, die zijn verzand. Daarmee is bijvoorbeeld 
eerder te vergelijken met het Noordzeekanaal, dan de 
havenkanalen op Goeree-Overflakkee. 

De kaart van Blaeu uit 1664 laat zien dat het huidige meer 
van Comacchio in de zeventiende eeuw nog een open 
verbinding had met de Adriatische zee. De stad Comacchio 
lag op een landtong tussen de wateren in. Door verlanding 
en inpoldering is hier waarschijnlijk de noodzaak ontstaan 
voor een havenkanaal. 

Huidige situatie van Comacchio. [Google maps] Kaart van New Orleans, 1891. [University of Texas] Huidige situatie van New Orleans. [Google maps]
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Ligging in deltagebied, 
verzanding als aanleiding

Cycli van continu 
landaanwinning: 
sedimentatie, bedijking, 
ontginning en polders

Waterwegverbinding tussen 
haven en open zeewater 

Voormalige kreek, later 
rechtgetrokken en/of 
continu verlengd

Nieuw gegraven kanaal 

Multifunctionaliteit: 
afwatering polders, 
scheepvaart visserij

Economische levensaders

Nog aanwezig in het 
landschap
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In deze matrix zijn de besproken havenkanalen in binnen- en buitenland 
ondergebracht. Deze zijn getoetst aan de kenmerken die bepalend zijn voor 
de havenkanalen op Goeree-Overflakkee. Zo kunnen de havenkanalen van 
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5. CONCLUSIES

Hoewel havenkanalen als fenomeen niet uniek zijn, zijn 
ze wel onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 
van Goeree-Overflakkee. Daarbij is de hoeveelheid van 
zeven havenkanalen op één eiland opmerkelijk. 

Uniek ontginningslandschap
Goeree-Overflakkee wordt vaak per abuis toegeschreven 
aan Zeeland, terwijl het eiland van oudsher Hollands 
is. Helemaal vreemd is deze vergissing niet. Goeree-
Overflakkee maakt samen met de Zeeuwse eilanden 
onderdeel uit van de zuidwestelijke delta van 
Nederland, kwetsbaar voor de invloed van de zee en 
welvarend vanwege scheepvaart, visserij en vruchtbare 
zeekleibodems. Toch gaan de verschillen tussen Goeree-
Overflakkee en de Zeeuwse eilanden verder dan alleen 
een bestuurlijke grens. Op Goeree-Overflakkee bevindt zich 
een uniek ontginningslandschap van nieuwlandpolders, 
ontstaan door offensieve bedijking. Bewoning was er 
nauwelijks en de bedijkers troffen een tabula-rasa-
situatie aan. Overflakkee is volledig opgebouwd uit 
nieuwlandpolders, gekenmerkt door een rechte verkaveling, 
waar de aanwezige kreken zijn gebruikt voor afwatering van 
de polders.  

Eilanden worden autonome ambachtsheerlijkheden
In de kernpolders, werden ambachtsheerlijkheden gesticht. 
Elke polder kende een eigen bestuur, met een eigen kerk, 
rechtsspraak en een ambachtsheer. Deze autonome 
positie zou nog tot in de negentiende eeuw gehandhaafd 
blijven, ongeacht dat de eilanden al snel door aanwas en 
inpolderingen aan elkaar groeiden. Deze ‘eilandencultuur’ 
van een handjevol zelfstandig functionerende mini-
maatschappijen is waarschijnlijk cruciaal geweest voor 
het ontstaan van de havenkanalen. Alleen de dorpen 
Middelharnis en Sommelsdijk werden onderling via een 

kanaal aan elkaar verbonden, maar daarvoor moeten 
de redenen ook gezocht worden op bestuurlijk vlak; 
Sommelsdijk was Zeeuws en zou pas een havenkanaal 
krijgen, nadat het dorp werd ingelijfd bij de Staten van 
Holland. 

De inversel
De havenkanalen werden vrijgehouden van bedijking. 
Wanneer nieuwe polders werden aangelegd, maakten de 
bedijkers afspraken met de bestaande havendorpen, over 
de afwatering en de bereikbaarheid van de haven. Dit leidde 
tot kanalen die feitelijk de inverse zijn van de bedijkingen; 
de ruimte die werd opengelaten. Uiteraard was dit niet 
voldoende om de havens toegankelijk te houden. Er moest 
continu gegraven, gebaggerd en doorgespoeld worden. De 
havenkanalen werden nooit ineens aangelegd, maar waren 
een doorlopende bron van zorg. Eeuwenlang hebben de 
eilandbewoners geploeterd in de modder om hun havens 
bevaarbaar te houden. 

