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Nieuwlandsepolderweg in zuidwaartse richting naar het dorp (november 2016).
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Jolinkstraat richting de voormalige vuurtoren en de veerboot van Stena Line (november 2016). 
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i n l e i d i n g

aanleiding 
Over de geschiedenis van Hoek van Holland 
is al veel geschreven, maar er ontbreekt nog 
een samenhangend verhaal met analyse en 
waardering door alle schaalniveaus heen. Daar 
is nu wel behoefte aan omdat de gemeente 
Rotterdam de economische en toeristische 
potentie van het gebied wil vergroten en 
daartoe o.a. de metrolijn doortrekt. De 
gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-
Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed hebben daarom samen een cultuur-
historische verkenning (CHV) geïnitieerd. 

opgave
De CHV wordt in twee fasen uitgevoerd. De 
eerste fase brengt inzicht in de ontwikkelings-
geschiedenis, de karakteristieken en 
bijzondere waarden van het gebied. Dit 
rapport is het resultaat van fase 1. In de 
tweede fase moet een verkenning van de 
lokale musea en initiatieven een overzicht 
bieden van wat er lokaal loopt, speelt en leeft. 
Hoe kunnen lokale initiatieven, projecten en 
dromen met elkaar én met de cultuurhistorie 
in verbinding worden gebracht, en welke 
aanbevelingen volgen daaruit? Deze 
vervolgfase wordt in 2017 opgepakt.

methodiek en verantwoording
De werkwijze van deze CHV bestond uit 

de componenten bronnenonderzoek, 
interviews en veldwerk, alsmede de stappen 
inventariseren, analyseren en waarderen. In 
de bijlage ‘geraadpleegde bronnen‘ is een 
overzicht opgenomen van de literatuur, 
archieven, gesprekspartners en websites. 
In de uitwerking zijn alle schaalniveaus 
doorlopen en ligt de nadruk op de 
verbeelding. Voor een goed begrip van Hoek 
van Holland is de gebiedskarakteristiek 
ontrafeld aan de hand van de volgende 
thematisch lagen:

1. Het landschap: het verhaal over de rivier-
monding, de polders en de agrarische 
bestemming.

2. De Nieuwe Waterweg: het verhaal over de 
aanleg, de bijbehorende voorzieningen en 
diensten, alsmede de transportsector en de 
bedrijvigheid in de flank daarvan.

3. De bunkers en stellingen: het verhaal 
over de Nederlandse en Duitse militaire 
verdedigingswerken. 

4. De kust en het toerisme: het verhaal over 
de ontwikkeling tot badplaats voor 
kampeerders, bleekneusjes en dagtoeristen.

5. Het dorp: het verhaal over de ontwikkeling 
van tijdelijke werkkolonie tot planmatig 
ontworpen nederzetting in de flank van de 
‘verborgen kringen‘.

De methodiek, uitwerking en concepten zijn 
besproken in de klankbordgroep. De leden 
van deze groep staan vermeld in het colofon.

rapport en leeswijzer
In deze CHV van Hoek van Holland komen 
achtereenvolgens de biografie, de analyse en 
de waardering aan bod. 
• De biografie betreft een geïllustreerd 

verhaal waarin de grote ontwikkelingslijn 
wordt geschetst. 

• De analyse bestaat uit tekenwerk dat inzicht 
biedt in de ruimtelijke karakteristieken op de 
verschillende schaalniveaus. 

• De waardering bestaat uit een geïllustreerd 
overzicht van cultuurhistorisch waardevolle 
objecten, structuren en ensembles.

Deze drie hoofdstukken zijn gestructureerd 
aan de hand van de vijf thematisch lagen die 
de identiteit van Hoek van Holland bepalen. 
Het rapport biedt hiermee inzicht in de 
opbouw, verbanden en onderscheidende 
kwaliteiten van Hoek van Holland. 
Omdat de ‘biografie’ in verhouding een lijvig 
onderdeel is geworden, is deze integraal 
als bijlage opgenomen én bewerkt tot een 
handzame samenvatting voorin het rapport. 
Een tweede bijlage biedt een overzicht van 
geraadpleegde bronnen. 



8  |  HOEK VAN HOLLAND:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

De geleidelijke verzanding van de Maasmond door de eeuwen heen (bron: Nijland 1989 | zie de disclaimer in het colofon). 

Hoek van Holland op de topografische kaarten van 1880, 1940 en 2010: het Westland wordt geleidelijk een ‘glazen stad’ van kassen die uitdijt richting Hoek van Holland. De smalle strook met 
polders op de noordoever van de Nieuwe Waterweg blijft overwegend open weiland en onbebouwd, met uitzondering van de omgeving van de Haakweg waar kassen worden gebouwd 
(bron: topotijdreis.nl | zie de disclaimer in het colofon). 
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b i o g r a f i e :  e e n  s a m e n vat t i n g

nota bene 
De ‘biografie’ van Hoek van Holland kent veel facetten en 
is daardoor een verhoudingsgewijs lijvig onderdeel van 
dit onderzoek geworden. Dat boeiende verhaal is daarom 
integraal opgenomen in een bijlage, en op deze plek 
bewerkt tot een handzame samenvatting. 

 

landschap

delta en verzanding

Het grondgebied van Hoek van Holland werd vanaf de 
late Middeleeuwen (1000-1500) gevormd ter plaatse 
van de Maasmonding die voortdurend veranderde door 
stormvloeden. Na de stormvloed van 1134 begon de 
aanleg van een hoofdwaterkering die omstreeks 1300 
voorlopig werd voltooid met de aanleg van de Maasdijk. 
De kustlijn liep destijds van ‘s-Gravenzande met een grote 
boog landinwaarts richting het huidige Maassluis. Na de 
twaalfde eeuw verplaatste de Maasmonding zich steeds 
verder zuidwaarts. Daardoor ontstonden de haakwallen 
Nieuwlandse Duin / Staalduinen en De Haak, alsmede een 
grote zandplaat in het verlengde van de Hollandse duinenrij 
die vanaf de zeventiende eeuw werd aangeduid als de ‘hoek 
van Holland’.  

inpoldering en waterstaat

Door het aanslibben van zand en klei ontstonden tussen de 
haakwallen lager gelegen kleigronden, die door de mens in 
gebruik werden genomen en later bedijkt. Zo ontstonden 
de Noordlandse Polder (voor 1375), de Nieuwlandse Polder 
(1420), de Oranjepolder (1644), de Buiten-Oranjepolder 

(voor 1711) en de Polder Lange Bonnen (ca. 1777). De 
afwatering van de polders was tot de vijftiende eeuw 
sterk afhankelijk van het verschil tussen de binnen- en de 
buitendijkse waterstanden, maar werd daarna geregeld met 
poldermolens. De Nieuwlandse molen is daarvan de laatste 
getuigenis op het grondgebied van Hoek van Holland. Het 
werk van de door wind aangedreven poldermolens werd 
vanaf de negentiende eeuw overgenomen door gemalen op 
stoom, diesel en later elektriciteit. Een voorbeeld daarvan in 
Hoek van Holland is het gemaal Westland.

landbouw

De oude landschapsstructuur van haakwallen, polders 
en rivierduinen is anno 2017 in Hoek van Holland nog 
goed herkenbaar. De oudste gebouwen in het gebied zijn 
gekoppeld aan die structuur, zoals de eerder genoemde 
molen maar ook de ‘Hillwoning’ die in 1780 is gebouwd op 
een twee eeuwen oudere bouwplaats, en de boerderij ‘De 
Caep’ uit 1665 (of eerder) die in 1941 werd gesloopt voor een 
tankgracht en tijdens de wederopbouw in 1948-1949 werd 
herbouwd.
Vooral ten oosten van de Krimsloot waren en zijn akkerbouw 
en veeteelt belangrijke bronnen van bestaan. Daar bleef 
het karakteristieke open polderlandschap bewaard omdat 
niet alle boeren overstapten op de tuinbouw. Die vorm van 
landbouw kwam in de tweede helft van de negentiende 
eeuw tot grote bloei in de regio Westland. Hoek van Holland 
profiteerde hiervan nadat de Nieuwe Waterweg en de 
spoorlijn naar Rotterdam in gebruik waren genomen. In de 
twintigste eeuw gingen steeds grotere glazen kassen het 
landschap van het Westland domineren. Betrekkelijk kleine 
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De impact van de aanleg van de Nieuwe Waterweg op de monding van de Maas (bron: Nijland 1989 | zie de disclaimer in het colofon). 

De Rijks- of Berghaven gezien richting Nieuwe Waterweg 
met op de achtergrond het ‘Lage Licht‘ (bron: Laak 1976 | zie 
de disclaimer in het colofon). 

De vuurtoren ‘het Hoge Licht‘ met op de achtergrond het 
stationsgebouw (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het 
colofon).

De semafoor gezien in de richting van de noorderpier en 
de zee (bron: westlandsmuseum.nl | zie de disclaimer in het 
colofon).
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concentraties van dergelijke glasopstanden ontstonden in 
Hoek van Holland achtereenvolgens aan de westzijde van 
de Haakweg, aan de zuidzijde van de Dwarshaak en aan 
weerszijden van de ’s-Gravenzandseweg ten noorden van 
de Nieuwlandsedijk. Deze tuinderijen voegden zich veelal 
naar de bestaande polderstructuur: tuinderslanen met door 
afwateringssloten gescheiden percelen. 

Nieuwe Waterweg

voorgeschiedenis en aanleg

De zandplaat ‘hoek van Holland’ was eeuwenlang een 
ernstige belemmering voor de zeescheepvaart van en naar 
Rotterdam. Daarom lanceerde N. Cruquius in 1739 het 
onuitgevoerde plan om een doorgraving via ‘De Beer’ naar 
de zee te maken, werd in 1827-1829 het Kanaal van Voorne 
gegraven en presenteerde P. Caland in 1858 een ontwerp 
tot doorgraving van de ‘hoek van Holland’. Dat laatste plan 
was realistisch door de opkomst van stoomschepen die zo’n 
geul konden binnenvaren. De 4,5 kilometer lange en 50 
meter brede geul dwars door de zandplaat en duinen was 
gereed in december 1868. De pier het Zuiderhoofd werd in 
1876 voltooid tot een lengte van 2300 meter. Op 12 juli 1872 
voer de Harwichboot ‘Richard Young’ als eerste zeeschip de 
Nieuwe Waterweg op. 

verdediging

Ter bescherming van de nieuwe vaarroute naar de 
Rotterdamse havens bouwde de Genie in 1881-1889 het 
zwaar bewapende ‘Fort aan den Maasmond’, ook bekend 
als ‘Fort aan den Hoek van Holland’. Het diep verscholen 
fort met droge gracht bestaat uit een binnenring- en een 

buitenringgebouw, is opgetrokken in ongewapend beton 
en baksteen, herbergt een kazerne voor de manschappen 
(onderbouw), een gepantserde geweergalerij en drie 
draaibare stalen koepels met zes kanonnen (bovenbouw). 
Van de oorspronkelijke bijgebouwen resteren twee 
officiersgebouwen, het wachtgebouw, het kantinegebouw 
en de Torpedoloods bij de Berghaven. Het fort schreef 
geschiedenis toen de ministerraad op 13 mei 1940 er 
haar laatste kabinetsvergadering hield. Daarna reisden de 
ministers naar Engeland, koningin Wilhelmina achterna. Drie 
dagen later viel het fort in Duitse handen die het gebouw 
ontmantelden en er een bakkerij vestigden. Sinds 1987 heeft 
het fort een museale bestemming.

 
Berghaven

De Berghaven werd in 1880-1884 gegraven voor vaartuigen 
van de rijksdiensten Waterstaat, Loodswezen en Douane. 
De oostelijke helft van de huidige haven is het oudste 
deel. Aan de flanken hiervan vestigden zich de genoemde 
rijksdiensten (oostzijde) en het Reddingswezen met 
een rijtje van zes dienstwoningen (noord-oostzijde). 
In noordwestelijke richting liep enige tijd een korte 
railverbinding naar het nabijgelegen Fort dat destijds in 
aanbouw was. Bovendien vertrok vanuit de Berghaven lange 
tijd een voetveer naar de overzijde van de Nieuwe Waterweg. 
Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de Berghaven diverse 
malen in westelijke richting vergroot en aangepast. 

navigatie

Het Rijks-Loodswezen loodste de zeeschepen door de 
Nieuwe Waterweg en verzorgde de bebakening van deze 
vaarroute. Deze bebakening bestond tot halverwege 
de jaren zeventig uit geleidelichten op het Noorder- en 
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Aanlegsteiger voor de veerboot naar Harwich met rechts het 
nieuwe stationsgebouw uit 1950 (bron: westlandsmuseum.
nl | zie de disclaimer in het colofon). 

Aanlegsteiger voor de boot van de Holland Amerika Lijn in 
Hoek van Holland (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het 
colofon).

Treinstation Hoek van Holland (bron: 
historischhoekvanholland.nl | zie de disclaimer in het 
colofon).

De ‘Oude Export‘ (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het 
colofon). 

De ‘Nieuwe Export‘ (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het 
colofon).

Luchtfoto van de Poorterhaven (bron: Frans de Lijster 
kustvaartforum.com | zie de disclaimer in het colofon).



FASE 1 :  B IOGRAFIE,  ANALYSE EN WAARDERING |  13

Zuiderhoofd, tonnen (later boeien) in het water, een 
lichtlijn voor inkomende scheepvaart (de vuurtoren aan de 
Willem van Houtenstraat en een lagere lichttoren aan de 
Berghaven), en een lichtlijn voor uitgaande scheepvaart 
(het ‘Lage Licht’ aan de Berghaven en het ‘Hoge Licht’ aan 
de Koningin Emmaboulevard). Deze bakens dateerden 
allemaal uit 1893-1894. Alleen de vuurtoren en het ‘Hoge 
Licht’ staan nog op hun plaats. Op de plek van de huidige 
Verkeerscentrale stond tussen 1920 en 1952 een semafoor: 
een hoog open seinraam met vlaggen en rieten korven voor 
de communicatie met schepen op zee over waterstanden en 
wind. 

veer- en spoordienst

Omdat de Berghaven geen ligplaatsen bood voor 
de commerciële scheepvaart bouwden rederijen 
aanleghoofden en steigers aan de noordoever van de 
Nieuwe Waterweg. Daar meerden veerboten uit Rotterdam 
aan en wachtten zeeschepen op gunstig tij om door te 
kunnen varen naar Rotterdam. Omdat de doorvaart over 
de Nieuwe Waterweg niet altijd was gegarandeerd en de 
aansluiting op het spoor in Rotterdam niet optimaal, werd in 
1875 besloten tot de aanleg van de spoorlijn naar Hoek van 
Holland. Deze lijn kwam in mei 1893 gereed en had in Hoek 
van Holland een station bij de Berghaven. Aan de waterzijde 
hiervan werd een aanlegsteiger gebouwd voor de veerdienst 
naar Harwich. Vanaf dat moment konden passagiers altijd en 
direct overstappen van de boot op internationale treinen. 
Dat gemak leidde in 1904 tot de opening van de ruim 200 
meter lange Amerikasteiger voor de schepen van de Holland 
Amerika Lijn. De internationale treinen rijden niet meer, maar 
Stena Line onderhoudt nog steeds een veerdienst tussen 
Harwich en Hoek van Holland. 

speciaal transport
Nauw verbonden met de veerdienst is het aangrijpende 
verhaal van de kindertransporten. Tussen 1 december 1938 en 
14  mei 1940 werden bijna tienduizend Joodse kinderen onder 
de 17 jaar op transport naar Engeland gezet en zo gered van 
de nazi’s. Het kunstwerk ‘Channel Crossing to Life’ uit 2011 van 
kunstenaar Frank Meisler aan de Koningin Emmaboulevard 
herinnert hieraan. 
Eveneens verbonden met deze veerdienst was het tijdelijke 
fenomeen van het naoorlogse Transit Camp van het Britse 
leger. Dat kamp bestond uit een groot aantal halfronde 
Romney-loodsen waar Engelse militairen verbleven die naar 
bezet Duitsland reisden of ervan terugkeerden. Het Transit 
Camp werd begin jaren zestig opgeheven en afgebroken. 

bedrijvigheid en havenontwikkeling

De opening van de Nieuwe Waterweg en de flankerende 
spoorlijn waren gunstige condities voor de vestiging van 
ex- en importbedrijven. De ‘Oude Export’ van de firma W.H. 
Müller & Co. beschikte over de spoorhalte Nieuwlandsche 
Polder en een eigen aanlegsteiger in de Nieuwe Waterweg. De 
‘Nieuwe Export’ van de firma Hudig & Pieters had een eigen 
aansluiting op het spoor en maakte gebruik van de spoorhalte 
De Haak, een aanlegsteiger in de Nieuwe Waterweg en de 
veerdienst naar Harwich. Van deze bedrijven, spoorhaltes en 
aanlegsteigers resteert niets meer. Dat geldt ook voor de New 
Fruit Wharf die gedurende de jaren dertig de aanlegsteiger van 
de HAL bij de Berghaven gebruikte. 
Nabij de Schenkeldijk werd in 1901-1902 een particuliere 
insteekhaven ‘De Poortershaven’ aangelegd voor de overslag 
van erts. Enkele jaren later opende daar de spoorhalte 
Poortershaven. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
maakte de Duitse Kriegsmarine er een haven van voor kleine 
onderzeeboten. Deze haven werd door de Engelsen verwoest 
en in 1981 helemaal gedempt. 
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Kaartuitsnede van de stelling ‘Festung Hoek van Holland’ opgetekend 9 april 1945. 
Duidelijk zichtbaar zijn het buitenste en binnenste landfront met tankgracht, alsmede 
het kustfront met kustbatterij, luchtdoelbatterij, steunpunten en losse bunkers op de 
noordelijke en zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg (bron: IJsselstijn (2016), collectie 
Peter de Krom | zie de disclaimer in het colofon).

