Geerweg 6, Middelharnis, De Geere, famm. S. de Vries. Dit boerderijcomplex
werd omstreeks 1850 gebouwd. Opvallend bij deze boerderij is dat de voordeur
in de zijgevel is geplaatst. De voorgevel heeft hierdoor een indrukwekkende
hoeveelheid ramen.

West Havendijk 51, Dirksland, fam. J. Breukel. Ruim dertig jaar geleden kocht
de huidige eigenaar deze boerderij, die toen in vervallen staat verkeerde. De
indeling van de gevels van deze ruim honderd jaar oude boerderij is niet
gewijzigd.

Onwwaardsedijk Noord 1, Dirksland, Bouwlust, fam. A. de Leede. Deze boerderij
heeft een 19e eeuwse uitstraling, maar als men goed kijkt is de beneden
verdieping ouder. Deze is vermoedelijk opgetrokken in het begin van de 18e
eeuw.

Oudelandsedjk 11, Oude Tonge, Bouwlust, fam. A. Vroegindeweij. Het huis van
deze boerderij is na de watersnoodramp in 1953 grondig gerestaureerd en
behoort tot een van de mooiste van het eiland. De gevelsteen vermeldt dat men
met de bouw in 1732 is begonnen.

Kokseweg 6, Sommelsdijk, Lust en Last, fam. H. Mijs. De gevelsteen heeft een
opmerkelijk opschrift: "In Godes wegen is Godes zegen. Want men moet
mennen terwijl de heul leyt. Anno 1672.

Kleiburgseweg 1, Somelsdijk, Kleiburg, fam. J. van der Mast. Boerderij
"Kleiburg" uit 1666 met monumentale trapgevel mag met recht een kapitale
boerenhoeve worden genoemd. Met zijn mooie ligging en het feit dat hij goed
intact is gebleven, vormt hij een juweel van de polder Oudeland van
Sommelsdijk.

Kleiburgseweg 9, Sommelsdijk, Juffrouw Lavooijs stee, fam. R. Tanis. van
oorsprong stamt deze boerderij uit de 17e eeuw. In de 19e eeuw, waarschijnlijk
ca. 1829, zijn aanzienlijke vernieuwingen aangebracht.

Bosweg 2, Ouddorp, Het Blaeuwe Huus, VVV Ouddorp. Op de gevel van het
karakteristieke pand vormen de muurankers het jaartal 1650

Oudelandsedijk 8, Dirksland, Sunny Home, fam. M. Buth. Voor de bouw van deze
villa uit de dertiger jaren heette deze boerderij "Dijkzicht".

Oudelandsedijk 6, Dirksland, fam. C. Franzen. Dit is een gaaf voorbeeld van een
Flakkeese boerderij uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Tilsedijk 14, Den Bommel, Hoeve weltevreden, fam. A. de Weerd. Volgens de
atlas van Kips uit 1835 bevond zich op dit erf al een boerderij. In 1903 brandde
de schuur en het middelste gedeelte van het huis af.

Philipshoofjesweg 3, Dirksland, fam. W. de Ruiter. De oorspronkelijke boerderij
uit ca. 1650 had de schuur vast aan het woonhuis. omdat de boerderij in slechte
staat was, werd deze afgebroken, op de oude fundering werd in 1914 het
woonhuis opnieuw opgebouwd.

Philipshoofjesweg 92, Dirksland, Nerynen, fam. E. van Putten. Het huis dateert
volgen de gevelsteen uit 1658.

Westdijk 32, Dirksland, Akkerzorg, fam. J. Timmer. Het betreft hier een
boerenhuis daterend rond het einde van de 19e eeuw.

Noorddijk 2, Melissant, Driehuizen, fam. G. van Putten. Op de plaats van de
huidige boerderij uit de dertiger jaren van de 20e eeuw stond een grote 17e
eeuwse hoeve met twee zaadzolders.

De Tweede weg 1 en 1a, Melissant, De Kwakstee. In het pannendak van de
schuur staat 1614, als men bedenkt dat Nieuw Kraaijer pas in 1705 werd
bedijkt, blijkt het hier te gaan om een geschiedvervalsend grapje van de
dakdekkers.

West Havendijk 63, Dirksland, het Dirkslandse Sas, fam. A. de Graaf. Een derde
vorm van boerderijbouw op Overflakkee is een vorm waarbij het woonhuis met
de lengteas dwars op de schuur staat.

Dirkdoensweg 15, ouddorp, fam. J. Tanis. De Ouddorpers noemden het
boerderijtje op nr.15 vroeger het Stee'ie van de Aolemannen, de fam. Aleman
dus.

Westerweg 15, Ouddorp, De Ridderstee, fam. P. Santifort. De oude boerderij is
in 1786 gebouwd door een zekere Abraham Aleman, die leefde van 1737 to
1835.

Westduinweg 15, Ouddorp, De Duuvekooie, fam. A. van der Meulen. "De
Duuvekooie" is van origine een eenvoudig boerenhuisje. Een gevelsteen
vermeldt het jaartal 1762.

Oudelandseweg 75, Ouddorp, De Druuve, fam. R. Zevenbergen. Boerdrij "De
Druuve"is volgens de gevelsteen gebouwd in 1856.

Tilsedijk 9, Den Bommel, fam. J. de Baar.