Kanalen als levensaders
De havenkanalen waren van levensbelang voor de 
dorpen en de ambachtsheerlijkheden, voor het transport 
van landbouwproducten, het vervoer van mensen en de 
afwatering van de polders. Ook de visserij was ervan 
afhankelijk. De aanleg ervan was een noodzaak, zonder 
haven geen inkomsten. Scheepswerven, koelhuizen, 
overslag op kades, veerdiensten, pee-kaaien, sluizen en 
andere waterwerken waren onderdeel van het landschap bij 
de haven. Er werd gezeild en er voeren trekschuiten. Met 
de komst van het wegverkeer verdween de noodzaak van 
de havenkanalen. Nu liggen ze er veelal verlaten bij, maar 
hebben wel een belangrijke recreatieve en landschappelijke 
betekenis. 

Een verzameling ringstraatdorpen
Alle dorpen in de nieuwlandpolders werden op dezelfde 
manier ingericht: het middelpunt was de kerk, met 
daaromheen een ringstraat, een voorstraat en achterstraten. 
Een van de redenen dat alle dorpen zich autonoom van 
elkaar konden ontwikkelen was wellicht de afwezigheid van 
een grote havenstad met een monopoliepositie voor het 
hele eiland. Goedereede had stadsrechten en beleefde al 
vroeg een bloeiperiode. Halverwege de zestiende eeuw, 
trad echter het verval in en begonnen mensen de havenstad 
te verlaten. De verzameling gelijkwaardige dorpen die 
elk een zelfstandige marktpositie wisten te handhaven, 
heeft wellicht bijgedragen aan de grote hoeveelheid 
havenkanalen op Goeree-Overflakkee. 

De uniciteit van de havenkanalen
De havenkanalen op Goeree-Overflakkee zijn geen 
uniek fenomeen. In dit onderzoek zijn vergelijkbare 
waterwegen aangetroffen. Zo vertonen de havenkanalen 
van Stavenisse, Kamperland en Goes grote gelijkenissen 
met de havenkanalen van Goeree-Overflakkee. Ook 
in Frankrijk, Engeland en Italië zijn bij de kaartanalyse 
gelijksoortige fenomenen te zien. Dat neemt niet weg dat 
de grote hoeveelheid van zeven havenkanalen op Goeree-
Overflakkee bijzonder is. Daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat het kanaal tussen Sommelsdijk en Middelharnis 
zich niet laat definiëren als havenkanaal, omdat er geen 
verbinding is met open zee. Belangrijke conclusie is dat 
de havenkanalen niet beschouwd kunnen worden als een 
fenomeen dat op zichzelf staat. Ze maken een integraal en 
onmisbaar onderdeel uit van de ontginningsgeschiedenis 
van Goeree-Overflakkee. 
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Hydrografische kaart uit 1844 met de havenkanalen van Middelharnis, Ooltgensplaat en 
Oude Tonge. Het  havenkanaal van Dirksland is slechts gedeeltelijk weergegeven. [NA]
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Een havenkanaal is een door mensen aangelegde 
waterweg – al dan niet in het tracé van een kreek – die een 
haven met het open water van de zee verbindt. Dit kanaal 
is herkenbaar als een binnendijks gelegen waterweg in 
een deltagebied te midden van polders. Het kanaal is tot 
stand gekomen doordat de rivieren sediment aanvoeren dat 
vervolgens door mensen is ingepolderd. 

Agenda voor nader onderzoek 
Over het landschap van Goeree-Overflakkee is veel 
onderzoek gedaan waar we voor dit rapport uit hebben 
kunnen putten. Specifiek onderzoek naar de havenkanalen 
als landschappelijk fenomeen, hebben we echter niet 
aangetroffen. Er valt nog een hoop te ontdekken over deze 
bijzondere lijnen in het landschap. Hieronder doen we een 
aantal concrete suggesties voor vervolgonderzoek.
• Op welke manier speelde de bestuursverhouding van 

eigenaren een rol bij de bedijking en inrichting in de 
middeleeuwen in de zuidwestelijke delta? Hoe zag de 
overgang eruit van defensieve bedijking in de vroege 
middeleeuwen om de voeten droog te houden, tot de 
uitgifte ter bedijking van nieuwlandpolders door edelen, 
kloosters en rijke burgerij als verdienmodel om een 
geheel nieuwe samenleving in te richten? 

• Hoe zijn de havenkanalen in te passen in deze 
specifieke geschiedenis? Is bijvoorbeeld de hoeveelheid 
havenkanalen op Goeree-Overflakkee toe te schrijven 
aan het feit dat het hier om nieuwlandpolders ging en 
elke nieuwe polder of ambachtsheerlijkheid een eigen 
havendorp kreeg? Of speelde de afwezigheid van een 
grote havenstad hier ook een rol bij? In dat geval: hoe 
konden de dorpen los en relatief autonoom van elkaar 
functioneren, zonder dat er één uitgroeide tot hoofddorp 
of stad? 

• Zijn in het buitenland meer voorbeelden te vinden van 
havenkanalen zoals op Goeree-Overflakkee? Zijn deze 
havenkanalen van vroeger of later datum en onder 

welke omstandigheden zijn ze aangelegd?
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