Nieuw gezicht voor de kop voor het havenkanaal van Stellendam
Daar waar het havenkanaal en de Eendrachtsdijk samenkomen ligt een wat vergeten historisch
plekje van Stellendam. Deze kop van het havenkanaal wil de gemeente Goeree Overflakkee in
overleg met de Dorpsraad een nieuw gezicht geven. De Erfgoedlijn havenkanalen van de
provincie maakt het mogelijk de historie hier meer te laten leven. Doel van de aanpassing is dat de
plek weer onderdeel wordt van het oude havenkanaal en ook aantrekkelijker zal zijn om neer te
strijken voor bewoners en bezoekers, van jong tot oud.
Het voorstel bestaat uit een verbeterde route naar het havenkanaal met groene kade en een
speelweide met natuurlijke randen op de kop.
Ommetje langs het havenkanaal met groene kade (zie schets)
Over de kop van het havenkanaal buigt een nieuw schelpenpad vanaf de dijk naar het bruggetje
langs het botenhuisje en de bestaande botensteiger. Deze groene kade wordt ingericht met
houten meerpalen die als zit- en speelgelegenheid kunnen dienen en herinneren aan het zoute
verleden. Op de zijgevel van het botenhuisje wordt een glaskunstwerk bevestigd met taferelen
van de visserij. Tussen het botenhuis en de bestaande steiger komt een verhard pleintje. Aan de
overkant van het bruggetje aan de oostoever biedt een zitbank fraai uitzicht op de havenkade
met de molen Korenlust. Langs de oostoever kun je een rondgang maken naar de zijhaven waar in
het water resten van een bankstelling (een soort botenwerf bij laag tij) zijn gevonden. Een
maatregel uit het voorstel is al uitgevoerd: een betonnen muurtje is vrijgemaakt van plantengroei
zodat de lijn van deze hervonden oude waterkering weer zichtbaar is langs de oostoever.
De havenkop als speel- en plukweide
Het terrein op de kop van de haven wordt ingericht als speelweide omringd door een
bloemenweide die overgaat in het dijktalud. Door de verlegging van het pad wordt de groene
weide wat groter en vlakker, met meer ruimte om te picknicken en te spelen. Een markante
klimboom geeft wat schaduw. Tussen het spuikanaal en het pad komt een hoge haag die de kop
beschut en bijen en vlinders aantrekt. De randen worden natuurlijker beheerd zodat er meer kans
is voor kruiden en insecten. Ook enkele fruitbomen en struiken die langs de open oostrand
worden geplant dragen bij aan de plukweide. Langs de oever aan de overzijde van de wetering
komt een rij knotwilgen. Met deze aanpassingen worden zowel de historische lijnen van de dijk en
het havenkanaal zichtbaarder en zal de havenkop een aantrekkelijke plek zijn om te vertoeven in
het groen en aan het water.
Nieuwe oude namen
Ideeën voor namen van bijzondere plekken rond het oude havenkanaal van Stellendam zijn
welkom zoals:
• Het terrein: de havenkop
• Het nieuwe schelpenpad
• De groene kade langs de bestaande steigeroever ingericht met elementen uit de visserij
en een pleintje voor het botenhuis
• Het witte bruggetje
• De zitbank met zicht op de kade en molen Korenlust
• De oostoever met het jaagpad en het muurtje van de oude waterkering
• De zijhaven met de ‘bankstelling’
• De wetering en het spuikanaal die in het havenkanaal uitkomen.

