Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee:

het verhaal
van het water

Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland
met een boeiende geschiedenis. In de geschiedenis van het eiland speelt het water
een belangrijke rol. Als vriend, maar ook als
vijand. Van die geschiedenis is nog veel te
zien en te beleven op Goeree-Overflakkee.
De Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is een
initiatief van de provincie Zuid-Holland. Een
initiatief om de cultuurhistorische beleving
een impuls te geven. Dat gebeurt in samenwerking met tal van andere partijen, vooral
van het eiland zelf. Zoals de gemeenten,
dorpsraden, ondernemers en cultuurhistorische verenigingen.

De droom van de Erfgoedlijn
Goeree-Overflakkee
De havenkanalen
De zeven havenkanalen zijn hersteld. Je
ziet de geschiedenis van de kanalen terug
in bijvoorbeeld een kunstwerk in de vorm
van een schip, een kaartverkoophuisje, als
tastbare herinnering aan het trammetje
dat er vroeger reed, en het weeghuisje
in Ooltgensplaat. Recreanten varen met
een fluisterboot of kano van kanaal naar
kanaal. Aan de oevers ontmoeten recreanten elkaar op sfeervolle plekken.

Fort Prins Frederik
Het fort uit 1811 heeft weer de allure
van vroeger en is als verdedigingswerk
herkenbaar. De historische delen zijn
gerestaureerd. Regelmatig worden
activiteiten en evenementen georganiseerd die de rijke historie van het fort
vertellen en uitbeelden.

Menheerse werf en de MD10,
Middelharnis
De Menheerse werf aan de haven van
Middelharnis is gerestaureerd en is een
bruisend cultuurhistorisch knooppunt
voor jong en oud. De visserijcultuur
herleeft in het bezoekerscentrum, het
monument en in de beugsloep MD10.

Vuurtoren, Ouddorp
De vuurtoren Westhoofd in Ouddorp is
een rijksmonument en open voor het
publiek. Westhoofd is één van de twee
vuurtorens in Nederland die nog bemand
is. Bezoekers vinden in de toren een
expositie over het verhaal van het water
als vriend en vijand.

Watersnoodramp
Samen met bewoners is of wordt gewerkt
aan projecten waarmee het verhaal over
de Watersnoodramp wordt verteld: In vier
dorpen zijn wandelroutes over de ramp
gerealiseerd. Kunstkruimels laten zien tot
waar het water heeft gestaan. Op diverse
locaties op het eiland zijn tentoonstellingen en exposities over de ramp te
bezichtigen, ook over de werking van het
getij en de waterveiligheid.

‘Portret van een eiland’
Goeree-Overflakkee staat vol prachtig erfgoed. Al dat erfgoed is verbonden door
die ene link: het water. De bewoners van
Goeree-Overflakkee leven middenin al dit
erfgoed. Zij belichamen de relatie met het
water. Regisseur Jeroen Pool maakte vijf
bijzondere korte films waarin, naast het
verhaal van het eiland, steeds één bewoner en één thema centraal staan. De korte
film is op internet terug te zien:
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/
verhalen/portret-van-een-eiland

Erfgoedlijnen in Zuid-Holland
Atlantik Wall
De Limes
Goeree-Overflakkee
Landgoederenzone
Oude Hollandse Waterlinie
Trekvaarten
Waterdriehoek

Zeven Erfgoedlijnen
in Zuid-Holland
Naast Goeree-Overflakkee zijn er nog
zes andere bijzondere verhalen over
de geschiedenis van Zuid-Holland.
De provincie noemt deze verhalen
Erfgoedlijnen. Een Erfgoedlijn wordt
gevormd door één geografische lijn
(een eiland, de kust, een trekvaart, een
oude duinenrij met bunkers, e.d.). Deze
lijn verbindt verschillende punten op de
kaart tot één geheel, met één gemeenschappelijk historisch verhaal.

Bijzondere verhalen
Erfgoedlijn De Limes vertelt het verhaal over de bewoningsgeschiedenis van de Romeinen
in Zuid-Holland. De Waterdriehoek (Kinderdijk/Dordrecht/Biesbosch) gaat over het leven
mét en de strijd tégen het water. De Oude Hollandse Waterlinie vertelt over water als
verdedigingslinie in de oorlog. De Landgoederenzone vertelt ons het verhaal over kastelen, prachtige buitenplaatsen en eeuwenoude landgoederen met koetshuizen, oranjerieën en fraaie parken. De Trekvaarten vertelt over vroeger tijden met trekschuiten als
openbaar vervoer. De Atlantik Wall, vertelt het verhaal over de bunkers aan onze kust
uit de 2de Wereldoorlog.
De provincie maakt het, samen met anderen, mogelijk om dit erfgoed in Zuid-Holland
te bewaren, te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft
ons erfgoed ook voor toekomstige generaties behouden.

Lees meer over het verhaal van Goeree-Overflakkee
en de andere Erfgoedlijnen op:
www.geschiedenisvanzuidholland.nl/goeree-overflakkee
Volg de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee op Facebook:
Erfgoed Goeree-Overflakkee
Lees meer over wat de provincie doet voor de Erfgoedlijnen:
www.zuid-holland.nl/erfgoedlijnen
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