Overzicht van de Festung Hoek van Holland, bestaande uit een kustfront, een binnenste en een 
buitenste landfront en overige werken (bron: Atlantikwall-museum.nl | zie de disclaimer in het 
colofon). 
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bunkers en stellingen

Nederlandse verdedigingswerken

De dreigende oorlog en het verouderde fort waren eind 
jaren dertig aanleiding voor het Nederlandse leger om 
in Hoek van Holland nieuwe verdedigingswerken aan 
te leggen: twee kustbatterijen op de zuidelijke oever 
van de Nieuwe Waterweg (resteert niets meer van), en 
twee kustbatterijen op de noordelijke oever in de duinen 
tussen de Duinweg en de Badweg (‘Batterij V’) en tussen 
de Badweg en het Noorderhoofd (‘Batterij VI’ ??). De 
geschutskazematten, vuurleidingspost, schuilplaatsen, 
machinegebouwen en manschappenbunker werden later 
geïntegreerd in de Duitse luchtdoelbatterij ‘Nordmole’ 
en kustbatterij ‘Vineta’, en bleven sindsdien zichtbaar of 
ondergronds behouden.

Duitse verdedigingswerken

Nadat het Duitse luchtoffensief tegen Engeland mislukte en 
het oostfront in juni 1941 begon, dreigde een geallieerde 
invasie op de kust van het westfront. Daarom werd in 
januari 1942 begonnen met lichte kustversterkingen 
(‘Neue Westwal’) en vanaf september 1942 met zware 
kustversterkingen (‘Atlantikwall). Deze vijfduizend 
kilometer lange kustverdedigingslinie bestond uit een losse 
aaneenschakeling van natuurlijke hindernissen, kunstmatige 
versperringen, militaire verdedigingsposten en steunpunten 
met radarinstallaties, bunkers, geschutsemplacementen 
en observatieposten. Als toegang tot een belangrijke 
haven kreeg Hoek van Holland aanvankelijk de status van 
Stützpunkt en later van Festung. 
De aanleg van de Atlantikwall en de status van Festung 
hadden grote gevolgen voor Hoek van Holland. Het dorp 

werd Sperrgebiet, geëvacueerd, deels gesloopt en omringd 
door verdedigingswerken. Het verouderde negentiende 
eeuwse fort ging dienst doen als bakkerij en opslagplaats 
van proviand. De vooroorlogse Nederlandse Batterij VI werd 
uitgebouwd tot de luchtdoelbatterij ‘Nordmole’ met aan 
de zeezijde een vier meter hoge en ca. 1400 meter lange 
betonnen tankmuur. Op dit terrein is thans het Atlantikwall 
Museum gevestigd. De vooroorlogse Nederlandse Batterij V 
werd uitgebouwd tot de kustbatterij ‘Vineta’. Daarvoor ging 
dit oude duingebied flink op de schop. Direct ten noorden 
hiervan kwam aan de Strandboulevard een hoofdkwartier 
van de kustartillerie voor observaties. Nog iets noordelijker 
aan de Helmweg bouwden de Duitsers in 1941 een 
achthoekige betonnen toren als radarobservatiepost met 
de codenaam ‘Münze’. Dit gebouw is thans in gebruik als 
bezoekerscentrum ‘De Zeetoren’. 
Aan de landzijde van Hoek van Holland werden twee 
tankgrachten van twintig meter breed en vier meter diep 
gegraven: het dubbele ‘Landfront’. De buitenste tankgracht 
zigzagde van de kust bij Arendsduin door ’s-Gravenzande, 
langs Naaldwijk en het Oranjekanaal naar de Nieuwe 
Waterweg. De binnenste tankgracht zigzagde van de kust 
bij de camping via het tracé Kaapweg – Nieuwlandsedijk, de 
hoek om langs de Haakweg naar de Nieuwe Waterweg. Deze 
gracht is gedempt. Behouden zijn de bijbehorende bunkers 
en – aan de dorpszijde van de binnenste tankgracht – twee 
chaletachtige dienstgebouwen van de Duitse Wehrmacht: 
het huidige August Reitsmahuis aan de Nieuwlandsedijk en 
de Hertog Albrechthof aan de Haakweg.
De Nieuwe Waterweg werd een belangrijke uitvalsbasis 
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De route van het treinstation naar het paviljoen Rotterdam 
aan Zee (bron: westlandsmuseum.nl | zie de disclaimer in het 
colofon). 

Badkoetsen fungeerden als omkleedhok en werden door 
paarden de zee ingetrokken (bron: Laak 1976 | zie de 
disclaimer in het colofon).

Houten vakantiehuisjes op het kampeerterrein Hoek van 
Holland (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon).

Hotel ‘Hoek van Holland‘ in de Oude Hoek omstreeks 1910 
(bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon). 

Dagjesmensen bezoeken de kust bij Hoek van Holland 
(bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon).

Zeehospitium ‘Sint Jozeph‘ aan de ‘s-Gravenzandseweg 
(bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon).
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voor de Duitse motortorpedoboten die in de Waal- en 
Poortershaven lagen afgemeerd. De 16 bassins voor in totaal 
32 torpedo- en dwergonderzeeboten in de Poortershaven 
werden overdekt met gewapend beton. Hiervan resteert 
niets meer. 

Koude Oorlog

De bunkers die het Nederlandse leger eind jaren dertig 
en het Duitse leger in de jaren veertig in het Vinetaduin 
bouwden, werden tijdens de Koude Oorlog door het 
Nederlandse leger en de NAVO weer in gebruik genomen 
en deels verbouwd. Zo werd de munitiebunker ‘Bremen’ 
in gebruik genomen voor communicatiedoeleinden. 
Bovendien werd in 1968 op een Duitse luchtafweerbunker 
een antenne-installatie geplaatst. Deze straalzender of 
Troposcatter bestaat uit vier grote schotelantennes voor 
militair radioverkeer tussen Engeland en het toenmalige 
West-Duitsland. Naar verluidt was de Troposcatter vooral 
bedoeld om de toenmalige Sovjet Unie te misleiden. Na de 
val van het IJzeren Gordijn raakte deze installatie in onbruik 
en nam de natuur het over. Ook de voormalige Torpedoloods 
aan de Berghaven deed tijdens de Koude Oorlog dienst, en 
wel als mobilisatiecentrum voor lokale burgermilitairen. Ook 
dit pand werd in de jaren tachtig ontruimd en kreeg later 
een horecabestemming. 

kust en toerisme

Rotterdam aan zee

Lange tijd werd het strand alleen gebruikt voor het stallen 
van boten, de visafslag en het jutten, en dienden de 
Hoekse duinen voor zaken die je liever niet hoorde, zag 

of rook zoals een vaalt en een schietbaan. Pas laat in de 
negentiende eeuw kwam de recreatie in Hoek van Holland 
voorzichtig op gang, mede door de spoorverbinding met 
Rotterdam (1893) en de tramverbinding met ‘s-Gravenzande 
(1907). De opkomst van het strandleven versnelde na de 
annexatie door Rotterdam (1914): aan de Paviljoensweg 
opende paviljoen ‘Rotterdam aan Zee’, aan de Langeweg 
vestigde zich ‘De Rotterdamse Vacantieschool’, aan de 
’s-Gravenzandseweg streek het ‘Zeehospitium St. Jozeph’ 
neer en aan de Wierstraat begon de gemeente een 
kampeerterrein waar tenten al snel plaats maakten voor 
houten huisjes. Van al deze voorzieningen resteert thans 
alleen het kampeerterrein. 

 
kort verblijf toerisme 

Voor de oorlog waren pensions en hotels de accommodaties 
waar ‘beter gesitueerden’ verbleven. Bij de treinhalte 
Strand in de ‘Oude Hoek’ waren relatief veel pensions. In 
de zomermaanden was het ‘houden van pension’ voor 
particulieren een interessante nevenverdienste. Nabij 
de treinhalte Haven in de ‘Nieuwe Hoek’ stonden enkele 
hotels en logementen: ‘Amerika’ en ‘Het Kruispunt’ aan 
de Rietdijkstraat en ‘Caland’ en ‘De Gunst’ aan de Prins 
Hendrikstraat. Deze hotels hadden niet alleen klandizie aan 
toeristen, maar ook aan reizigers van de veerdiensten. 
Ook na de oorlog bleef Hoek van Holland de door 
dagrecreatie gedomineerde sobere volksbadplaats van 
Rotterdam. Bovendien kregen de groeiende automobiliteit 
gevolgen voor de infrastructuur. Het recreatieve autotijdperk 
begon met de Koningin Emmaboulevard: een plek om te 
flaneren langs de Nieuwe Waterweg en zeeschepen te  kijken 
vanuit de geparkeerde auto. Een dagje strand met de auto 
kwam in de jaren vijftig letterlijk nog een stuk dichterbij 
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Het begin van Hoek van Holland als een werkkolonie in de Oude Hoek, weergegeven op 
een topografische kaart van omstreeks 1900 (bron: topotijdreis.nl | zie de disclaimer in het 
colofon). 

Het ontstaan van de Nieuwe Hoek met het Eerste Zandwerk (links) en het Tweede 
Zandwerk (rechts) in de flank van de haakwal nabij het treinstation, weergegeven op een 
topografische kaart van omstreeks 1920 (bron: topotijdreis.nl | zie de disclaimer in het 
colofon).
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door de aanleg van de Strandboulevard met op de uiteinden 
daarvan grote parkeerterreinen.

kustversterking en -uitbreiding

De geringe breedte van de duinenrij boven Hoek van 
Holland leidde in 1895-1896 tot de aanleg van een zanddijk 
en strandhoofden. Voor het onderhoud van de zeewering 
beschikte het Hoogheemraadschap Delfland in de periodes 
1906-1952 en 1962-1965 over een werkspoor evenwijdig aan 
de kust. Dat spoor raakte overbodig toen in 1970-1971 voor 
de kust ongeveer 20 miljoen kuub zand werd opgespoten. 
Dat zand was afkomstig van de Maasvlakte in wording. Door 
het opspuiten ontstond het duingebied van de Van Dixhoorn 
driehoek. Het dorp, de treinhalte en de Strandboulevard 
kwamen daardoor een flink stuk verder van zee af te liggen. 
Ter overbrugging werden de Badweg en de Rechtestraat 
aangelegd dwars door de kunstmatig opgeworpen duinen 
met wandelpaden. 

dorp

Oude Hoek

De oorsprong van het dorp Hoek van Holland ligt in het 
besluit om de Nieuwe Waterweg te graven. In 1864 betrok 
de opzichter van Rijkswaterstaat een woning aan de huidige 
Strandweg in de beschutting van het duin. Dat was het 
begin van een kleine nederzetting voor de werklui: de 
Oude Hoek. Daar verrezen niet alleen woningen voor de 
ambtenaren van de Waterstaat en het Loodswezen, maar 
ook voor de grondwerkers uit Sliedrecht en Werkendam. 
Deze laatste groep vertrok weer na de voltooiing van de 
waterweg. Een andere groep grondwerkers afkomstig uit het 

naburige ’s-Gravenzande liep dagelijks heen en weer over 
de nieuw aangelegde ’s-Gravenzandseweg. De Oude Hoek 
kreeg tussen 1875 en 1900 ook diverse voorzieningen, zoals 
een telegraafkantoor, een hulppostkantoor, een school, twee 
kerken en diverse winkels en horecazaken. Deze bebouwing 
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse 
bezetter gesloopt. Alleen het rijtje dienstwoningen van het 
Loodswezen aan het Seinpad is bewaard gebleven. 

Kringenwet

Met de bouw van het fort in 1881-1889 werd de Kringenwet 
van kracht. Ter borging van het vrije schootsveld voorzag 
deze wet in drie kringen rond het fort met respectievelijk 
een straal van 300, 300 en 400 meter. Binnen de eerste 
kring mocht in beginsel niet worden gebouwd, binnen de 
tweede kring alleen in hout en binnen de derde kring in 
steen tot een beperkte bouwhoogte. De bestaande Oude 
Hoek lag grotendeels binnen de eerste kring, maar was 
toen al grotendeels in steen opgetrokken en bleef daarom 
bestaan. In geval van oorlog mocht immers alles zonder 
meer worden gesloopt. Voor nieuwbouw gold vanaf dat 
moment de Kringenwet wel, zelfs tot 1963 toen nog twee 
houten woningen werden gebouwd aan de Cruquiusweg en 
de Stationsweg. 

Nieuwe Hoek en verspreide bebouwing

Na de opening van het treinstation Haven en de 
Harwichsteiger in 1893 kwam in Hoek van Holland een 
tweede buurt tot ontwikkeling tussen het spoor en de 
haakwal: de ‘Nieuwe Hoek’. Deze buurt maakte front in de 
Rietdijkstraat met diverse horecapanden (thans nog Grand 
Hotel) en het rooms-katholieke parochiecomplex (na de 
oorlog herbouwd). De ruggengraat van de buurt werd de 
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Uitbreidingsplan Hoek van Holland, versie  1916 van de Dienst Gemeentewerken, 
Afdeling Stadsuitbreiding (ir. A.C. Burgdorffer en P. Verhagen). Duidelijk herkenbaar is de 
driedeling: een onbebouwde parkzone in de ‘verboden kringen‘ rond het fort (groen), 
een grote villabuurt in en achter de duinen in het noordwesten (geel) en de omvangrijke 
uitbreidingsmogelijkheden voor de Nieuwe Hoek (oranje en oranje omlijnd). Bron: 
Stadsarchief Rotterdam, Verzameling der gedrukte stukken behoorende bij de handelingen 
van den gemeenteraad van Rotterdam, 1919 | zie de disclaimer in het colofon.

Het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak voor Hoek van Holland uit 1948-1949. Duidelijk herkenbaar 
is de verbindende gordel tussen de Nieuwe Hoek en het Villapark (bruin), de twee strandcentra 
met de keerlussen bij de duinen (licht geel), het centrale onbebouwde hart (groen) en de 
gereserveerde gebieden voor glastuinbouw (donker geel). Bron: Stadsarchief Rotterdam | zie 
de disclaimer in het colofon. 
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Prins Hendrikstraat waarin o.a. het tramtracé, diverse winkels, 
het postkantoor, de hulpsecretarie en de Nederlands 
hervormde kerk. In de flanken van deze twee hoofdstraten 
stonden de woningen en de scholen. Een bijzonder 
woningbouwcomplex is het rijksmonumentale rijtje 
woningen aan de Tweede Scheepvaartstraat van architect 
J.J.P. Oud. 
Buiten de Oude en Nieuwe Hoek was voor de Tweede 
Wereldoorlog ook nog sprake van verspreide bebouwing. 
In de flank van de tramlijn cq. de ’s-Gravenzandseweg 
ontstond een buurtje bij de De Ruyterstraat (destijds 
‘Villapark’ genoemd en later geïntegreerd in de bebouwde 
kom) en een buurtje bij de Kaapweg (destijds ‘Pannenbuurt’ 
genoemd en tijdens de oorlog gesloopt voor de aanleg van 
een tankgracht). 

annexatie en vooroorlogs uitbreidingsplan

Hoek van Holland bestond uit een ordeloze verzameling 
losse buurtjes (Oude Hoek, Nieuwe Hoek, Villapark, 
Pannenbuurt) toen het dorp in 1914 overging van 
de gemeente ’s-Gravenzande naar de gemeente 
Rotterdam. Het stadsbestuur van Rotterdam ging meteen 
voortvarend met het dorp aan de slag, door het treffen 
van gezondheidsvoorzieningen (riolering, waterleiding, 
gasleiding, bestrating, verlichting, reiniging), het 
aanstellen van commissaris C.F. Jas, het openen van een 
hulpsecretarie en het opstellen van een uitbreidingsplan. 
Het Uitbreidingsplan uit 1916-1923 had tot doel om 
van Hoek van Holland een ‘aantrekkelijke badplaats’ en 
‘behoorlijke voorstad van Rotterdam’ te maken. Die ambitie 
kreeg in het plan vooral gestalte buiten de eerste en tweede 
kring rond het fort: forse uitbreidingsmogelijkheden met 
een stedelijk karakter voor de Nieuwe Hoek, en forse 

uitbreidingsmogelijkheden voor het Villapark richting de 
kust. Beide aspecten kwamen nauwelijks van de grond. Wel 
gerealiseerd werd het grote wandelpark ‘Hoekse Bosjes’ 
(1919-1926). 

vroeg-naoorlogse uitbreidingsplannen

Na de Tweede Wereldoorlog begon de planontwikkeling 
voor Hoek van Holland helemaal opnieuw. Enerzijds 
vanwege de oude belemmeringen van de Kringenwet en de 
conflicterende belangen van de verschillende rijksdiensten. 
Anderzijds vanwege de nieuwe condities: er waren veel 
woningen verwoest, de Atlantikwall had diepe wonden 
in het landschap achtergelaten en het Engelse Transit 
Camp nam grote terreinen in beslag. De planvorming 
begon in 1948-1949 met twee wederopbouwplannen 
voor het verwoeste oostelijke en noordelijke deel van de 
Nieuwe Hoek, alsmede een uitbreidingsplan in hoofdzaak 
voor het totale dorp. Dat hoofdzakenplan was erop 
gericht om het gebied tussen de Nieuwe Hoek en de 
Villabuurt te bebouwen, het gebied ten westen van de 
’s-Gravenzandseweg te ontwikkelen tot recreatiegebied met 
twee badcentra op de uiteinden van de Strandboulevard, en 
het geheel beter te ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer 
door de aanleg van een centrale lus (Dirk van den Burgweg 
– Harwichweg) en keerlussen naar de Harwichsteiger en de 
twee badcentra.
De genoemde elementen uit het hoofdzakenplan 
kregen in de jaren vijftig en zestig een uitwerking in de 
onderdelenplannen:
• ‘Hoek van Holland’: ontwerp voor een gordel van 

nieuwbouwbuurtjes tussen de Nieuwe Hoek en de 
Villabuurt.

