Havenkanalen en havens

Watersnood

Menheerse werf

Zeedijken

De dijken zijn niet altijd afdoende
geweest.
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IS VERKRIJGBAAR BIJ DE VVV.

beschermen tegen het zeewater.

Goeree-Overflakkee
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diverse keren te maken gehad met
overstromingen. Soms verdwenen hele
polders in de golven. De laatste grote
overstroming was de Watersnood van 1
februari 1953.
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met de maritieme wereld van toen. Wat de

Bunkerroute

werf nog interessanter maakt, is dat het

Soms zijn ze kilometers lang. Prachtig water om

De Watersnood is een belangrijk thema in

Tussen 1909 en 1957 reed de tram van de

is er te zien: de veersteiger, een perron met

een historische scheepswerf in vol bedrijf is.
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het Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM)

bankjes, twee railvakken en de replica van het

Hier liggen schepen op de helling om geres-

in Sommelsdijk. Het is zelfs mogelijk om

over Goeree-Overflakkee. Het RTM-museum in

kaartenhuisje. Op het perron staan zelfs de

taureerd te worden.

zelf te ervaren wat er op 1 februari 1953

Ouddorp houdt dit verleden levend, inclusief

koffers en tassen klaar. Bagage van wachtende

Het complex op de Punt bestaat uit zestien

is gebeurd. Letterlijk: door de bril van nu,

veel rollend materieel én ritten over het spoor

passagiers. Het trammetje kan elk moment

bunkers. Ze zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog

via Virtual Reality. Het water komt en

langs de Brouwersdam. Info over rijdagen en

komen…

gebouwd door de Duitsers. Het bunkercomplex

het is alsof je erbij bent.

openingstijden: www.rtm-ouddorp.nl

Meer informatie:
www.geschiedenisvanzuidholland.nl
www.erfgoedlijngo.nl
www.vvvgoeree-overflakkee.nl

Vuurtoren

Passagiers van de Waterbus (of een fietspontje)

Niet ver van de vuurtoren is de bunkerroute.

Kunstkruimel

was een onderdeel van de Atlantikwall, de
‘verdedigingsmuur’ tegen de geallieerden.
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kunnen via het laarzenpad langs het haven-
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RTM-pontje is weer in de vaart.
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Haringvliet en de Grevelingen. Een uitkijkpunt van

exposities zien over het erfgoed op Goeree-
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te zien. Dit als onderdeel van de
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Overflakkee, het omliggende duinlandschap

monding van de Grevelingen in de gaten. De zes-

en de geschiedenis van de vuurtoren en de

tiende bunker is later neergezet. Deze Tobruk is

omgeving.

opgegraven in Ouddorp en staat nu aan de weg
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De vuurtoren, een Rijksmonument, is na de

het leven en overleven met het water.

Tweede Wereldoorlog gebouwd. De Duitsers

De eilandverhalen die het museum

vernietigden zijn voorganger op 5 mei 1945,

De Toren in het stadje Goedereede, voorheen

vertelt gaan ook over bijvoorbeeld de

de laatste oorlogsdag. De bemande vuurtoren

ook een vuurtoren, is te beklimmen. Hier is

ontstaansgeschiedenis
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was nooit opengesteld voor het publiek. De

tevens een charmant museum gevestigd met

De bunkers, die zestig jaar na de oorlog zijn

Overflakkee, de bedijkingen, de visserij,

belangrijkste taak van het gebouw is immers van

onder andere een vuurtorenexpositie.

uitgegraven, zijn te bezichtigen. De beweg-

van

om de ingang van de bunkerroute te markeren.
Als een reclamebord.

de landbouw, de havens, de haven-

wijzerde route is het hele jaar open. Bij elk

kanalen, archeologische opgravingen en

gebouw staat een bord met informatie. Enkele

de Romeinen op Goeree.

keren per jaar is er een gids om het verhaal te
vertellen.
Vuurtoren Ouddorp
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Naast het prachtige cultuurhistorische
erfgoed

heeft

Goeree-Overflakkee

nog veel meer te bieden. Culinair
erfgoed

bijvoorbeeld.

Probeer

eens

streekproducten als Solaes-bier, boerenkaas (ook van de geitenboerderij) en
vers aangevoerde Goereese vis en de
Stellendamse garnaal.

Ouddorp

Monster in de zomermaanden aan op
een van de fiets-/wandelpontjes van het
eiland vanaf Middelharnis, Stellendam,
Ouddorp, Ooltgensplaat en Galathese
haven of vaar mee met de Waterbus
over het Haringvliet!
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Melissant
Middelharnis

Kom fietsen en wandelen langs het
Streekmuseum

erfgoed als de tulpen bloeien (eind

Sommelsdijk

maart-eind april). Informeer bij de VVV
naar de bloeitijd!

Dirksland

Haven

huidige trambaan

Kerktoren

voormalige trambaan

Museum

havenkanaal

Stad aan ‘t Haringvliet

Molen

Herkingen

Toeristisch Overstappunt

Tip!

Een Toeristisch Overstappunt (TOP) is een ideaal startpunt voor iedereen

Flamingo’s te zien rondom Battenoord

die Goeree-Overflakkee wil verkennen. Wandelend of op de fiets. In

vanaf oktober/november t/m maart/

Ooltgensplaat is een TOP op de parkeerplaats bij de kruising Havendijk

april. En het gehele jaar door bij

en Dorpsweg, in Stellendam bij de buitenhaven.

Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge.

Nieuwe Tonge

Den Bommel

Battenoord

Grevelin

gen

Oude Tonge
Ooltgensplaat

www.faunaparkflakkee.nl
Voordelen:
• Gratis en goed parkeren
• Suggesties voor wandel- en fietsroutes
• Veel extra toeristische informatie
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