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Het Zoeterdiep 

Autonome situatie met nieuwe toekomstige ontwikkelingen 

  

De levendige tijden van Dirksland, het Klein Parijs van Goeree-Overflakkee moeten terugkeren. Al 

enkele tientallen jaren is de haven van Dirksland verstild en het bedrijventerrein is langzaam aan het 

verpauperen. Ook de havens van Stellendam en Goedereede zijn op slot gegaan sinds de afsluiting 

van de zeearmen. Ook deze oude stadjes verdienen een nieuwe economische injectie. Dat kan heel 

goed door revitalisering van de havens voor de kleine recreatievaart. 

  

Deltanatuur 

Het eiland Goeree-Overflakkee wordt de komende jaren toch flink op de schop genomen als het ligt 

aan het programma Deltanatuur. Ook in de waterhuishouding wordt flink geroerd. In het plangebied 

Zuiderdiep en de Noordrand dienen grote waterrijke natuurgebieden te worden ontwikkeld, vanwege 

ook het op de kier zetten van de Haringvlietsluizen. 

  

In de MER-studie zijn drie alternatieven uitgekozen: Brakwatergors, Brakke Getijdenkreek en Zoute 

Slufter. Gemeenschappelijk kenmerk is een brak tot zout intergetijdengebied waartoe ook 400 hectare 

landbouwgebied geofferd wordt. Niet alleen de landbouw moet echter een stapje terug doen. Ook de 

revitalisering van de havens van Dirksland, Stellendam en Goedereede dreigt geblokkeerd te worden, 

indien het toekomstbeeld van het plan Zuiderdiep onverkort doorgaat.  

  

Referentie-situatie 

De drie natuurplannen worden in de MER-studie vergeleken met de huidige situatie die als referentie 

dient. Ook zogeheten autonome ontwikkelingen worden daarbij in de referentie meegenomen. 

  

Voortzetting van de landbouw tegen de achtergrond van de stijgende zeespiegel is bijvoorbeeld een 

autonome ontwikkeling wat leidt tot toename van brakke kwel in het polderwater. Ook sanering van de 

verontreinigde waterbodem van de Zuiderdiepboezem wordt genoemd.  

  

Wat echter geheel buiten dit autonome toekomstbeeld blijft, is de revitalisering van de havens van de 

drie oude havenstadjes op het eiland. In de MER-studie dient ook deze economische ontwikkeling te 

worden meegenomen. De drie natuurplannen moeten getoetst worden aan de belemmeringen voor de 

toekomstige ontwikkeling van de havens. Bij de integrale afweging van de natuurplannen dient ook dit 

aspect nadrukkelijk aan de orde te komen.  

  

Vooralsnog lijken de drie natuurplannen niet te kunnen voldoen aan deze alleszins redelijke eis voor 

de economisch-recreatieve ontwikkeling van de oude havens. 

  

Om deze reden wordt een alternatief plan nadrukkelijk voorgelegd.  

  

Nieuwe toekomstige ontwikkelingen 

In het plan Zoeterdiep wordt een autonome ontwikkeling geschetst waarin wél een oplossing geboden 

wordt voor de havens. Het huidige Zuiderdiep is dan de kern van een waternetwerk tussen de stadjes 

Goedereede, Stellendam en Dirksland. Naast het doorsteken van het havenhoofd van Goedereede is 

ook een waterverbinding naar Middelharnis voorzien ergens langs de zuidrand van de buitendijk voor 

de ontsluiting naar het Haringvliet. 

Op langere termijn kan het plan Zoeterdiep ook een verbinding geven met het Grevelingenmeer via de 

Schans voorbij Goedereede. Ook het oude plan van het kanaal door de hals van Goeree-Overflakkee 

bij Stellendam kan deel van het nieuwe waternetwerk zijn. 

De waterkwaliteit van het doodlopende kanaal van Dirksland is op orde te brengen door zoet water te 

laten rondstromen via de Boomvliet ten zuiden van Middelharnis. De oude haven van Dirksland wordt 
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dan doorgetrokken naar de Boomvliet dat aangesloten is op het waterinlaatpunt bij gemaal Joh. 

Koert.   

De vervuilde grond van het Zuiderdiep kan uitgebaggerd en gebruikt worden voor de aanleg van een 

secundaire dijk langs de Plaat van Scheelhoek. De natuur blijft hierdoor gevrijwaard van overlast van 

vaartuigen over het Zuiderdiep. Het schone deel van de grond is buitendijks van de Zuiderdieppolder 

in te zetten voor een nieuw zout tot brak natuurgebied waar slikken, schorren en gorzen aangroeien. 

Via de zich uitbreidende Slijkplaat en de natuurgebieden aan de overzijde van het Haringvliet ontstaat 

dan ook een aaneengesloten natuurgebied tussen de Haringvlietdam en de Biesbosch. 

  

Verzoek 

In de MER-studie wordt standaard de autonome situatie betrokken waarbij toekomstige ontwikkelingen 

worden aangegeven. Aan deze zogeheten referentie-situatie worden ook de drie nieuwe 

natuurplannen kwalitatief getoetst. 

Verzoek aan de gemeenteraad is de toekomstige economisch-recreatieve ontwikkelingen volgens het 

hier beschreven plan Zoeterdiep ook te betrekken bij deze referentie-situatie. 

  

 