• ‘Noordelijk Strandcentrum’: ontwerp voor de vergroting 
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planmatige ontwikkeling:
Deze tekening toont de plangrenzen van de opeenvolgende 
uitbreidingsplannen die de gemeente Rotterdam voor Hoek van Holland 
heeft gemaakt. Met uitzondering van de historische kernen van de Oude 
Hoek en de Nieuwe Hoek ligt aan de rest van Hoek van Holland een 
planmatige ontwikkeling ten grondslag. Deze plannen worden in bijlage 2 
in het hoofdstuk ‘dorp’ uitvoeriger beschreven (ondergrond: topografische 
kaart 2015).
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van De Hoekse Bosjes en de aanleg van de Schelpweg met 
een strandcentrum met parkeervoorzieningen.

• ‘Noord-West’: ontwerp voor de capaciteitsvergroting van 
de Villabuurt en de uitbreiding van het kampeerterrein.

• ‘Dorp’: ontwerp voor het aantrekkelijk maken en afronden 
van de dorpskern Oude Hoek met o.a. twee nieuwe 
kerkgebouwen grenzend aan de De Cordesstraat.

• ‘Zuidelijk Strandcentrum’: ontwerp voor de realisatie van 
een badplaatscentrum voor dagtoerisme ter plaatse van 
de Oude Hoek.

• ‘Noord’: ontwerp voor de jaren zestig buurt met 
drie identiek gestempelde wooneenheden in laag-, 
middelhoog- en hoogbouw tussen de Rijpstraat en de Dirk 
van den Burgweg.

Deze historische schets van de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van Hoek van Holland stopt hier omstreeks 
1965; het einde van de wederopbouwperiode. De 
ontwikkeling ging daarna vanzelfsprekend door. In 
hoofdzaak betrof dat eerst het toevoegen van een tweede 
en derde gordel van woonbuurtjes aan de oostzijde van 
het dorp, vervolgens het waar mogelijk verdichten van 
de bebouwde kom en meer recent de aanleg van de wijk 
L’Avenue in het uiterste noorden van het dorp.        
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a n a ly s e

landschap

1160
Op de ondergrond van de Topografisch Militaire Kaart uit 1875 is de situatie ingetekend 
van de Maasmonding en kreken omstreeks 1160. Het gecombineerde beeld toont duidelijk 
dat de Maasmonding in de tussenliggende periode naar het zuiden is opgeschoven. Op 
de plek van het kruisje midden in de Maasmonding is later het fort gebouwd.  Ook is te 
zien hoe de Maasdijk (1) de oude Maasoever volgt tot aan de kreek de Lier.  Op de meest 
westelijke zandplaat (2) is ‘s Gravenzande gebouwd. Op de ruggen van de kreken de Gantel 
en de Lier zijn later bebouwingslinten ontstaan (bron: IJsselstijn 2016 | zie de disclaimer in 
het colofon). 

1750
Deze uitsnede van de kaart van Delflant (Cruquius, 1750) is gekanteld naar dezelfde 
oriëntatie als de overige kaarten in deze analysereeks: het noorden is boven. De 
strandwallen en haakwallen zijn ingekeurd. De kaart toont hoe buiten de Maasdijk een 
nieuw landschap ontstond: een strandwal met haaks daarop lange haakwallen. Tegen de 
Maasdijk en de haakwallen zijn nieuwe landaanwinningen te zien: de Nieuwlandse Polder 
van rond 1420 (1). Het gebied de Bonnen (Noord, Korte en Lange) betreft gorzen die door 
een haakwal worden omsloten (2). Via een kreek de ‘Grote Rel’ (3) waterde het gebied af op 
de Maas. De Oranjepolder (4) is rond 1644 aangelegd en waterde eveneens af via De Grote 
Rel of het Spui. Deze kaart is gedrukt in 1985 door de Topografische Dienst Emmen in 
opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland (zie de disclaimer in het colofon).  
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1

2



FASE 1 :  B IOGRAFIE,  ANALYSE EN WAARDERING |  25

1875
Deze reductietekening van de Topografische Militaire Kaart uit 1875 toont de verzanding 
van de Maasmonding. Buitendijks liggen de zandplaten, haakwallen, geulen en kreken. 
Geen goed uitgangspunt voor Rotterdam als wereldhaven in ontwikkeling. Goed te zien 
zijn de Maasdijk (1), het Nieuwlandseduin (2), de Noordbonnen (3), de Korte en Lange 
Bonnen (4) en de Grote Rel (5). De reeks haakwallen en dijkjes (6) ten zuiden van de Grote 
Rel zal later de richting bepalen voor de Nieuwe Waterweg en de spoordijk (ondergrond: 
Topografische Militaire Kaart 1875 | zie de disclaimer in het colofon).

1875
In deze reductietekening van de Topografische Militaire Kaart uit 1875 zijn de buitendijkse 
polders, ontginningen en ontwatering aangegeven. Goed te zien is hoe de polders zich 
tussen en tegen de wallen hebben genesteld. De zwierige lijn van de Grote Rel is tot 
op vandaag in het landschap terug te zien. Op de buitenste zandplaat ter plaatse van 
het kruisje is - na de aanleg van de Nieuwe Waterweg - het fort gebouwd. Aangegeven 
zijn: Nieuwlandsche polder (1), Noord Bonnen (2), Korte Bonnen (3), De Bonnen (4), 
Oranjepolder (5), Buiten Oranje Polder (6), Steenen Dijk Polder (7), Steenen Gorzen (8), 
Noord Nieuwlandsche Polder en Kapel Polder (9) op de Topografische Militaire Kaart 1875 
(zie de disclaimer in het colofon). 
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bodemkaart
(bron: map.bodemdata.
nl - Alterra/Wageningen 
UR | zie de disclaimer in 
het colofon).

hoogtekaart
Goed zichtbaar op deze hoogtekaart 
zijn de twee duinslagen (donker 
geel) met daartussen de kom van 
de Dixhoorndriehoek (licht geel). 
De aansluiting van de langgerekte 
haakwallen op de duinen is breed. 
Dat zijn de plekken waar  de Oude 
Hoek, het fort, de Nieuwe Hoek, de 
vakantiehuisjes en de villa’s werden 
gebouwd.   

Legenda

< 2,5 m.

2,5 - 5 m.

5 - 7,5 m.

7,5 - 10 m.

10 - 12,5 m.

12,5 - 15 m.

Legenda

leemarm zand in stuifduinen en stranden

zwakleming fijn zand op grof zand

klei op fijn zand

lichte klei op homogeen profiel

zavel met homogeen profiel

klei met zware tussenlaag of ondergrond

water

landschap (vervolg)
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1
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waterstaat
De afwatering is gerationaliseerd met 
de gemalen ‘Krimsloot‘ en ‘Westland‘ 
op de uitmonding van respectievelijk 
de Krimsloot en het Oranjekanaal op 
de Nieuwe Waterweg. Maar tussen 
de twee boezems is het verloop nog 
altijd herkenbaar van de Grote Rel: 
een voormalige kreek waarop het 
gebied afwaterde.  

leesbaar landschap
De polders hebben zich tegen de haakwallen genesteld. Het beloop van de Grote Rel 
(kreek) en de polders Korte en Lange Bonnen (1) zijn in de landschapstructuur nog 
mooi afleesbaar als een zwierige lijn tussen de Haakweg en het Oranjekanaal. De 
binnenste haakwal (2) tekent zich af als een begroeide verhoging en vormt een duidelijk 
waarneembare rug in het landschap. De buitenste haakwal (3) heeft de richting van de 
Nieuwe Waterweg bepaald en vormde de ondergrond voor de spoordijk, het fort, de Oude 
en de Nieuwe Hoek. De uitbreiding van de duinen met een tweede slag (4) maakt de kust 
van Hoek van Holland van een smalle rand tot een stevige zoom. Het is een gebied met 
verschillende sferen: de beschutte eerste slag, de beschermde kom, de tweede slag naar 
zee en het Voorduin als zoom en voorgrond voor de Nieuwe Waterweg: bij elkaar een 
unieke combinatie.  

Legenda

hoofdwaterkering

overige kades/dijken

polder water

Oranjekanaal (boezemwater)

Krimsloot

Nieuwlandsche molen

gemaal Krimsloot

gemaal Westland

2.

1.

3.

4.

5.
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Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg doorgraaft de Hoek van Holland. De waterweg volgt grotendeels de 
richting van de haakwal. De smalle strook tussen de haakwal en de Nieuwe Waterweg laat 
ruimte voor de afwatering. Op de haakwal en de dijk wordt de spoorlijn aangelegd. Voorbij 
de Haakweg wijken haakwal en waterkant verder uiteen en wordt in de beschutting van de 
haakwal en het duin de Oude Hoek, het fort en de Berghaven aangelegd (reductietekening 
op de topografische kaart van 1895 | zie de disclaimer in het colofon). 

Het ‘Fort aan den Maasmond’ (+ op de kaart) beschermt vanaf het begin de Nieuwe 
Waterweg. Het fort maakt gebruik van de duinen aan weerszijden van de waterweg. 
Daardoor lijkt het fort op grote afstand onderdeel van het landschap, en toont het zich 
pas na het binnenvaren van de waterweg. De verboden kringen van het schootsveld (de 
gekleurde cirkels op de kaart) bestrijken de hele breedte van de Nieuwe Waterweg en 
zouden lange tijd in een groot deel van Hoek van Holland bepalen of er gebouwd mocht 
worden (reductietekening op de topografische kaart van 1895 | zie de disclaimer in het 
colofon).
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Tot de aanleg van de Europoort in de zeventiger jaren ligt de Nieuwe Waterweg als een 
autonoom element midden in een agrarisch gebied met een eigen structuur en logica. 
Hoek van Holland hoort bij het stelsel van de Nieuwe Waterweg en het flankerende 
spoor. Fort, Berghaven, Oude en Nieuwe Hoek liggen als ‘kleppen op de dwarsfluit’ langs 
de Nieuwe Waterweg, binnen de haakwal en achter de duinen (reductietekening op de 
topografische kaart van1960 | zie de disclaimer in het colofon). 

De uibreiding van de Rotterdamse havens is niet aan de noordzijde van de Nieuwe 
Waterweg gerealiseerd maar aan de zuidzijde: het Calandkanaal, de Botlek, Europoort 
en de Maasvlakte. Hoek van Holland ligt nu tegenover een enorm en grootschalig 
havenlandschap (reductietekening op de topografische kaart van 1970 | zie de disclaimer 
in het colofon).
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bunkers en stellingen

Kaart van de stelling ‘Festung Hoek van Holland’ opgetekend 
9 april 1945. Bij het bouwen en graven van de stellingen 
werd waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande duinen, 
haakwallen en waterlopen, maar ging het landschap ook flink 
op de schop. 
De Atlantikwall langs de kust kreeg bij de Nieuwe Waterweg 
aan de landzijde een dubbele verdedigingslinie: het 
Landfront. Rond Hoek van Holland lag de binnenste linie 
langs het Nieuwlandseduin en de Haakweg. De buitenste 
linie lag tussen ‘s Gravenzande en Naaldwijk, ongeveer langs 
de Gantel en het Oranjekanaal. 
Duidelijk zichtbaar op de kaart zijn het buitenste en 
binnenste landfront met tankgracht, alsmede het kustfront 
met kustbatterij, luchtdoelbatterij, steunpunten en losse 
bunkers op de noordelijke en zuidelijke oever van de Nieuwe 
Waterweg (bron: IJsselstijn (2016), collectie Peter de Krom | 
zie de disclaimer in het colofon).

volgende pagina:
In deze kaart staan de opeenvolgende structurerende 
onderdelen van de verdediging rond Hoek van Holland.
Het laat-negentiende eeuwse fort met de verboden kringen 
van het schootsveld en de Nederlandse batterijen in 
Vinetaduin en Voorduin uit de jaren dertig. 
De Duitse bunkercomplexen liggen achter de oude duinslag 
in het Vinetaduin en het Voorduin en bouwden voort op de 
vooroorlogse nederlandse batterijen. Eveneens van Duitse 
origine is de binnenste tankgracht met dienstgebouwen van 
het Landfront, die het Nieuwlandseduin volgde tot aan het 
Staelduinse Bos en daar afboog langs de Haakweg richting 
Nieuwe Waterweg.
De Troposcatter betreft een grote straalzender die in 1968 
tijdens de Koude Oorlog bovenop een voormalige Duitse 
bunker is geplaatst.
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strandwal /duinen 1940

haakwal
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Dit overzicht van ‘Nordmole’ in het Voorduin toont alle Nederlandse en Duitse onderdelen van deze batterij en 
hun structurende samenhang. In het kader van deze verkenning is ter plaatse geen nader onderzoek verricht. 
Bron: Stichting Vesting Hoek van Holland 2009 (zie de disclaimer in het colofon).

01. G-Kazemat i/N 27. Dubbele bergplaats i/o
02. Geschutsbunker i 28. Munitiebunker i
03. Mitrailleuropstelling i/o 29. Wachthuis g
04. Manschappenbunker i/o 30. Badhuis i
05. Manschappenbunker i/o 31. Bergplaats i/o
06. Bedding voor luchtafweer i/o 32. Waterbunker i
07. Manschappenbunker i/o 33. Kantine i
08. Manschappenbunker i/o 34. Opstelling voor radar i/o
09. Bedding voor luchtafweer i 35. Waterbergplaats ?
10. Manschappenbunker i/o 36. Manschappenbunker i
11. Manschappenbunker i/o 37. Dubbele werkplaats i/o
12. Bedding voor luchtafweer i 38. Munitiebunker i
13. Manschappenbunker i/o 39. Machinebunker i
14. Manschappenbunker i/o/N 40. Kabelbunker i
15. Manschappenbunker i/o 41. Manschappenverblijf i/o
16. Manschappenbunker i/o 42 Groepsschuilplaats i /N
17. Bedding voor luchtafweer i 43. Geschutsbunker i/o
18. Manschappenbunker i 44. Bergplaats i/o
19. Manschappenbunker i/o 45. Tobruk i
20. Bedding voor luchtafweer i/o 46. Geschutsbunker i
21. Vuurleidingspost i/o 47. Manschappenbunker i
22. Manschappenbunker i/o 48. Bergplaats i/o
23. Manschappenbunker i/o 49. Manschappenbunker i/o
24. Manschappenbunker i/o 50. Bergplaats ?
25. Waterbergplaats i/o 51. Mitrailleuropstelling i
26. Barak g

i = intact
i/o = intact / onder de grond
g = gesloopt
? = onbekend
N = van Nederlandse batterij V

bunkers en stellingen (vervolg)
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Dit overzicht van ‘Vineta’ in het Vinetaduin toont alle Nederlandse en Duitse onderdelen van deze batterij en hun structurende samenhang. In het kader van 
deze verkenning is ter plaatse geen nader onderzoek verricht. Bron: Sakkers 1992 (zie de disclaimer in het colofon).
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kust en toerisme

‘vliegveld Hoek van Holland’
Het toerisme in Hoek van Holland richt zich primair op de duinen, het strand en de zee. 
Dat is het verblijfsgebied. Een stevig stelsel van wegen en parkeerplaatsen gecombineerd 
met het station Hoek van Holland Strand zorgt voor de aan- en afvoer. Dit stelsel heeft 
een strikt utilitaire inrichting en versterkt het ‘transit’ karakter van Hoek van Holland. 
Pas bij het strand en de Koningin Emmaboulevard is er sprake van een aankomst. De 
transitruimtes (rood op de kaart) hebben een vervreemdend karaker, en ze hebben de van 
oudsher heldere verbindingen tussen Oude Hoek, Nieuwe Hoek, Berghaven en Boulevard 
losgesneden.  

hoogtekaart
Samen met Zandvoort is Hoek van Holland het enige strand in Nederland dat met het 
spoor te bereiken is. Het onderscheidende aan Hoek van Holland is dat strand en duinen 
zich op twee kusten richten: enerzijds de Noordzeekust en anderzijds de ‘kust‘ van het 
nautisch-industriële landschap van de Nieuwe Waterweg en Europoort. De duinendriehoek 
is hier werkelijk de Hoek van Holland, met panoramische wandelingen boven- en 
onderlangs beide kusten. 

volgende pagina: 
Naast het strandleven, de Nieuwe Waterweg en het daarmee verbonden fort, alsmede 
het militaire erfgoed van rond de Tweede Wereldoorlog en de daarmee verbonden 
musea, biedt Hoek van Holland ook het landschap van de oude polders, de langgerekte 
haakwallen en de Hoekse Bosjes. Het is een unieke en contrastrijke combinatie van sferen 
(reductie getekend op de topografische kaart van 2015 | zie de disclaimer in het colofon).

Legenda

< 2,5 m.

2,5 - 5 m.

5 - 7,5 m.

7,5 - 10 m.

10 - 12,5 m.