Oudelandseweg 69, Ouddorp, mevr. C. Pikaart. De grootmoeder van de huidige
eigenaresse, een weduwe met tien kinderen, bouwde in 1922 dit spulletje.

Oudelandseweg 70, Ouddorp, De Palmstee, fam. J. Sinke. Dit pand is niet de
oorspronkelijke hoeve, in 1943 verwoeste een bom de oude boerderij, in 1949
werd de nieuwe boerderij voltooid.

Oudelandseweg 24, Ouddorp, fam. H. Peters. Dit fraai gerestaureerde spulletje
dateert van 1936.

Hazersweg 23, Ouddorp, De Smousenhoek, fam. P. Breen. In een gedeelte van
de grote boerderij wordt 'Bed en Breakfast' aangeboden.

Molendijk 91, Nieuwe Tonge, molen d'Oranjeboom. Deze molen dateert van
1768 en is van het type grondzeiler.

Duivenwaardsedijk 20, Nieuwe Tonge, Nooitgedacht, fam J. Christensen.
"Hoeve Nooitgedacht" is een gaaf vroeg 17e eeuws boerderijtje.

Zeedijk 43, Stad aan 't Haringvliet, Stadschenhoek, fam. L. Soldaat. Boerderij
"Stadschenhoek" ligt aan de "Stadschenhoek" het "Ouwe Hoadje".

Tilsedijk 2, Den Bommel, fam W. Rosmolen. Deze boerderij is van 1898.

Tilsedijk 4, Den Bommel, Het Groene Woud, fam. L. Jacobs. Deze boerderij
dateert van 1737, in de oorlog (40-45) werd van hieruit een geheime zender
bediend door de Flakkeese ondergrondse strijdkrachten.

Kladstaardweg 1, Sommelsdijk, fam. L. van Nieuwenhuizen. Deze boerderij
behoort tot de iets 'jongere' generatie hoeves van Goeree-Overflakkee.

Langeweg 6, Den Bommel, land- en tuinbouwwinkel 't Zand, fam. A. Lokker.

Dorpsweg 5, Ouddorp, fam. D. Voogd. De boerderij bij het tuincentrum is al drie
generaties eigendom van de familie Voogd.

Kraaijerdijk 31, Melissant, fam. G. van Rossum. Deze hoeve dateert van ca.
1726.

Oud Kraaijerdijk 4, Sommelsdijk, Dijkzicht, fam L. van der Stoep. Hofstede
"Dijkzicht" bestaat uit een losstaand woonhuis, aparte grote schuur met pannen
schilddak en een zomerhuis.

Bommelsedijk 9, Den Bommel, De Lage Werf, fam. J. Buys-de Wit. "De Lage
Werf " is een zeer karakteristieke boerderij(vermoedelijk ca. 1640)

Armenweg 1, Nieuwe Tonge, Houtlust, fam. T. Winkels-Hisschemoller. Dit huis
is in 2005 in historische stijl opgetrokken. Voorheen stond op deze plaats een
grote boerderij.

Nieuwlandsedijk 1 en 3, Sommelsdijk, Akkerlust, fam. L. van der Velde.

Westdijk 1, Sommelsdijk, molen De Korenbloem. "De Korenbloem" is 1 van de
oudste nog bestaande ronde stenen bovenkruiers of stellingmolens van
Nederland. De molen uit 1705 is mooi hoog gelegen op de polderdijk.

Zeedijk 3, Stad aan 't Haringvliet, fam. H. Braber. Op het dak van de schuur
staat 1746, het is en typisch 18e eeuwse, Flakkeese boerderij en is een
rijksmonument.

Zeedijk 35-37, Stad aan 't'Haringvliet, Aan 't Vlot, fam. L. Braber. Vroeger lagen
om deze boerderij "3 vaeten" voor de koeien en paarden. Er ligt er nog een links
van de weg. Het woonhuis van deze boerderij is in 1916 vernieuwd.

Potterweg 1, Middelharnis, Torenstee, fam C. Westerbeke-Braber. Het erf van
de "Torenstee" herbergt 4 bouwstijlen: het zomerhuis van ca.1800, het
woonhuis van 1909, de schuur uit 1950 en de nieuwe schuur van 2001.

Vroonweg 32, Middelharnis, Vrije Hof, fam. J. van der Knaap. Het bouwjaar van
deze oude hoeve is 1634. Dit is nog zichtbaar in de muurankers op de begane
grond.

Oud Kraaijerdijk 5, Sommelsdijk, Sofiahoeve, fam. M. Jongeneel. Sinds 2001
staat op deze locatie een modern melkveebedrijf, niet eerder was hier gebouwd.

Dirkdoensweg 12, Ouddorp, Duinkerke, fam. M. Verbeek. De oude boerderij
"Duinkerke" dateerde van 1850. Zij was opgemetseld uit Oudhollandse
ijsselsteentjes.

Kraaijerdijk 23, Melissant, Akkerzorg, fam. D. van Dis. Deze hoeve dateert van
ca.1726.

Tilsedijk 6, Den Bommel, fam. J. de Baar. Op deze boerderij woont inmiddels de
derde generatie De Baar. De boerderij heeft een bouwstijl die typerend is voor
de tweede helft van de 19e. eeuw.

