
Totaal resultaat
In totaal verdwenen vanaf eind jaren zeventig van de 20ste eeuw de volgende monumenten:
- 16 boerderijen (waarbij soms de relatief jongere schuur behouden bleef);
- 5 apart staande grote landbouwschuren;
- 12 monumentale wagenschuren;
- 5 apart staande zomerhuizen;
- 4 plekken waar dampalen verdwenen.

Achtergrond VRIJDAG 31 MAART 201712 13

Verdwijnende bakens in de polder (Deel V)
In de voorgaande vier artikelen over de historische boerderijen op Overflakkee heb ik u kennis laten maken met de kaalslag die zich in de loop van de tijd 

in het Flakkeese landschap en specifiek ook op het boerenerf zelf heeft voorgedaan. En het stopt nog steeds niet. Om u een beter beeld te geven van deze 

schrijnende kaalslag geef ik u hierna een opsomming in beelden van de boerderijen, die vanaf eind jaren zeventig van de twintigste eeuw tot nu toe werden 

afgebroken, al dan niet na een verwoestende brand. Ik toon u alleen de in regiospecifiek opzicht interessante boerderijen, daterend vanaf de 17e eeuw tot het 

einde van de negentiende eeuw. Ik noem deze de historische boerderijen. Hofsteden van na die tijd zijn niet meer specifiek Flakkees en zijn daardoor en mede 

uit bouwhistorisch oogpunt niet interessant voor deze artikelenreeks. Voor deze artikelenreeks is Goeree buiten beschouwing gebleven. De opsomming wordt 

per dorp (alfabetisch) gegeven.

Oude hofsteden op Overflakkee

Door Gerbrand Hoek

Een triest resultaat over de afgelopen 40 jaar: gemiddeld elke 2,5 jaar een boerenwoning en 
grofweg iedere 3 jaar een wagenhuis. Als we Goeree (m.n. Ouddorp) erbij zouden betrek-
ken, zou het resultaat nog veel slechter uitpakken. In Ouddorp zijn namelijk talrijke boer-
derijtjes de laatste 40 jaar gesneuveld. Die werden nóg moeitelozer tegen de grond gegooid 
dan de grote polderhoeven.

Deze cijfers laten des te meer de noodzaak zien, dat we met elkaar het nog resterende 
monumentale boerderijenbezit moeten proberen te behouden. Daarvoor mag en kan de 
eigenaar niet alleen verantwoordelijk zijn. Juist niet, neig ik te zeggen. De gehele gemeen-
schap is daarvoor verantwoordelijk - zowel u als ik - en de gemeentelijke overheid moet 
daarbij de eerste cruciale stappen zetten. Zij alleen is hiertoe gerechtigd. Hoe dit proces 
begonnen zou kunnen worden, ziet u in het laatste deel (VI) van deze boerderijenserie.

Slotwoord deel V

Achthuizen

Hoop doet Leven, Grote Bloksedijk 2 (verdwenen voor nieuwbouw). Foto:collectie G. Hoek.

Dirksland

Westdijk 30 (verdwenen voor nieuwe 
opstallen). Foto: collectie G. Hoek.

Zuiddijk 3 (verdwenen en min of meer als kopie 
herbouwd). Foto: collectie G. Hoek.

Oosthavendijk 2 (verdwenen). Foto:Rijksdienst RCE, Amersfoort.

Melissant

Groenewoud, Molendijk 59 (na blikseminslag en brand nieuw opgetrokken). Foto: collectie G. Hoek.

Welgelege, situatie jaren zeventig van 20ste eeuw (complex verdwenen voor nieuwe loods). 
Foto: Rijksdienst RCE, Amersfoort.

Middelharnis

Dijkzicht, De Perdamusweg 1 (verdwenen). Foto: Rijksdienst RCE, Amersfoort.

Duivenwaardsedijk 18 (huis kreeg geheel nieuwe gevel en moderne ramen). Foto: collectie G. Hoek.

Zeldenrust, Groeneweg 41 (huis verdwenen). Foto: collectie: G. Hoek.

Lugje (oude situatie), Groeneweg 1(geheel verdwenen). Foto: collectie G. Hoek.

Houtlust, Armenweg 1 (geheel verdwenen). Foto: Rijksdienst RCE, Amersfoort.

Oude-Tonge

Ebbe en Vloed, Kolfweg 8 (afgebroken voor nieuwe huizen). Foto: Rijksdienst RCE, Amersfoort.

Sommelsdijk

Stralenburg, Stratenseweg 2 (verdwe-
nen op deze exacte plek). Foto: Rijks-
dienst RCE, Amersfoort. 

Langendam, Langeweg 153 (afgebroken en min 
of meer als kopie herbouwd). Foto: collectie G. 
Hoek.

Stad aan ‘t Haringvliet

De Oude Stad (oude situatie), Zeedijk 61 (huis verdwenen). Foto: collectie G. Hoek.

Stellendam

Koornlust, Kruisweg 2 (geheel verdwenen). Foto: Rijksdienst RCE, Amersfoort.

Nieuwe-Tonge