12,5 - 15 m.
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duinen en strand

haakwal

Hoekse Bosjes
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paviljoen Rotterdam aan Zee
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dorp

1915
Na de bouw van het fort valt de Oude Hoek binnen de verboden kringen van het 
schootsveld. De verdere uitbreiding van het dorp ontwikkelt zich nu aan de oostzijde van 
het fort met de kop van die bebouwing op 600 meter afstand. De Nieuwe Hoek strekt zich 
uit langs de Prins Hendrikstaat, tussen de haakwal en de spoorlijn. Niet oost- west zoals de 
Oude Hoek, maar wel weer in de beschutting van de haakwal gelegen (bron: topotijdreis.nl 
| zie de disclaimer in het colofon).

1895
De topografische kaart uit1895 laat mooi zien hoe de Oude Hoek als kleine werkkolonie 
tegen de duinen aanligt. Opvallend is de oriëntatie: niet evenwijdig aan de Nieuwe 
Waterweg, maar oost-west. Er is één verbindingsweg naar ‘s-Gravenzande: de gemeente 
waar Hoek van Holland in 1895 nog deel van uitmaakt (bron: topotijdreis.nl | zie de 
disclaimer in het colofon).

dorp
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2015
De verdichting van het Nieuwlandse Park in de tachtiger jaren heeft de oorspronkelijke 
opzet van boogvormige uitbreidingen met groene tussenruimtes vertroebeld. Maar vanuit 
de buurtjes is de hoge rug van het Nieuwlandseduin nog altijd de groene beëindiging van 
het straatbeeld. De ruimteclaim van de kassen doet zich inmiddels ook gelden in Hoek van 
Holland (bron: topotijdreis.nl | zie de disclaimer in het colofon).

1970
De Nieuwe Hoek groeit voornamelijk ten noorden van de Prins Hendrikstraat. Het gebied 
ten zuiden daarvan valt binnen de wereld van de Nieuwe Waterweg, spoorlijn, dijk en 
veer. Tot in de zestiger jaren lag hier bovendien het Transitkamp voor Engelse militairen. 
De plannen voor wederopbouw en uitbreiding maken elegant gebruik van de verboden 
kringen rond het fort. De nieuwe woningbouw volgt de boog van de kringen en maakt 
verbinding met buurtje langs de ‘s-Gravenzandseweg en het villapark. De nieuwe buurtjes 
zijn zo’n 300 meter diep en liggen tussen het Roomse Duin (westzijde) en het Nieuwlandse 
Park (noord-oostzijde): mooi ingebed in een beschut landschap (bron: topotijdreis.nl | zie 
de disclaimer in het colofon).
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dorp (vervolg)
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Legenda

Oude en Nieuwe Hoek

naoorlogse uitbreidingen

groenstructuur

kassen

spoorlijn

hoogtelijnen

vorige pagina:  
In de tekening zijn de verschillende delen van het dorp Hoek van Holland getypeerd.
• De Oude Hoek in de beschutting van de duinen met een oost-west oriëntatie en zicht 

vanuit alle straten op de Nieuwe Waterweg.
• Het historische deel van de Nieuwe Hoek in de kom tussen de spoordijk en de 

haakwal, opgebouwd uit kleine ensembles vanuit de Prins Hendrikstraat. Direct 
daarachter ligt de wereld van de Nieuwe Waterweg, de spoorlijn en de ferryterminal. 
Dwars op de Prins Hendrikstraat is er zicht op de vuurtoren en de huizenhoge ferries.  

• De Hoekse Bosjes en het Roomse Duin vormen samen het groene hart van Hoek van 
Holland en zijn goeddeels onbebouwd gebleven door de verboden kringen rond het 
fort. Rotterdam begon de transformatie van dit gebied tot recreatief park. 

• De naoorlogse uitbreidingen worden afgezoomd door het Roomse Duin en het 
Nieuwlandse Park. Vanuit de ontsluitingstraten van de naoorlogse buurten is er altijd 
zicht op het groen (pijlen in de tekening). 

rechts: 
In de tekening zijn de grotere ruimtelijke eenheden rond het dorp getekend.
• De duinen (de letterlijke Hoek van Holland) zijn zowel naar de Noordzee als naar de 

Nieuwe Waterweg gericht.
• De Nieuwe Waterweg met bijbehorende infrastructuur van het Noorderhoofd, het 

fort, de Berghaven, de spoorzone, de Ferryterminal en de spoordijk. De Oude en 
Nieuwe Hoek zitten vastgeprikt op dit stelsel.

• De Westlandse kassen in de Nieuwlandse Polder en aan weerszijden van de Haakweg.
• Het groene hart en het Nieuwlandse Park vormen de beschutte omarming van het 

dorp, temidden van de enorme landschappen van de kust, de waterweg en de kassen.
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planmatige ontwikkeling:
Deze tekening toont 
de plangrenzen van 
de opeenvolgende 
uitbreidingsplannen die de 
gemeente Rotterdam voor 
Hoek van Holland heeft 
gemaakt. Met uitzondering 
van de historische kernen 
van de Oude Hoek en de 
Nieuwe Hoek ligt aan de rest 
van Hoek van Holland een 
planmatige ontwikkeling 
ten grondslag. Deze plannen 
worden in het hoofdstuk 
‘biografie‘ kort aangestipt 
en in de bijlage in het 
hoofdstuk ‘dorp’ uitvoeriger 
beschreven (ondergrond: 
topografische kaart 2015).

dorp (vervolg)
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<1800

1800 - 1850

1850 - 1900

1900 - 1930

1930 - 1945

1945 - 1960

1960 - 1975

1975 - 1985

1985 - 1995

1995 - 2005

>2005

bouwjaar gebouwen:
De bouwjaren van de bebouwing 
laten het verschil zien in de maat 
en omvang van de ensembles in de 
Oude en Nieuwe Hoek (kleinschalig, 
individueel), en die van de ensembles 
in de naoorlogse uitbreidingen 
(grootschalig, complexmatig). 
Ook is goed te zien hoe de groene 
tussenruimtes zijn verdicht door 
bebouwing in de tachtiger en 
negentiger jaren (donker blauwe 
kleur). Bron: code.waag.org/buildings 
2016 (zie de disclaimer in het colofon).
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‘Noord’: stempels in het groen
Het kleine uitbreidngsplan ‘Noord’  toont hoe de ligging tegen het Nieuwlandse Park vanuit 
het hele buurtje ervaarbaar is. Het buurtje bestaat uit een stempelverkaveling die drie keer 
is herhaald. Langs de ontsluitingstraat staan, afwisselend één keer langs en drie keer haaks, 
eengezinswoningen en een portiekflat van drie lagen. Het straatbeeld wordt gesloten 
door een portiekflat van drie lagen. Tussen de  ‘stempels’ ligt een groene ruimte. De groene 
ruimte wordt aan de zuidzijde afgezoomd door drie kleine villa’s, en aan de noordzijde 
door een hoge galerijflat van tien lagen tegen het Nieuwlandse Park.  

‘Noord’: opeenvolging van doorzichten
De binnenkomst van de buurt is omsloten door bebouwing, maar aan het eind van de 
straat ontvouwt de ruimte zich. Aan weerszijden van de hoge flats is de open ruimte 
zichtbaar. Aan de noordzijde ligt de hoge rug van het Nieuwlandse Park, aan de zuidzijde 
het groene terrein tussen de stempels. 

volgende pagina 
‘Noord’: blikvelden
De tekening op de volgende pagina laat zien hoe de blikvelden zich aaneenrijgen tot 
een reeks van kleine en grotere ruimtes. NB. de bebouwing in de zuidwesthoek is een 
verdichting van latere datum en hoort niet bij de verkaveling.

dorp (vervolg)
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synthese.

De analyse van achtereenvolgens het landschap, de Nieuwe 
Waterweg, de bunkers en stellingen, de kust en het toerisme 
en het dorp Hoek van Holland roept de vraag op: wat is dit 
alles nu met elkaar? En welke kansen biedt dat? Als opmaat 
voor de tweede fase van dit onderzoek dat zal gaan over de 
kansen en aanbevelingen voor Hoek van Holland, volgen 
hier alvast enkele overwegingen op hoofdlijnen met een 
bijbehorende tekening op de volgende pagina:

• In Hoek van Holland komen totaal verschillende werelden 
en sferen op een bijna onwerkelijke manier samen. Er is 
geen plek in Nederland die een vergelijkbare confrontatie 
in zich bergt.

• De letterlijke Hoek van Holland bestaat uit het driehoekige 
duinengebied dat spectaculair zicht biedt over de 
Noordzee en de Nieuwe Waterweg met Europoort, en 
bestaat uit een ‘vulling’ van een beschermd natuurgebied. 
Op deze plek komen de grote landschappen van de zee en 
Europoort bij elkaar.

• De bewoonde wereld en de machinerie van de Nieuwe 
Waterweg schuiven daar tegenaan, maar gaan er niet 
doorheen. De verdedigende functie van ‘Nordmole’ in het 
Voorduin en ‘Vineta’ in het Vinetaduin is nu omgedraaid: 
waar ze aanvankelijk de duinen omwoelden, beschermen 
ze als militiar erfgoed nu juist het landschap waar ze 
onderdeel van uitmaken. 

• De beschutte ligging van het dorp tussen de haakwallen 
is een sterk en te koesteren ruimtelijk motief. Het biedt 
tegenwicht aan de overweldigende schaal van de 

omgeving: de ‘eindeloosheid‘ van de zee, Europoort en 
de kassen van het Westland. Het is een motief dat in de 
toekomstige uitbreidingen goed gebruikt kan worden.

• De lineaire machinerie van de Nieuwe Waterweg is goed te 
begrijpen tot aan de terminal van Stena Line, maar daarna 
struikelt de structuur als het ware over haar eigen voeten.

 – De knoop tussen terminal, Berghaven en Nieuwe Hoek 
bergt teveel richtingen en te weinig aanknopingspunten.

 – De Langeweg lijkt een te korte landingsbaan. 
 – De kop van de Koningin Emmaboulevard lijkt 
overgeplant uit de Europoort. 

• Toch ligt de - in aanleg krachtige - structuur voor het 
oprapen. Die structuur splitst bij de Berghaven, komt 
bijeen op de kop van de Emmaboulevard en schiet 
vervolgens drie pijlen naar de kust: 

 – het Noorderhoofd tussen de elementen
 – de Rivierkant als filisofenpad
 – de Badweg / metrolijn als strandhalte

Nergens aan de Nederlandse kust ligt een combinatie met 
deze rijkdom. Dat maakt Hoek van Holland uniek!  
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Zie toelichting op vorige pagina.
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wa a r d e r i n g

landschap
De kaart van Hoek van Holland op de vorige pagina toont 
de gewaardeerde stelsels van het thema ‘landschap‘ en de 
daarmee samenhangende structuurelementen en objecten. 

stelsels
• Het complete duinencomplex met de twee duinslagen en 

de van Dixhoorndriehoek als de daadwerkelijke ‘Hoek van 
Holland’ met het spectaculaire uitzicht over de Noordzee 
en de Nieuwe Waterweg.

• De Hoekse Bosjes en het Roomse Duin als het groene hart 
van Hoek van Holland én als recreatieve trekpleister.

• De haakwalstructuur van de Nieuwlandse Duinen / 
Staelduinse Bos als uiting van de specifieke landschappelijke 
ontwikkeling ter plaatse, met daaraan gekoppeld ‘De Caep’ 
(Kaapweg 103) en de Hillwoning (Nieuwlandsedijk 140) als 
historische bouwplaatsen.

• De Krimsloot met daaraan gekoppeld de ‘Nieuwlandse Molen‘ 
en de Grote en Kleine Heul bij de Hillwoning, alsmede het 
Oranjekanaal met daaraan gekoppeld het gemaal ‘Westland‘; 
beide als belangrijke waterstaatkundige stelsels.

• Het Volkstuincomplex en de interne groenstructuur van 
het dorp als weeflijnen en schakels tussen het dorp en het 
landschap (zie ook de waardering van het thema ‘dorp’). 

• De verkaveling, dijken, kreekrestanten, openheid en 
vergezichten van de polder (Korte) Bonnen, met daaraan 
gekoppeld de ‘Hoeve Rijckevorsel’ (Bonnenweg 50).

• Het stelsel van de twee tankgrachten hoort eigenlijk bij 
het thema ‘bunkers en stellingen‘ maar is als waardevolle 
structuur hier ingetekend omdat de overige kaarten een 
kleinere uitsnede hebben.

 rijksmonument
1. Nieuwlandse Molenpad 52: poldermolen ‘De 

Nieuwlandse Molen’, waarschijnlijk uit de 16de eeuw 
(monumentnummer 32906).

beeldbepalend element
2. Bonnenweg 50: tijdens Duitse inval opgeblazen en in de 

Tweede Wereldoorlog herbouwde ‘Hoeve Rijckevorsel’ in 
traditionalistische wederopbouwarchitectuur, markant 
gelegen in het weidse polderlandschap.

3. Kaapweg 103: tijdens de Tweede Wereldoorlog 
voor de tankgracht gesloopte en na de bevrijding 
herbouwde boerderij ‘De Caep’ in traditionalistische 
wederopbouwarchitectuur, markant gelegen in de flank 
van de haakwal Nieuwlandse Duinen. 

4. Nieuwlandsedijk 140: boerderij ‘Hillwoning’ uit 1780 en 
later, gebouwd op een natuurlijke hoogte in het landschap 
waar sinds 1595 sprake was van bebouwing, markant 
gelegen in de flank van de haakwal nabij een verdwenen 
provisorische haven voor vissers uit Ter Heijde.

5. Krimsloot inclusief de twee 18de eeuwse heulen ter 
hoogte van de Hillwoning: afwatering met doorlaten van 
de Nieuwlandsepolder richting Oude Maas cq. Nieuwe 
Waterweg. 

6. Oranjekanaal: 17de eeuws afwateringskanaal van de 
Oranjepolder in zuidelijke richting, thans eindigend bij het 
gemaal ‘Westland’ aan de Nieuwe Waterweg.

7. Maeslantkeringweg 121: boezemgemaal ‘Westland’ 
in modernistische jaren zestig architectuur met 
gevelkunstwerk, markant gesitueerd op de plek waar het 
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2.

3.

5.

4.1.

Oranjekanaal uitmondt in de Nieuwe Waterweg.
8. Nieuwe Oranjekanaal 139: ‘Maeslandkering’ uit 1993-1997 

van architect W. Quist, ontworpen als sluitstuk van de 
nationale deltawerken, bestaande uit twee vakwerkarmen 
met boogvormige ‘deuren’ die de Nieuwe Waterweg 
kunnen afsluiten: het nieuwe ‘verdedigingsfort’ van Hoek 
van Holland.

beeldondersteunend element
9. Kaapweg 2: rioolgemaal dat afvalwater richting 

zuiveringsinstallatie pompt, onderdeel van een vroeg-
naoorlogs nuts-ensemble in de flank van een haakwal.

10. Gedempte Poortershaven: herinnering aan een 
voormalige particuliere bedrijfshaven die tijdens de oorlog 
door de Duitsers is omgebouwd tot haven voor kleine 
onderzeeboten. Dit element hoort eigenlijk bij het thema 
‘Nieuwe Waterweg‘ maar is hier ingetekend omdat de 
overige kaarten een kleinere uitsnede hebben.

6.
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Nieuwe Waterweg
De kaart van Hoek van Holland op de vorige pagina toont 
de gewaardeerde stelsels van het thema ‘Nieuwe Waterweg‘ 
en de daarmee samenhangende structuurelementen en 
objecten. 

stelsels
• De langgerekte zone van de Nieuwe Waterweg met 

daaraan gekoppeld het Noorderhoofd, het aanleghoofd 
met loopbrug, de twee resterende vuurtorens, de 
dienstwoningen van het Loodswezen in de Oude Hoek, 
het fort met alle bijgebouwen, de Berghaven met de 
Torpedoloods, de dienstwoningen van het Reddingswezen 
en het kantoor van het Loodswezen.

• De langgerekte structuur van de spoorlijn met daaraan 
gekoppeld het station uit 1893, de uitbreiding uit 1950 en 
de halte Strand.

• Het fenomeen van de verboden kringen rond het fort zoals 
dat nog steeds afleesbaar is in de openheid (vooral aan de 
noord- en zuidzijde) en in de aard van de bebouwing (bijv. 
twee recente houten huizen in de tweede kring). 

rijksmonument
1. Willem van Houtenstraat 102: 21 meter hoge gietijzeren 

vuurtoren ‘het hoge licht’ uit 1893 naar ontwerp van A.C. 
van Loo, markant gesitueerd tussen het dorp en de Nieuwe 
Waterweg precies op de buitengrens van de Verboden 
kringen rond het fort (monumentnummer 32907).

2. Stationsweg 80: fort ter verdediging van de Maasmond, 
na de opening van de Nieuwe Waterweg in 1881-1888 
gebouwd, centraal onderdeel van het fort-ensemble 
(monumentnummer 527208). De impact van het 
schootsveld op de ruimtelijke verschijningsvorm binnen 

de drie verboden kringen hoort bij het fort.
3. Stationsweg 84: geschakelde commandants- en 

officierswoningen uit 1884 naar ontwerp in sober 
eclectische stijl van de Genie, deel uitmakend van het fort-
ensemble (monumentnummer 527207).

4. Stationsweg 86: fortwachterswoning uit 1881 naar 
ontwerp in sober eclectische stijl van de Genie, deel 
uitmakend van het fort-ensemble (monumentnummer 
527209). 

5. Stationsweg bij 80: wachtgebouw uit 1881-1888 in sober 
eclectische stijl, deel uitmakend van het fort-ensemble 
(monumentnummer 527210).

6. Stationsweg bij 80: kantinegebouw (nu museumcafé) uit 
1916 in eclectische stijl met gescheiden ruimtes voor de 
manschappen en officieren, deel uitmakend van het fort-
ensemble (monumentnummer 527206).

7. Stationsweg bij 80: liftgebouw annex garagewerkplaats 
uit 1943 door de Duitse bezetter gebouwd in zakelijke 
bouwtrant, deel uitmakend van het fort-ensemble 
(monumentnummer 527212).

8. Stationsweg 43: torpedoloods uit 1886 (thans horeca) in 
eclectische stijl bestemd voor de opslag van zeemijnen 
en torpedo’s voor het leggen van een versperring ter 
verdediging van de Nieuwe Waterweg, op enige afstand 
gelegen van het fort-ensemble (monumentnummer 
527213).

beeldbepalend element
9. Nieuwe Waterweg: in 1866-1868 gegraven en later diverse 

malen aangepaste rechtstreekse verbinding tussen de 
Rotterdamse havens en de zee, waaraan het dorp Hoek van 
Holland  zijn ontstaan dankt.
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10. Noorderhoofd: langgerekte pier aan de noordzijde van 
de Maasmonding, in de kern daterend uit 1875 en later 
verlengd, publiek toegankelijk met spectaculair uitzicht op 
de kop.

11. Berghaven:  in 1880-1884 gegraven haven voor de 
vaartuigen van de verschillende rijksdiensten, vormt 
een ensemble met de torpedoloods en de flankerende 
bebouwing van het Reddings- en Loodswezen.

12. Berghaven 18: kantoor van het Loodswezen uit ca. 
1920-1925 in traditionalistische stijl, onderdeel van het 
rijksdiensten ensemble rond de Berghaven.

13. Stationsweg 23-35: rijtje dienstwoningen van de 
‘Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen’ met gevelopschrift, onderdeel van 
het rijksdiensten ensemble rond de Berghaven.

14. Koningin Emmaboulevard z.n.: loopbrug met 
aanleghoofd van onbekende ouderdom op de noordoever 
van de Nieuwe Waterweg, als karakteristiek en inmiddels 
zeldzaam voorbeeld van een dergelijke steiger.

15. Koningin Emmaboulevard z.n.: in 2004 in het plantsoen 
herplaatste ‘hoge licht’ uit 1894 dat onderdeel uitmaakte 
van de lichtlijn voor uitgaande scheepsvaart. 

16. Spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland: voor de 
ontsluiting en ontwikkeling van Hoek van Holland cruciale 
infrastructuur.

17. Stationsweg 5: station Hoek van Holland Haven uit 1893 
van architect M.A. van Wadenoijen als essentieel onderdeel 
van de railinfrastructuur die zo cruciaal was voor de 
ontsluiting en ontwikkeling van Hoek van Holland.

18. Stationsweg bij 5: uitbreiding van het treinstation 
uit 1950 naar ontwerp van architect S. van Ravesteyn 
met markant beeld van Jo Uiterwaal op de dakrand, 
als gebouwd schakelstuk tussen de internationale 

verbindingen over water en rails die hier bij elkaar 
kwamen.

beeldondersteunend element
19. Havenweg z.n.:  ‘Reddersmonument’ van kunstenares 

Elise de Ridder-van Mastrigt uit 1931, onderdeel van het 
rijksdiensten ensemble rond de Berghaven.

20. Koningin Emmaboulevard z.n.: kunstwerk ‘Channel 
Crossing to Life’ van kunstenaar Frank Meisler uit 2011, 
als herinnering aan de transporten van Joodse kinderen 
tussen 1938 en 1940.

21. Poortershaven: de plek / contouren van deze gedempte 
haven in het uiterste oosten van Hoek van Holland 
(is omwille van de kaartuitsnede opgenomen in de 
waarderingskaart van het thema ‘landschap‘ met nr 10).
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bunkers en stellingen
De kaart van Hoek van Holland op de vorige pagina toont de 
gewaardeerde stelsels van het thema ‘bunkers en stellingen‘ 
en de daarmee samenhangende structuurelementen en 
objecten. 

stelsels
• Het negentiende eeuwse fort met de verboden kringen 

van het schootsveld (herhaling, want figureert ook bij het 
vorige thema ‘Nieuwe Waterweg‘). 

• De binnenste duinenrij als basis van de verdedigingslinie, 
met daaraan gekoppeld de twee vooroorlogse 
Nederlandse batterijen in het Voorduin en het Vinetaduin, 
alsmede de Duitse verdedigingswerken die deel 
uitmaakten van de Atlantikwall cq. de Festung Hoek 
van Holland: Nordmole en Vineta (beide met enkele 
nederlandse onderdelen), M.A.A. 205 en Münze.

• De haakwal als basis voor de binnenste anti-tankgracht 
van het Duitse Landfront, met daaraan gekoppeld 
de dienstgebouwen August Reitsmahuis en Hertog 
Albrechthof.

beeldbepalend element
1. De Duitse luchtdoelbatterij ‘Nordmole’ met inbegrip van 

alle typen bunkers, bijgebouwen, tankmuur en boven- en 
ondergrondse verbindingen, alsmede de geïntegreerde 
vooroorlogse Nederlandse verdedigingswerken, als 
essentieel, herkenbaar en beleefbaar onderdeel van de 
Atlantikwall cq. de Festung Hoek van Holland (thans 
Atlantikwall Museum). 

2. De Duitse luchtbatterij ‘Vineta’ met inbegrip van alle 
typen bunkers, bijgebouwen en boven- en ondergrondse 
verbindingen, alsmede de geïntegreerde vooroorlogse 

Nederlandse verdedigingswerken, als essentieel, 
herkenbaar en beleefbaar onderdeel van de Atlantikwall 
cq. de Festung Hoek van Holland. 

3. Het Duitse hoofdkwartier van de kustartillerie M.A.A. 
205 direct ten noorden van de luchtbatterij ‘Vineta’ met 
inbegrip van alle typen bunkers, bijgebouwen en boven- 
en ondergrondse verbindingen, als essentieel, herkenbaar 
en beleefbaar onderdeel van de Atlantikwall cq. de 
Festung Hoek van Holland. 

4. De Duitse radarobservatiepost ‘Münze’ (thans 
bezoekerscentrum ‘De Zeetoren’) even ten noorden van 
het hoofdkwartier van de kustartillerie aan de Helmweg.

5. Nieuwlandsedijk 160: het August Reitsmahuis als 
voormalig chaletachtig dienstgebouw van de Duitse 
Wehrmacht in de flank van de binnenste anti-tankgracht.

6. Haakweg 25: het Hertog Albrechthof  als voormalig 
chaletachtig dienstgebouw van de Duitse Wehrmacht in 
de flank van de binnenste anti-tankgracht.

7. De Troposcatter met vier grote schotelantennes in het 
Vinetaduin als relict van de Koude Oorlog.

beeldondersteunend element
8. Het zigzag-tracé van de binnenste anti-tankgracht als 

onderdeel van het Duitse Landfront van de Festung Hoek 
van Holland. Dit tracé is sinds het dempen van de gracht 
moeilijk herkenbaar maar zou op enigerlei wijze beleefbaar 
gemaakt kunnen worden. 
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1. 1.

1. Nordmole (bron: Stichting Vesting Hoek van Holland 2009 | zie de disclaimer in het colofon). 1. 1.
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2.

2. Vineta (bron: Sakkers 1992 | zie de disclaimer in het colofon). 3.

4. 7.6.5.
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kust en toerisme
De kaart van Hoek van Holland op de vorige pagina toont 
de gewaardeerde stelsels van het thema ‘kust en toerisme‘ 
en de daarmee samenhangende structuurelementen en 
objecten. 

stelsels
• De complete kuststrook met het strand, de twee 

duinslagen, de kom en het Voorduin als de belangrijkste 
recreatieve bestemming van Hoek van Holland, 
met daaraan gekoppeld de structuurlijnen van de 
Strandboulevard (aankomst en vertrek) en het voormalige 
werkspoor (onderhoud).

• De haakwal als bijzonder landschapselement met 
daaraan gekoppeld een route voor langzaam verkeer 
die het Staelduinse Bos, het Nieuwlandse Duin, het 
kampeerterrein en de kust aan elkaar schakelt. 

• De structuur van de Nieuwe Waterweg met daaraan 
gekoppeld de Koningin Emmaboulevard en het 
Noorderhoofd met hun spectaculaire uitzichtenpunten en 
vergezichten, enkele musea (waaronder het fort), 

• De langgerekte structuur van het spoor als de 
infrastructuur bij uitstek voor dagjesmensen uit Rotterdam, 
met daaraan gekoppeld de stations Haven en Strand, 
alsmede diverse musea.

• Het groene hart van Hoek van Holland met de Hoekse 
Bosjes en het Roomse duin als lommerrijke wandelparken 
en alternatieve attractie naast de kust.

beeldbepalend element
1. Het complete duinencomplex met de twee duinslagen en 

de van Dixhoorndriehoek als de daadwerkelijke ‘Hoek van 
Holland’ met het spectaculaire uitzicht over de Noordzee 
en de Nieuwe Waterweg.

2. Het tracé van de Strandboulevard, als markering van de 
oude kustlijn en als plek waar de toerist met auto arriveert 
(plek van aankomst).

3. Het treinstation Hoek van Holland Strand als essentieel 
onderdeel van de railinfrastructuur die zo cruciaal was voor 
de ontsluiting en ontwikkeling van Hoek van Holland (plek 
van aankomst).

4. Het langgerekte tracé Koningin Emmaboulevard – 
Noorderhoofd als plek met spectaculair uitzicht op de 
scheepsvaart op de Nieuwe Waterweg en de industrie van 
Europoort aan de overzijde, alsmede het spectaculaire 
vergezicht vanaf de pier over de zee.  

5. De musea Fort 1881, Atlantikwall, Jan Lels en 
Kustverlichting als belangrijke educatieve centra waar 
bijzondere hoofdstukken uit het verhaal van Hoek van 
Holland worden verteld. 

beeldondersteunend element
6. Het kampeerterrein aan weerszijden van de Wierstraat als 

(gemoderniseerde) herinnering aan de eerste camping die 
de gemeente hier in 1924 opende en transformeerde in 
een semi-permanent dorp van houten huisjes.

7. Het tracé van het voormalige werkspoor van het 
Hoogheemraadschap Delftland, als herinnering aan de 
kustversterking die tussen 1900 en 1970 constant nodig 
was. Dit tracé is sinds het opbreken van de rails moeilijk 
herkenbaar maar zou op enigerlei wijze beleefbaar 
gemaakt kunnen worden.   

8. Het tracé van het voormalige tramspoor van de 
‘Westlandse Stoomtramweg Maatschappij’ (1907), zoals 
dat nog herkenbaar is in het rechtlijnige fietspad op het 
Noordlandsepad

9. Pensions en B&B’s als karakteristiek fenomeen in een 
badplaats (niet de gebouwen op zichzelf ).
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dorp
De kaart van Hoek van Holland op de vorige pagina toont de 
gewaardeerde stelsels van het thema ‘dorp‘ en de daarmee 
samenhangende structuurelementen en objecten. 

stelsels
• De historische structuurlijnen Strandweg, Seinpad, 

Rietdijkstraat, Prins Hendrikstraat en ’s-Gravenzandseweg 
met daaraan gekoppeld een verzameling monumenten en 
beeldbepalende elementen (zie volgende paragrafen). 

• De historische kern van de Nieuwe Hoek (vet aangezet 
op de kaart), met daarin als gebouwde ankerpunten: 
Rietdijkstraat 96 (Grand Hotel), Rietdijkstraat 106-a 
(café Harwich), Rietdijkstraat 102 (hoek Prins 
Hendrikstraat), Rietdijkstraat z.n. (gietijzeren stadsklok), 
Prins Hendrikstraat 191 (Hervormde Kerk), Prins 
Hendrikstraat 189 (vml postkantoor), Harmoniestraat 
17-23 (verenigingsgebouw de Harmonie), Tweede 
Scheepvaartstraat 91-133 (arbeiderswoningen, J.J.P. Oud). 

• De Hoekse Bosjes e.o. als relict van de ambitie hier een 
groot villapark te realiseren, met daaraan gekoppeld 
de villa ’s-Gravenzandseweg 265, de villa Duinweg 39 
(gemeentelijk monument) en de gedenkbank C.F. Jas.

• Het Roomse Duin en de Hoekse Bosjes als het groene hart 
van het dorp Hoek van Holland.

• Het naoorlogse erfgoed met de stempelbuurt ‘Noord’, de 
groenstructuur die het dorp verbindt met het Nieuwlandse 
Park (inclusief open zichtlijnen) en de gereformeerde 
Pleinkerk (Mahustraat 170) en de rooms-katholieke St. 
Egbertuskerk (De Cordesstraat 27) als meest waardevolle 
naoorlogse objecten.

• Het volkstuinencomplex ‘De Noord Bonnen’ als laatste 
restant van de groene zone tussen de twee gebogen 
uitbreidingsgordels van het dorp.

rijksmonument
1. 2e Scheepvaartstraat 91-133: rijtje arbeiderswoningen 

met winkels en bergplaatsen uit 1924-1927 naar ontwerp 
van J.J.P. Oud met verwerking van De Stijl-principes 
(monumentnummer 46867).

beeldbepalend element
De belangrijkste gebouwde ankerpunten met een verhaal in 
de hiervoor omschreven stelsels zijn: 
2. Seinpad 25-47: vml. dienstwoningen Loodswezen.
3. Rietdijkstraat 96: Grand Hotel uit 1902.
4. Rietdijkstraat 106a: café Harwich uit 1930.
5. Rietdijkstraat 102: café Prins Hendrik uit ca. 1905.
6. Rietdijkstraat z.n.: gietijzeren klok uit ca. 1885.
7. Prins Hendrikstraat 191: hervormde kerk uit 1926 van 

architect W.H.J. Jolink.
8. Prins Hendrikstraat 189: voormalig postkantoor uit 1914.
9. ’s-Gravenzandseweg 265: villa ‘Strand en Duin’ uit ca. 1905.
10. Duinweg 39: villa ‘Calorama’ uit 1916.
11. Schelpweg z.n.: gedenkbank voor C.J. Jas.
12. Cordesstraat 27: RK St. Egbertuskerk (architect H.J.P de 

vries, 1959-1960).
13. Mahustraat 170: gereformeerde Pleinkerk (architect J. 

en L. de Jonge, 1956-1958).
14. Stempelbuurtje ‘Noord’ vanwege de bijzondere 

verkaveling, mix van woningtypen, hoogbouwrand en 
groene dooradering met zichtlijnen op het landschap. 

beeldondersteunend element
15. Harmoniestraat 17-23: voormalig verenigingsgebouw 

‘De Harmonie’ waarvan alleen de voorgevel met het 
opschrift herinnert aan de oorspronkelijke functie.
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b i j l a g e  1:  g e r a a d p l e e g d e  b r o n n e n

Stadsarchief Rotterdam
• Archief Commissie Plaatselijke Werken en Dienst 

Gemeentewerken Rotterdam: 4750
 – Partieel Wederopbouwplan ‘Hoek van Holland - Oost’, 
september 1948 

 – Uitbreidingsplan in Hoofdzaak, 1948-1949
 – Partieel Wederopbouwplan ‘Hoek van Holland-Noord’, 
maart 1949

 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Noordelijk 
Strandcentrum’, april 1952

 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Hoek van Holland’, 
februari 1951

• Archief Gemeentesecretarie, afdeling Openbare Werken 
Rotterdam (1946-1975): 465

 – schets ontwikkelingsplan, september 1954
 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Noord-West’, december 
1954

 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Dorp’, mei 1955
 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Zuidelijk Strandcentrum’, 
maart 1953

 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Zuidelijk Strandcentrum 
I’, 1959

 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Zuidelijk Strandcentrum 
II’, 1959

 – Partieel Wederopbouwplan ‘Hoek van Holland - Oost’, 
september 1948 

 – Uitbreidingsplan in Hoofdzaak, 1948-1949
 – Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Noord’, november 1960

• Archief Hulpsecretarie Hoek van Holland: 406
 – Uitbreidingsplan, 1916-1923

• Verzameling der gedrukte stukken behoordende bij de 

handelingen van den gemeenteraad van Rotterdam: 1919 
en 1922

 – Uitbreidingsplan, 1916-1923
• beeldbank

 – historische foto’s
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• Christian Quist, historicus
• Cor Quist, voorzitter Atlantikwall Museum
• Dieke Wesselingh, BOOR
• Martin Zuurmond, Fort 1881
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De geleidelijke verzanding van de Maasmond door de eeuwen heen (bron: Nijland 1989 | zie de disclaimer in het colofon). 

b i j l a g e  2:  b i o g r a f i e
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l a n d s c h a p

delta
Het grondgebied van Hoek van Holland is geologisch gezien 
betrekkelijk jong want het werd pas gevormd vanaf de 
late Middeleeuwen (1000-1500). Ter plaatse lag namelijk 
het gebied van de Maasmonding. Stormvloeden vanuit 
zee zorgden vanaf de twaalfde eeuw regelmatig voor 
overstromingen en schade. De loop van getijdegeulen en 
veenriviertjes veranderde voortdurend, onder andere als 
gevolg van de Sint-Elisabethsvloed (1421). Alleen de hoger 
gelegen kuststrook ten noorden van het huidige Hoek van 
Holland was voor bewoning geschikt. Dat gebied bestond 
tot de dertiende eeuw uit de Hollandse duinenrij met 
daarachter veenmoerassen en grasland voor het vee. 
Na de stormvloed van 1134 begon de aanleg van een 
hoofdwaterkering langs de Maas. Dit werk werd omstreeks 
1300 voorlopig voltooid met de aanleg van de Maasdijk. 
Deze dijk volgde het tracé van de huidige N220. De kustlijn 
ten zuiden van ‘s-Gravenzande liep met een grote boog 
landinwaarts richting het huidige Maassluis.  

verzanding
Na de twaalfde eeuw verplaatste de Maasmonding zich 
steeds verder zuidwaarts. Daardoor ontstonden zandplaten 
en haakwallen. Door het verzanden van de oude delta 
ontstond op den duur een zandplaat in het verlengde van 
de Hollandse duinenrij. Op deze plaat werd ’s-Gravenzande 
gesticht. Deze onbewoonde zandplaat breidde zich 
geleidelijk uit in zuidwaartse richting, werd vanaf de 
zeventiende eeuw als topografische plek aangeduid als 
de ‘hoek van Holland’ en sloot in de achttiende eeuw de 
Maasmonding bijna geheel af voor de scheepvaart. 

Haakwallen waren landinwaarts gebogen, smalle stroken 
strandafzettingen met duinvorming. Deze werden in 
verschillende fasen afgezet: de oudste in het noorden en de 
jongste in het zuiden. De haakwal van het Nieuwlandse Duin 
en Staelduinen is voor 1242 gevormd. De haakwal De Haak is 
pas na 1542 gevormd. 

Toponiemen in de omgeving van Hoek van Holland aangegeven op de Topografische Militaire Kaart van 1875.
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5500 voor Chr. 3850 voor Chr. 2750 voor Chr. 1500 voor Chr.

De ontwikkeling van het landschap van 5500 tot 1500 voor Christus
Bron: Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 2 februari 2017 gedownload van www.archeologieinnederland.nl.
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100 na Chr. 1500 na Chr. 1850 na Chr. 2000 na Chr.

De ontwikkeling van het landschap van 100 tot 2000 na Christus
Bron: Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 2 februari 2017 gedownload van www.archeologieinnederland.nl.
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Georiënteerde uitsnede van de kaart van Delflant van Cruquius uit 1750 (bron: ??? | zie de disclaimer in het colofon).  
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inpoldering
Tegelijk met de vorming van de zandplaat was er ook sprake 
van het aanslibben van zand en klei tegen de dijken aan de 
noordzijde van de Maas. Zo ontstond een landschap van 
opgewaaide rivierduinen en haakwallen haaks op de kustlijn, 
afgewisseld met lager gelegen kleigronden. Deze vruchtbare 
kleigronden werden door de lokale bewoners in gebruik 
genomen, en bedijkt zodra het water dreigde. Zo ontstonden 
de Noordlandse Polder (voor 1375), de Nieuwlandse Polder 
(1420), de Oranjepolder (1644), de Buiten-Oranjepolder (voor 
1711) en de Polder Lange Bonnen (ca. 1777).

waterstaat
Voor de ontwatering van de polders werden sloten gegraven 
en uitwateringssluizen aangelegd in de ringdijken. De 
afwatering was lange tijd afhankelijk van het verschil tussen 
de binnendijkse en de buitendijkse waterstand, alsmede 
de doorstroomcapaciteit van de uitwateringssluis. Door 
problemen met de afwatering ontstond behoefte aan 
samenwerking op regionale schaal. Die samenwerking kreeg 
eind dertiende eeuw formeel gestalte in de oprichting van 
het Hoogheemraadschap Delfland. 
Aan het begin van de vijftiende eeuw betekende de 
introductie van de poldermolen extra vermogen om meer 
water te lozen op elk gewenst moment (zolang er maar 
wind was). Het aantal poldermolens nam in de daarop 
volgende eeuwen snel toe. De ‘Nieuwlandse Molen’ aan het 
Nieuwlandse Molenpad 52 dateert uit 1580 en bemaalde 
de polders Nieuwland en Noordland. Het betreft een 
achtkantige grondzeiler met een riet gedekte romp en 
kap. De rijksmonumentale molen is in 1988 met 5,6 meter 
verhoogd in verband met het windrecht en de nabijheid 
van kassen. De afwatering van de polders Nieuwland en 

Noordland geschiedde via de Krimsloot richting Oude Maas. 
De zogeheten Grote en Kleine Heul - een achttiende (?) 
eeuwse sluisconstructie bij de Hillwoning - hadden kerende 
deuren om bij opkomend tij te voorkomen dat zout water de 
polder zou instromen. Later is de Krimsloot doorgetrokken 
naar de Nieuwe Waterweg. Nabij de uitmonding van de sloot 
op de waterweg staat het in 2011 gemoderniseerde gemaal 
‘Krimsloot’. 
Het zeventiende eeuwse Oranjekanaal verzorgde de 
afwatering van de Oranjepolder richting Oude Maas. Het 
kanaal is later als Nieuwe Oranjekanaal verlengd naar 
de Nieuwe Waterweg, en strekt zich thans uit van de 
rijksmonumentale Oranjesluis in Maasdijk tot aan het gemaal 
‘Westland’ aan de Maeslantkeringweg 121. Dat gemaal is in 
de jaren zestig gebouwd als dieselgemaal, maar wordt thans 
aangedreven door elektromotoren.
Een waterstaatkundig werk van nationale importantie is 
de stormvloedkering aan de Nieuwe Oranjekanaal 139. 
Deze ‘Maeslandkering’ is als sluitstuk van de deltawerken 
in 1993-1997 gebouwd naar ontwerp van architect W. 
Quist. Bij dreigende hoge waterstanden vanuit zee kunnen 
twee vakwerkarmen met boogvormige ‘deuren’ de Nieuwe 
Waterweg afsluiten.
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Hoek van Holland op de topografische kaarten van 1880, 1940 en 2010: het Westland wordt geleidelijk een ‘glazen stad’ van kassen die uitdijt richting Hoek van Holland. De smalle strook met 
polders op de noordoever van de Nieuwe Waterweg blijft overwegend open weiland en onbebouwd, met uitzondering van de omgeving van de Haakweg waar kassen worden gebouwd 
(bron: topotijdreis.nl | zie de disclaimer in het colofon). 
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agrarisch bedrijf
De oude structuur van haakwallen, polders en rivierduinen 
(de Staelduinen) is ten oosten van de Krimsloot is nog 
herkenbaar. In de polders bevinden zich tevens de oudste 
gebouwen die in dit gebied zijn aan te treffen: boerderijen.
• De ‘Hillwoning’ aan de Nieuwlandsedijk 140, een woning 

die omstreeks 1595 is gebouwd op een natuurlijke hoogte 
in opdracht van de polderbestuur Nieuwland voor de 
duinmeier (gesloopt). Hier lag ook een provisorische haven 
voor de vissers uit Ter Heijde. De huidige bebouwing op 
deze plek betreft een grote boerderij waaraan sinds 1780 is 
gebouwd. 

• De boerderij ‘De Caep’ uit 1665 (of eerder) die in 1941 werd 
gesloopt voor een tankgracht en tijdens de wederopbouw 
in 1948-1949 werd herbouwd voor P. Beekenkamp door 
Bureau Wederopbouw Boerderijen te Amsterdam (later 
restaurant bij de camping = Kaapweg 103). 

De boeren in het open polderlandschap in het uiterste 
zuidoosten van Hoek van Holland stapten niet allemaal over 
van land- op tuinbouw. Daar bleven akkerbouw en veeteelt 
belangrijke bronnen van bestaan, en bleef het karakteristieke 
polderlandschap bewaard. Om het nog aanwezige 
landschapsschoon te behouden werd in het Streekplan 1965 
een deel van het Westland bestemd als agrarisch gebied 
waar geen glastuinbouw gevestigd mocht worden: o.a. de 
Oranjepolder.

glastuinbouw 
In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte de 
tuinbouw in de regio een grote bloei door als gevolg van de 
industrialisatie, verstedelijking en groei van de bevolking 
en koopkracht. Het Westland profiteerde daarvan vooral 
door de export van druiven, aardappelen en later ook 
bloementeelt en groenten als tomaten, komkommers en 
sla. Aanvankelijk werd vooral geëxporteerd naar Engeland 
en later ook naar Duitsland. Die handel verliep via de 
tramlijn en vaarten via de coöperatieve veilingen naar 
de treinstations en Rotterdamse haven. De export nam 
een grote vlucht in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw door de ingebruikname van de Nieuwe Waterweg 
en de spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland. De 
boomgaarden en fruitmuren van weleer maakten vanaf 
omstreeks 1850 geleidelijk aan plaats voor muurkassen, 
druivenserres, broeikassen (‘platglas’) en warenhuizen. 
Dergelijke glasopstanden gingen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw het landschap van het Westland domineren. 
De overwegend kleine tuinderijen voegden zich naar 
de bestaande polderstructuur: tuinderslanen met door 
afwateringssloten gescheiden percelen. Na de Tweede 
Wereldoorlog nam de intensivering, de schaalvergroting 
en het areaal van de glastuinbouw in snel tempo toe. 
De vooroorlogse kassen maakten plaats voor moderne 
Venlokassen; aanvankelijk onverwarmd, maar vanaf 1970 
steeds meer verwarmd. Een weerslag van deze ontwikkeling 
zie je in Hoek van Holland vanaf 1875 aan de westzijde van 
de Haakweg, vanaf 1900 aan de zuidzijde van de Dwarshaak 
en na de Tweede Wereldoorlog aan weerszijden van de 
’s-Gravenzandseweg ten noorden van de Nieuwlandsedijk. 
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De impact van de aanleg van de Nieuwe Waterweg op de monding van de Maas (bron: Nijland 1989 | zie de disclaimer in het colofon). 
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n i e u w e wat e r w e g

voorgeschiedenis
De zandplaat ‘hoek van Holland’ was tot ver in de 
negentiende eeuw een ernstige belemmering voor de 
zeescheepvaart van en naar Rotterdam. Daarom had 
waterbouwkundige Nikolaas Cruquius al in 1739 het plan 
gelanceerd om een doorgraving via ‘De Beer’ naar de zee 
te maken. Dat plan bleef onuitgevoerd. Bijna een eeuw 
later werd omwille van de bereikbaarheid wel het Kanaal 
van Voorne gegraven (1827-1829). Deze verbetering 
bleek evenwel al snel te krap en te ondiep. De moeilijke 
bereikbaarheid bezorgde Rotterdam een slechte naam. 
Daarom startte in 1855 een onderzoek naar de verbetering 
van de Maasmond. Ingenieur P. Caland van Rijkswaterstaat 
blies het oude plan van Cruquius nieuw leven in en 
presenteerde in 1858 een ontwerp tot doorgraving van de 
‘hoek van Holland’, dat op 21 augustus van dat jaar werd 
goedgekeurd. Zijn ontwerp stoelde enerzijds op het beginsel 
dat de werking van eb en vloed de waterweg op diepte zou 
houden, en anderzijds op de opkomst van stoomschepen 
die zo’n geul konden binnenvaren. 

aanleg
Op 24 januari 1863 trad een wet in werking die de aanleg 
van de Nieuwe Waterweg mogelijk maakte. Daarop 
volgden de noodzakelijke onteigeningen: de gronden in 
het toekomstige Waterweggebied werden Rijkseigendom 
(Dienst der Domeinen). Pas in 1866 begonnen de 
daadwerkelijke werkzaamheden die voortduurden tot 1876. 
De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit: 
• Het gefaseerd leggen van twee hoofden in zee: het 

Noorderhoofd in 1875 voltooid tot een lengte van 2000 

meter, en het Zuiderhoofd in 1876 voltooid tot een lengte 
van 2300 meter.  

• Het graven van een nieuwe geul over een lengte van 4,5 
kilometer en een breedte van 50 meter dwars door de 
zandplaat en duinen van de ‘hoek’ (destijds onderdeel van 
de gemeente ’s-Gravenzande): start op 31 oktober 1866 en 
in december 1868 gereed.  

Op 12 juli 1872 voer de Harwichboot ‘Richard Young’ 
als eerste zeeschip de Nieuwe Waterweg op. Omdat de 
waterweg langs natuurlijke weg onvoldoende op diepte 
bleef, bleven kostbare baggerwerkzaamheden nodig; ook 
omdat de zeeschepen steeds groter werden. Pas vanaf 1889 
was de Nieuwe Waterweg volledig operationeel. Over de 
werklui en nederzetting leest u meer in het hoofdstuk Dorp.

Gravure ter gelegenheid van het steken van de eerste spade door ZKH de Prins van Oranje op 31 oktober 1866 
voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg, gezien vanaf de zuidelijke pier richting de Oude Hoek 
(bron: Stadsarchief Rotterdam | zie de disclaimer in het colofon).
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Het Fort aan den Maasmond met de geschutskoepels omringd door versperringen omstreeks 1910 (bron: Erfgoedhuis Zuid-Holland 2014 | zie de disclaimer in het colofon).
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Fort aan den Maasmond
Om strategische redenen moest de Nieuwe Waterweg 
goed worden verdedigd tegen vijandelijke schepen. 
Ter bescherming van deze nieuwe vaarroute naar de 
Rotterdamse havens bouwde de Genie in 1881-1889 het 
zwaar bewapende ‘Fort aan den Maasmond’, ook bekend als 
‘Fort aan den Hoek van Holland’. De positionering van het 
fort werd bepaald door de latere generaal C.J. Snijders en 
afgestemd op de aanvaarroute van inkomende schepen én 
op de buurtschap ‘Oude Hoek’ die toen al bestond. Het fort 
‘Maasmond’ betrof één van de vier kustverdedigingsforten 
die krachtens de Vestingwet van 1874 werden gebouwd ter 
bescherming van de waterwegen en zeehavens. 
Het diep verscholen fort met droge gracht bestaat uit een 
binnenring- en een buitenringgebouw, is opgetrokken in 
ongewapend beton en baksteen, herbergt een kazerne 
voor de manschappen (onderbouw), een gepantserde 
geweergalerij en drie draaibare stalen koepels met zes 
kanonnen (bovenbouw). Voor een uitgebreide beschrijving 
van het fort zie de beschrijving van dit rijksmonument in het 
register van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Met uitzondering van de periode 1927-1938 was hier een 
vaste militaire bezetting gelegerd: de manschappen in de 
onderbouw en de (onder)officieren in twee losse gebouwen 
net buiten het fort (Stationsweg 84 en 86). Eveneens buiten 
het fort stonden het Wachtgebouw en het Kantinegebouw 
(Stationsweg bij 80) en de Torpedoloods voor de opslag van 
zeemijnen en torpedo’s (Stationsweg 43). Diverse andere 
bijgebouwen zijn later gesloopt. De communicatie tussen 
het fort en de hoofdkwartieren van de Marine (in Rotterdam) 
en Defensie (in Den Haag) werd onderhouden door 
postduiven in twee gescheiden tillen. 
Het fort schreef geschiedenis toen de ministerraad op 13 

mei 1940 er haar laatste kabinetsvergadering hield. Daarna 
reisden de ministers naar Engeland, koningin Wilhelmina 
achterna. Drie dagen later viel het fort in Duitse handen. 
Omdat het fort geen militaire functie meer had – door het 
grote bereik van modern geschut op slagschepen was 
het fort eigenlijk al in 1900 verouderd – ontmantelde de 
Duitse bezetter de koepels met het geschut. Het ijzer werd 
afgevoerd naar Duitsland en omgesmolten. In het fort 
werd een grote bakkersoven uit Rotterdam geplaatst die 
de duizenden soldaten in de omgeving van brood voorzag. 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de Koninklijke Marine 
haar intrek in het fort. In 1978 kwam het fort leeg te staan, 
totdat lokale initiatieven in  1987 leidde tot een museale 
herbestemming. Voor meer informatie bezoek het museum 
Fort 1881 aan de Stationsweg 82 en raadpleeg de website 
www.fort1881.nl

 
Berghaven

De oudste haven van Hoek van Holland is de Berghaven. 
Deze haven werd in 1880-1884 gegraven voor vaartuigen 
van de rijksdiensten Waterstaat, Loodswezen en Douane. 
De oostelijke helft van de huidige haven is het oudste 
deel. Aan de flanken hiervan vestigden zich de genoemde 
rijksdiensten (oostzijde) en het Reddingswezen (noord-
oostzijde). De ‘Koninklijke Zuid Hollandsche Maatschappij tot 
Redding van Schipbreukelingen’ (KNRM) had aanvankelijk 
roeiboten en een vuurpijltoestel in de omgeving van Hoek 
van Holland. Vanaf 1895 lag er een stoomreddingsboot in 
de Berghaven en sinds 1900-1908 woonde de bemanning 
in een rijtje van zes woonhuizen op de kop van de haven 
(Stationsweg 23-35). Zichtbare verwijzingen naar het 
Reddingswezen zijn het gevelopschrift van Stationsweg 25 
en – even verderop in een plantsoen – het bronzen beeld ‘De 
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De Rijks- of Berghaven gezien richting Nieuwe Waterweg 
met op de achtergrond het ‘Lage Licht‘ (bron: Laak 1976 | zie 
de disclaimer in het colofon). 

De vuurtoren ‘het Hoge Licht‘ met op de achtergrond het 
stationsgebouw (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het 
colofon).

De semafoor gezien in de richting van de noorderpier en 
de zee (bron: westlandsmuseum.nl | zie de disclaimer in het 
colofon).
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Redder’ uit 1931 van kunstenaar E. de Ridder van Mastrigt. 
De geschiedenis van het Reddingswezen en haar heldhaftige 
optreden bij de vele scheepsrampen wordt getoond in het 
Redding en Veerdienst Museum ‘Jan Lels’ aan de Badweg 1a 
(www.janlels.nl). 
In noordwestelijke richting liep enige tijd een korte 
railverbinding naar het nabijgelegen Fort dat destijds in 
aanbouw was. Bovendien vertrok vanuit de Berghaven lange 
tijd een voetveer naar de overzijde van de Nieuwe Waterweg. 
Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de Berghaven diverse 
malen in westelijke richting vergroot en aangepast. 

navigatie
Het Rijks-Loodswezen (thans Nederlands Loodswezen 
BV) is ontstaan na de Loodsenwet van 1859, zetelt aan 
de oostzijde van de Berghaven en loodst de zeeschepen 
door de vaargeulen van de regio Rotterdam-Rijnmond. 
Het kantoorgebouw in traditionalistische stijl aan de 
Berghaven 18 dateert van omstreeks 1920-1925, is verbouwd 
en zijwaarts uitgebreid. De loodsvaartuigen lagen in 
de Berghaven. De lichtwachters van het Loodswezen 
verzorgden de bebakening van de Nieuwe Waterweg. Deze 
bebakening bestond tot halverwege de jaren zeventig uit de 
volgende onderdelen:
• Ter markering van de monding een wit geleidelicht op het 

Noorderhoofd, een rood geleidelicht op het Zuiderhoofd 
en tonnen (later boeien) in het water.

• Een lichtlijn voor inkomende scheepvaart, bestaande 
uit een ruim 21 meter hoge gietijzeren vuurtoren 
aan de Willem van Houtenstraat 102 (‘Hoge Licht’ = 
rijksmonument 32907) en 9 meter hoge stenen lichttoren 
aan de Berghaven (‘Lage Licht’), beide uit 1893-1894 
naar ontwerp van A.C. van Loo. Het ‘Lage Licht’ werd 

in 1900 vervangen door een ruim veertien meter hoge 
gietijzeren lichttoren. Dat exemplaar staat thans in het 
Scheepvaartmuseum in Rotterdam. 

• Een lichtlijn in de hartlijn van de Nieuwe Waterweg voor 
uitgaande scheepvaart, bestaande uit een gietijzeren ‘Lage 
Licht’ op de westelijke kade van de Berghaven, en ‘Hoge 
Licht’ aan de Koningin Emmaboulevard; beide uit 1894. Het 
‘Lage Licht’ is afgebroken en het ‘Hoge Licht‘ staat sinds 
2004 weer op de oorspronkelijke plek. 

• Een semafoor (1920-1952), bestaande uit een hoog 
open seinraam met vlaggen en rieten korven voor de 
communicatie met schepen op zee over waterstanden 
en wind. De semafoor stond op de plek van de huidige 
Verkeerscentrale, op een bunker van de Atlantikwall.

Van alle oorspronkelijke lichttorens resteren thans alleen de 
‘Hoge Lichten’ van de inkomende en uitgaande lichtlijnen. 
Sinds het midden van de jaren zeventig vormen negen 
betonnen lichttorens een nieuw stelsel van lichtlijnen. Dat 
stelsel bestrijkt de destijds vernieuwde havenmond bij Hoek 
van Holland, met de Splitsingsdam, het Calandkanaal, de 
Europoorthavens en de Maasvlakte. Voor meer informatie 
bezoek het Kustverlichtingsmuseum in de vuurtoren aan de 
Willem van Houtenstraat 102 en raadpleeg de website www.
kustverlichtingsmuseum.nl
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Aanlegsteiger voor de veerboot naar Harwich met rechts 
het nieuwe stationsgebouw van architect Van Ravesteyn uit 
1950 (bron: westlandsmuseum.nl | zie de disclaimer in het 
colofon). 

Aanlegsteiger voor de boot van de Holland Amerika Lijn in 
Hoek van Holland (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het 
colofon).

Treinstation Hoek van Holland (bron: 
historischhoekvanholland.nl | zie de disclaimer in het 
colofon).
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veer- en spoordienst
Omdat de Berghaven geen ligplaatsen bood voor de 
commerciële scheepvaart werden aanleghoofden en steigers 
gebouwd aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg. 
Daar meerden veerboten uit Rotterdam aan (rederijen Van 
der Schuyt en Op de Lek N.V.) en zeeschepen om te wachten 
op gunstig tij om door te kunnen varen naar Rotterdam. De 
veerboot ‘Richard Young’ die in 1872 als eerste zeeschip de 
Nieuwe Waterweg opvoer, was met passagiers onderweg 
van Harwich naar Rotterdam. De exploitatie van deze 
veerdienst was in handen van het Engelse spoor, met een 
agentschap in Rotterdam: de firma Hudig & Pieters. Omdat 
de doorvaart over de Nieuwe Waterweg niet altijd was 
gegarandeerd en de aansluiting op het spoor in Rotterdam 
niet optimaal, werd in 1875 besloten tot de aanleg van de 
spoorlijn naar Hoek van Holland. Deze lijn werd vanaf 1886 
aangelegd op een voormalige zomerdijk met keersluizen 
die eerst werd versterkt tot hoofdwaterkering langs de 
Maas. De nieuwe spoorlijn kwam in mei 1893 gereed en had 
in Hoek van Holland de haltes Haven en Strand. De halte 
Haven bestond uit een groot stationsgebouw (behouden) 
met op enige afstand daarvan een eigen watertoren (voor 
de stoomlocomotieven) en een eigen elektriciteitscentrale 
(voor de verlichting). Beide nutsgebouwen zijn in jaren zestig 
gesloopt. Aan de waterzijde van het stationsgebouw kwam 
een aanlegsteiger voor de veerdienst naar Harwich. Vanaf 
dat moment konden passagiers altijd en direct overstappen 
van de boot op internationale treinen, zoals de  Brittannia-, 
Rhein-, Nord-West-, Scandinavië- en Warszawa Expres. Dat 
gemak leidde in 1904 tot de opening van de ruim 200 meter 
lange Amerikasteiger voor de schepen van de Holland 
Amerika Lijn. 
De Nederlandse deelname in de route Harwich – Hoek van 

Holland begon in 1947 toen de Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland (later Crowne Line) haar basis verplaatste van 
het verwoeste Vlissingen naar Hoek van Holland en daar 
dagvaarten op Harwich begon. De naoorlogse opleving 
van de veerdienst leidde tot de uitbreiding van het oude 
stationsgebouw (architect S. van Ravesteyn, 1950), de bouw 
van grotere aanlegsteigers, de introductie van de car-ferry 
(1968), de bouw van een nieuwe terminal (1984) en enkele 
bedrijfsfusies tot het huidige Stena Line. 

speciaal transport
Nauw verbonden met de veerdienst is het aangrijpende 
verhaal van de kindertransporten. In november 1938 
werd in Engeland een wet aangenomen die het mogelijk 
maakte Joodse kinderen uit bezette landen naar Engeland 
over te brengen. Dat wil zeggen, alleen kinderen onder 
de 17 jaar, zonder hun ouders. Een maand later werd in 
de ‘Rotterdamse Vakantie School’ aan de Langeweg een 
Joods vluchtelingenkamp ingericht. Dat kamp verhuisde 
in april 1939 naar het terrein van het voormalige Exports-
Slachthuis aan de Slachthuisweg (ten oosten van de huidige 
DSM-vestiging). Tussen 1 december 1938 en 14  mei 1940 
werden bijna tienduizend Joodse kinderen op transport naar 
Engeland gezet en zo gered van de nazi’s. Het kunstwerk 
‘Channel Crossing to Life’ uit 2011 van kunstenaar Frank 
Meisler aan de Koningin Emmaboulevard herinnert aan deze 
kindertransporten. Het bronzen beeld toont een groepje 
Joodse kinderen in reiskleding die op de vlucht zijn voor 
de nazi’s. Het kamp aan de Slachthuisweg bleef tijdens de 
oorlog in gebruik voor het opsluiten van o.a. deserteurs en 
dienstweigeraars, en sloot in 1947. 
Eveneens verbonden met de veerdienst Hoek van Holland 
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De ‘Oude Export‘ (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het 
colofon). 

De ‘Nieuwe Export‘ (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in 
het colofon).

Luchtfoto van de Poorterhaven (bron: Frans de Lijster 
kustvaartforum.com | zie de disclaimer in het colofon).
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– Harwich was het tijdelijke fenomeen van het naoorlogse 
Transit Camp van het Britse leger. Dat kamp bestond uit een 
groot aantal halfronde Romney-loodsen (of Nissenhutten) 
die in enkele clusters waren geplaatst aan de zuid- en 
westzijde van de Nieuwe Hoek. Engelse militairen die naar 
bezet Duitsland reisden of ervan terugkeerden, verbleven 
in verband met de overtocht enige tijd in Hoek van Holland. 
Het Transit Camp werd begin jaren zestig opgeheven en 
afgebroken. De Romney-loodsen werden tijdens een veiling 
verkocht, onder andere aan ondernemers uit het Westland. 
Vermoedelijk maakten de twee halfronde loodsen aan de 
Berghaven oorspronkelijk ook onderdeel uit van het Engelse 
kamp. 

bedrijvigheid en havenontwikkeling
De opening van de Nieuwe Waterweg en het flankerende 
spoor naar Hoek van Holland waren gunstige logistieke 
voorwaarden voor de vestiging van ex- en importbedrijven. 
In aansluiting op het stationsemplacement werd in 1899 
een extra spoor aangelegd met diverse aansluitingen op 
bedrijven en ter plaatse extra haltes: Nieuwlandsche Polder 
(1899), De Haak (1904) en Poortershaven (1904). Deze 
haltes zijn halverwege de twintigste eeuw allemaal weer 
opgeheven.
De eerste onderneming die zich in de smalle strook tussen 
deze nieuwe infrastructuur vestigde, was de exportslachterij 
uit 1898 van de firma W.H. Müller & Co. die ter plaatse 
beschikte over de spoorhalte Nieuwlandsche Polder en 
een eigen aanlegsteiger in de Nieuwe Waterweg (bekend 
als de ‘Oude Export’ tot 1918). Iets verder oostwaarts 
vestigde de firma Hudig & Pieters in 1906-1907 eveneens 
een exportslachterij voor de fabricage van vleesconserven 
(bekend als de ‘Nieuwe Export’ tot 1925). Deze slachterij had 

een eigen aansluiting op het spoor en maakte gebruik van de spoorhalte De Haak, een 
aanlegsteiger in de Nieuwe Waterweg en de veerdienst naar Harwich. De aanlegsteiger van 
de HAL bij de Berghaven was gedurende de jaren dertig in gebruik bij de New Fruit Wharf. 
Deze firma importeerde fruit, aanvankelijk alleen uit Amerika en later ook uit de rest van de 
wereld.  Van de drie genoemde bedrijven resteert thans niets meer. 
In het uiterste oosten van Hoek van Holland nabij de Schenkeldijk werd in 1901-1902 een 
particuliere insteekhaven aangelegd voor de overslag van erts. Deze haven werd genoemd 
naar de lokale ondernemer Joost de Poorter: Poortershaven. Enkele jaren later opende 
daar de spoorhalte Poortershaven. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte 
de Duitse Kriegsmarine er een haven van voor kleine onderzeeboten. Deze haven werd 
door de Engelsen verwoest en in 1981 helemaal gedempt. Rijkswaterstaat wilde echter 
liever geen havens aan (de noordzijde van) de Nieuwe Waterweg omdat dit teveel hinder 
zou opleveren voor het doorgaande scheepsverkeer.  Daarom sneuvelden de plannen van 
de gemeente Rotterdam om havens bij Vlaardingen en Hoek van Holland te realiseren. 
Daarvoor in de plaats kwamen achtereenvolgens de havengebieden Botlek (vanaf 1947), 
Europoort (vanaf 1957) en Maasvlakte (vanaf 1963); allemaal op de linker Maasoever en
berekent op steeds grotere zeeschepen.

Kaart van Hoek van Holland 
met daarop in roze aangegeven 
de locaties van het Engelse 
Transit Camp (bron: gemeente 
Rotterdam (1947) | zie de 
disclaimer in het colofon). 
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Kaart van de stelling ‘Festung Hoek van Holland’ opgetekend 9 april 1945. Duidelijk zichtbaar zijn het buitenste en binnenste 
landfront met tankgracht, alsmede het kustfront met kustbatterij, luchtdoelbatterij, steunpunten en losse bunkers op de noordelijke 
en zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg (bron: IJsselstijn (2016), collectie Peter de Krom | zie de disclaimer in het colofon).
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b u n k e r s e n s t e l l i n g e n

vooroorlogse verdedigingswerken
De dreigende oorlog was eind jaren dertig aanleiding voor 
het Nederlandse leger om in Hoek van Holland nieuwe 
verdedigingswerken aan te leggen in het duingebied. Het 
fort was immers verouderd en modernisering ervan te 
kostbaar. Daarom werden bij Hoek van Holland vier verspreid 
gelegen kustbatterijen opgesteld: Batterij V en VI op de 
noordelijke oever, en Batterij VII en VIII op de zuidelijke oever 
van de Nieuwe Waterweg. 
In de duinen tussen de Duinweg en de Badweg werd 
‘Batterij V’ geplaatst, bestaande uit drie geschutskazematten, 
een vuurleidingspost, vier schuilplaatsen en twee 
machinegebouwen. In de duinen tussen de Badweg en 
het Noorderhoofd (= Batterij VI ??) werden een G-kazemat, 
manschappenbunker en groepsschuilplaats gebouwd. Deze 
vooroorlogse Nederlandse verdedigingswerken werden in 
mei 1940 ingezet tegen de Duitse luchtlandingstroepen en 
later geïntegreerd in de Duitse luchtdoelbatterij ‘Nordmole’ 
en de kustbatterij ‘Vineta’. Tijdens de Koude Oorlog kregen 
onderdelen een herbestemming. Daarna bleef alles zichtbaar 
of ondergronds behouden als mysterieuze oorlogsrelicten 
binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen. 

Duitse verdedigingswerken: Atlantikwall
In het voorjaar van 1940 stonden de Duitse troepen aan de 
Europese westkust om de volgende sprong naar Engeland 
te maken. Nadat het luchtoffensief tegen Engeland mislukte 
en het oostfront in juni 1941 begon, dreigde een geallieerde 
invasie op de kust van het westfront. Daarom begon 
Duitsland in januari 1942 met lichte kustversterkingen 
(‘Neue Westwal’) en vanaf september 1942 met zware 

kustversterkingen (‘Atlantikwall). Deze vijfduizend kilometer 
lange kustverdedigingslinie liep van de Noordkaap in 
Noorwegen tot aan de Spaanse grens. De linie bestond uit 
een losse aaneenschakeling en combinatie van:
• Natuurlijke hindernissen zoals waterlopen, 

inundatiegebieden en steile duinhellingen.
• Kunstmatige versperringen van prikkeldraad, stalen 

rails en betonnen drakentanden, alsmede tankmuren, 
tankgrachten, mijnenvelden en loopgraven.

• Militaire verdedigingsposten en steunpunten met 
radarinstallaties, diverse gestandaardiseerde bunkers 
van gewapend beton, verbindende (ondergrondse) 
loopgraven en batterijen met geschutsemplacementen, 
observatieposten, schuil- en bergplaatsen. 

De steunpunten werden - afhankelijk van hun betekenis en 
grootte – gekwalificeerd als Widerstandsnest, Stützpunkt, 
Stützpunktgruppe, Verteidigungsbereich of Festung. Het 
Nederlandse deel van de linie telde in het voorjaar van 
1942 vier Stützpunkte: Den Helder, IJmuiden, Hoek van 
Holland en Vlissingen. Deze belangrijke (toegangen tot) 
havens werden in het najaar van 1942 opgewaardeerd 
tot Verteidigungsbereiche. Na de extra versterking van 
de Atlantikwall begin 1944 kregen Hoek van Holland en 
IJmuiden zelfs de hoogst mogelijke verdedigingsstatus van 
Festung. De kust van Hoek van Holland tot Den Haag werd 
immers beschouwd als bijzonder gunstig voor een invasie. 
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Overzicht van de Festung Hoek van Holland, bestaande uit een kustfront, een binnenste en een buitenste landfront en overige werken (bron: Atlantikwall-museum.nl | zie de disclaimer in het 
colofon). 
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Festung Hoek van Holland
De aanleg van de Atlantikwall had grote gevolgen voor Hoek 
van Holland. Het dorp werd Sperrgebiet, geëvacueerd, deels 
gesloopt en omringd met versperringen, bunkers, batterijen, 
tankgrachten. Het verouderde negentiende eeuwse fort 
ging dienst doen als bakkerij en opslagplaats van proviand. 
Binnen de totale Festung werden uiteindelijk 342 nieuwe 
bunkers gebouwd. De onderdelen ten zuiden van de Nieuwe 
Waterweg - waaronder het hoofdkwartier ‘Kernwerk’ - zijn 
geheel verdwenen door de aanleg van het Calandkanaal, 
Europoort en de Maasvlakte. De onderdelen ten noorden 
van de Nieuwe Waterweg zijn daarentegen goeddeels 
behouden. 
• In de duinen bij het Noorderhoofd werden de bestaande 

Nederlandse versterkingen in 1941-1942 door de 
Duitse Marine uitgebouwd tot de luchtdoelbatterij 
‘Nordmole’ (Marine Flakabteilung, M.Fl.A. Nordmole). 
Deze batterij bestond uit vier stuks luchtafweergeschut 
op open geschutsopstellingen en een vuurleidingpost. 
Daaromheen lagen enkele geschuts- en munitiebunkers 
en tobruk mitrailleuropstellingen, alsmede negentien 
manschappenbunkers, een machinebunker voor de 
opwekking van elektriciteit, een wacht-, keuken-, was- 
en latrinegebouw en verschillende bergplaatsen. Deze 
voorzieningen maakten het complex zelfvoorzienend. 
Aan de zeezijde werd het hele terrein afgeschermd door 
een vier meter hoge en ca. 1400 meter lange betonnen 
tankmuur. In de jaren negentig werd begonnen met 
het ontgraven van de bunkers en vestigde zich hier 
het Atlantikwall museum. Te bezoeken onderdelen 
hiervan zijn o.a. een geschutsbunker van het type 611, 
een munitiebunker (thans Museum Jan Lels) en een 
Wehrmachtsheim (thans restaurant Het Jagershuis, 

Badweg 1).
• In de duinen ten noorden van de Strandweg werden 

de bestaande Nederlandse versterkingen uitgebouwd 
tot de kustbatterij ‘Vineta’ (M.K.B. Vineta Stp. III M.); 
aanvankelijk in open opstelling, maar in 1943 in bunkers 
ondergebracht. Voor de modernisering van deze batterij 
ging dit oude duingebied flink op de schop. Er kwamen 
vier geschutbunkers van het type 671, die in verbinding 
stonden met de oudere Nederlandse bunkers. Achter de 
geschutbunkers werden manschappenbunkers en een 
hospitaal gebouwd. Een vuurleidingpost (de vooroorlogse 
Nederlandse), badgebouw, werkplaats, kantine, 
woonschuilplaatsen, munitiemagazijnen en bergplaatsen 
maakten de batterij compleet. 

• Ten noorden van de kustbatterij ‘Vineta’ kwam een 
hoofdkwartier van de kustartillerie aan de Strandboulevard 
(Marine Artillerie Abteilung M.A.A. 205). Hier werden 
observaties gedaan, verzameld en geanalyseerd. Kern 
van dit kleine complex was de commandobunker 
van het type M152 (zichtbaar aan de boulevard). 
Onderdeel daarvan was een vuurleidingspost met 
ondersteunende radar (Fu.M.O. 214 Würzburg Riese) 
voor de verschillende kustbatterijen van de afdeling 
kustartillerie. Het kleine complex bestond uit onder meer 
een commandobunker en drie manschappenbunkers (type 
M151), een manschappenbunker (type 621), ondergrondse 
tunnelverbindingen. Hiervan is niets te bezichtigen.

• Nog iets noordelijker aan de Helmweg bouwden de 
Duitsers in 1941 een radarobservatiepost met de 
codenaam ‘Münze’ (Fu.M.O.2 Calais B). Op het dak van 
deze achthoekige betonnen toren stond een radar met 
een bereik van 15 tot 20 kilometer voor het vroegtijdig 
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Het kustfront (links) bestond uit kustbatterijen om doelen op zee te beschieten, luchtafweerbatterijen om het luchtruim van de Festung veilig te stellen, diverse Widerstandsnester en een 
betonnen tankmuur ter verdediging van het strand. Daarnaast bestond de Festung Hoek van Holland ook nog uit diverse andere stellingen en hoofdkwartieren (rechts), o.a. langs de Nieuwe 
Waterweg en in het dorp Hoek van Holland (bron: Atlantikwall-museum.nl | zie de disclaimer in het colofon). 

Het buitenste landfront (links) en het binnenste landfront (rechts). Het buitenste landfront liep van de kust bij Arendsduin door ‘s-Gravenzande, langs Naaldwijk en het Oranjekanaal naar 
de Nieuwe Waterweg, en bestond uit een tankgracht met mijnenvelden en diverse Widerstandsnester. Het binnenste landfront liep van de kust bij de Camping via het tracé Kaapweg - 
Nieuwlandsedijk, de hoek om langs de Haakweg naar de Nieuwe Waterweg, en bestond uit een tankgracht met mijnenvelden, diverse Widerstandsnester en twee geschutsbatterijen (bron: 
Atlantikwall-museum.nl | zie de disclaimer in het colofon). 
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waarnemen van geallieerde schepen of vliegtuigen. Het 
gebouw is thans in gebruik als bezoekerscentrum ‘De 
Zeetoren’. 

Aan de landzijde van Hoek van Holland werden twee 
tankgrachten van twintig meter breed en vier meter diep 
gegraven en uitgerust met een groot aantal manschappen- 
en munitiebunkers: het dubbele ‘Landfront’. De buitenste 
tankgracht zigzagde van de kust bij Arendsduin door 
’s-Gravenzande, langs Naaldwijk en het Oranjekanaal naar de 
Nieuwe Waterweg. Deze gracht is (buiten Hoek van Holland?) 
deels herkenbaar gebleven als waterlopen. De binnenste 
tankgracht zigzagde van de kust bij de camping via het tracé 
Kaapweg – Nieuwlandsedijk, de hoek om langs de Haakweg 
naar de Nieuwe Waterweg. Deze gracht is gedempt en vanuit 
de lucht nog plaatselijk herkenbaar aan de afwijkende kleur 
van de bodem. Wel behouden zijn de bijbehorende bunkers 
en – aan de dorpszijde van de binnenste tankgracht – twee 
chaletachtige dienstgebouwen van de Duitse Wehrmacht: 
het huidige August Reitsmahuis aan de Nieuwlandsedijk 
160 en de Hertog Albrechthof aan de Haakweg 25. Voor 
meer informatie bezoek het Atlantikwall museum aan de 
Koningin Emmaboulevard 9 of raadpleeg de website www.
Atlantikwalll-museum.nl
De Nieuwe Waterweg werd een belangrijke uitvalsbasis 
voor de Duitse motortorpedoboten die in de Waal- en 
Poortershaven lagen afgemeerd. Bij deze havens werden 
grote scheepsbunkers gebouwd. De 16 bassins voor in totaal 
32 torpedoboten in de Poortershaven werden overdekt 
met gewapend beton. In de laatste oorlogswinter lagen 
hier ook één- of tweepersoons dwergonderzeeboten en 
explosieve speedboten. Voor het begeleiden en beschermen 
van het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg 

had de havencommandant een hoofdkwartier direct 
ten oosten van de Berghaven (bunkertype 656). Hij was 
verantwoordelijk voor allerlei versperringen in de waterweg, 
zoals torpedonetten, lanceerinstallatie voor dieptebommen 
en zeemijnen.  

naoorlogse verdedigingswerken
De bunkers die het Nederlandse leger eind jaren dertig 
en het Duitse leger in de jaren veertig in het Vinetaduin 
bouwden, werden tijdens de Koude Oorlog door het 
Nederlandse leger en de NAVO weer in gebruik genomen 
en deels verbouwd. Zo werd de munitiebunker ‘Bremen’ 
in gebruik genomen voor communicatiedoeleinden. 
Bovendien werd in 1968 op een Duitse luchtafweerbunker 
een antenne-installatie geplaatst. Deze straalzender of 
Troposcatter bestaat uit vier grote schotelantennes voor 
militair radioverkeer tussen Engeland en West-Duitsland. 
Naar verluidt was de Troposcatter vooral bedoeld om de 
toenmalige Sovjet Unie te misleiden. Na de val van het 
IJzeren Gordijn raakte deze installatie in onbruik en nam de 
natuur het over. Ook de voormalige Torpedoloods aan de 
Berghaven deed tijdens de Koude Oorlog dienst, en wel als 
mobilisatiecentrum voor lokale burgermilitairen. Ook dit 
pand werd in de jaren tachtig ontruimd en kreeg later een 
horecabestemming. 
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De route van het treinstation naar het paviljoen Rotterdam 
aan Zee (bron: westlandsmuseum.nl | zie de disclaimer in 
het colofon). 

Badkoetsen fungeerden als omkleedhok en werden door 
paarden de zee ingetrokken (bron: Laak 1976 | zie de 
disclaimer in het colofon).

Houten vakantiehuisjes op het kampeerterrein Hoek van 
Holland (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon).
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k u s t e n to e r i s m e

Rotterdam aan zee
De duinen bij Hoek van Holland waren aanvankelijk een 
‘uithoek’ voor zaken die je liever niet hoorde, zag of rook 
zoals een vaalt en een schietbaan. Het strand werd alleen 
gebruikt voor het stallen van boten, de visafslag en het 
jutten. Pas eind negentiende eeuw kwam hier de recreatie 
voorzichtig op gang, mede door de spoorverbinding met 
Rotterdam (1893) en het doortrekken van de tramlijn 
van de Westlandse Stoomtramweg Maatschappij van 
’s-Gravenzande naar Hoek van Holland (1907). Op zonnige 
dagen slenterden mensen blootvoets door het water 
en reden paarden met badkoetsen de zee in zodat de 
gasten ongezien konden zwemmen. De opkomst van het 
strandleven versnelde nadat Hoek van Holland opging 
in de gemeente Rotterdam (1914) en de Gemeentelijke 
Strandcommissie werd ingesteld (voorloper van de latere 
Wijkraad). Een jaar later opende paviljoen ‘Rotterdam aan 
Zee’ op de heok van de huidige Badweg en Paviljoensweg: 
een populair tussenstation op de looproute van de treinhalte 
naar het strand. Langzaam groeide Hoek van Holland uit tot 
dé badplaats voor Rotterdammers. De kust werd bovendien 
een populaire bestemming voor schoolreisjes. Op het grote 
terrein van ‘De Rotterdamse Vacantieschool’ aan weerszijden 
van de Langeweg werden honderden schoolkinderen 
tegelijk tijdens vakanties beziggehouden. 
Hoek van Holland werd van grote betekenis als 
volksbadplaats van eenvoudige allure, hoofdzakelijk 
voor dagjesmensen uit Rotterdam. Die ontwikkeling 
werd evenwel lange tijd bemoeilijkt door de beperkende 
bepalingen van de Domeinen, Waterstaat, Defensie en het 
Hoogheemraadschap Delfland.

kamperen
Na de Eerste Wereldoorlog leefde de economie op, kwamen 
betaalbare soldatententen en fietsen op de markt en 
trokken stedelingen daarmee naar de kust om ‘wild’ te 
kamperen in de duinen en op het strand. Voor rust, ruimte 
en schone lucht trokken Rotterdammers naar Oostvoorne 
of Hoek van Holland. Aanvankelijk maakten ze daar zelf hun 
kampen. Maar al snel ging de gemeente Rotterdam het 
vrije kamperen reguleren. De gemeente exploiteerde vanaf 
1921 het zeestrand en opende in 1924 een kampeerterrein 
bij het ‘Paviljoen in de Duinen’ (gebied tussen de huidige 
Helm-, Schelp- en Wierstraat). Mede op aandringen van 
de kampeerders kwamen er stratennamen, nummers, gas, 
water, licht, telefoon, post, politie, bibliotheek en winkels. 
In de crisisjaren dertig werd er zelfs een stempelpost voor 
werklozen geopend. Deze voorzieningen maakten het 
mogelijk om hier maandenlang goedkoop te verblijven. 
Tenten maakten geleidelijk aan plaats voor zelf getimmerde 
houten tenthuisjes die in mei werden opgebouwd en het 
hele seizoen bleven staan. Rond het midden van de jaren 
dertig stonden hier meer dan vierhonderd huisjes. Zo 
evolueerde het kamperen in korte tijd van een onbepaalde 
plek voor de avontuurlijke wildkampeerder tot een 
omheinde en compleet uitgeruste verblijfsaccommodatie 
voor hele gezinnen: een ‘houten kampeerstad’. 

vakantiekolonie
Arbeidersgezinnen die onvoldoende geld hadden voor een 
dagje uit of camping bleven noodgedwongen in de stad. 
Hun kinderen waren aangewezen op vakantiehuizen. In die 
tijd kende elke zuil in de Nederlandse samenleving daarvoor 
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Hotel ‘Hoek van Holland‘ in de Oude Hoek omstreeks 1910 
(bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon). 

Dagjesmensen bezoeken de kust bij Hoek van Holland 
(bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon).

Zeehospitium ‘Sint Jozeph‘ aan de ‘s-Gravenzandseweg 
(bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon).
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zijn eigen charitatieve instellingen. Zo werd in 1921 in 
Rotterdam de rooms-katholieke vereniging ‘Zeehospitium 
St. Jozeph’ opgericht. In de strijd tegen TBC bouwde deze 
vereniging aan de ’s-Gravenzandseweg een zogeheten 
vakantiekolonie voor zwakke kinderen en bleekneuzen. 
Het hospitium lag ver weg van de ziekmakende stad 
maar goed bereikbaar aan het tramspoor. De natuurlijke 
omgeving van de duinen en de gezonde zeelucht waren 
binnen handbereik. Later deed het gebouw dienst als 
militair hospitaal tijdens de oorlog, als sanatorium voor 
TBC patiënten tijdens de wederopbouwperiode en als 
kindertehuis ‘De Koperwiek’ sinds 1964. Het Hospitium is in 
de jaren zeventig gesloopt.  

pensions en hotels 
Kamperen was lange tijd vooral een aangelegenheid 
voor arbeiders. Wanneer ‘beter gesitueerden’ erop uit 
trokken, dan verbleven ze meestal in een pension of hotel. 
In Hoek van Holland werden deze voorzieningen vooral 
gerealiseerd in de omgeving van de twee treinhaltes. Bij de 
halte Strand in de ‘Oude Hoek’ waren relatief veel pensions. 
In de zomermaanden was het ‘houden van pension’ voor 
particulieren een interessante nevenverdienste. Nabij de 
halte Haven in de ‘Nieuwe Hoek’ stonden enkele hotels en 
logementen: ‘Amerika’ en ‘Het Kruispunt’ aan de Rietdijkstraat 
en ‘Caland’ en ‘De Gunst’ aan de Prins Hendrikstraat. Deze 
hotels hadden niet alleen klandizie aan toeristen, maar ook 
aan passanten die gebruik maakten van de veerdiensten. Het 
hotelwezen was in Hoek van Holland kortom beperkt van 
omvang vóór de oorlog. 

dagtoerisme
Na de Tweede Wereldoorlog nam de welvaart verder toe, 
werd de werkweek korter en kreeg iedereen meer vrije 
dagen. Op vakantie gaan kwam binnen het bereik van 
velen. Het aantal gasten van de Noordzeebadplaatsen 
nam snel toe. Hoek van Holland bleef de door dagrecreatie 
gedomineerde sobere volksbadplaats van Rotterdam die 
het voor de oorlog ook al was. Er was immers te weinig 
natuurschoon voor een vakantieverblijf van langere duur. 
Kampeerterrein Hoek van Holland moest fors uitbreiden 
aan de overzijde van de Wierstraat. Dat terrein was daartoe 
reeds in 1939 geëgaliseerd. Bovendien kregen steeds meer 
mensen de beschikking over een auto. Dat leidde in 1958 
tot de opening van een nieuw kampeerterrein speciaal 
voor caravans. Deze camping was gesitueerd tussen het 
Nieuwlandse Park en het complex volkstuinen aan de 
toenmalige noord-oostrand van het dorp. Omstreeks 1990 
kwam op dit terrein een nieuwe woonwijk (Adriaan van der 
Kloosterstraat e.o.). De groeiende automobiliteit had ook 
gevolgen voor de infrastructuur. Het recreatieve autotijdperk 
begon met de Koningin Emmaboulevard die in 1939 gereed 
kwam als werkverschaffingsproject. Daarmee kreeg Hoek 
van Holland er een attractie bij: flaneren langs de Nieuwe 
Waterweg, zeeschepen kijken vanuit de geparkeerde auto 
en sinds 1994 het expopaviljoen ter gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan van het gemeentelijk Havenbedrijf 
(thans restaurant Unicum Waterweg). Een dagje strand 
met de auto kwam in de jaren vijftig letterlijk nog een stuk 
dichterbij door de aanleg van de Strandboulevard met op 
de uiteinden daarvan grote parkeerterreinen (zie tevens de 
uitbreidingsplannen over het strandcentrum in § Dorp).  
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Het Hoogheemraadschap Delfland beschikte in de periodes 1906-1952 en 1962-1965 over een werkspoor langs de kust voor het onderhoud van de zeewering. Deze drie afbeeldingen zijn 
gemaakt in Hoek van Holland (bron: Lith 2012 | zie de disclaimer in het colofon). 
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kustuitbreiding
De breedte van de duinenrij boven Hoek van Holland 
nam gaandeweg zover af dat in 1895-1896 de aanleg 
van een zanddijk en strandhoofden noodzakelijk was 
geworden. Ter plaatse droeg het Hoogheemraadschap 
Delfland zorg voor het onderhoud van de zeewering, en 
beschikte daartoe in de periodes 1906-1952 en 1962-1965 
over een werkspoor dat evenwijdig aan de kust liep en 
langs de Hoekse Bosjes afboog naar het spoor van NS. 
Het werkspoor raakte overbodig toen in 1970-1971 voor 
de kust van Hoek van Holland ongeveer 20 miljoen kuub 
zand werd opgespoten. Dat zand was afkomstig van de 
Maasvlakte in wording. Door het opspuiten ontstond een 
nieuw duingebied: de Van Dixhoorn driehoek. Het dorp, 
de treinhalte en de Strandboulevard kwamen daardoor 
een flink stuk verder van zee te liggen. Ter overbrugging 
van die afstand werden de Badweg en de Rechtestraat 
aangelegd dwars door de kunstmatig opgeworpen duinen 
met wandelpaden. Deze wegen met grote parkeerterreinen 
leidden in een rechte lijn naar de horecapaviljoens aan het 
strand. Het tijdelijke karakter van de paviljoens is recent 
aangevuld met blijvende inrichting en bebouwing aan het 
Zeeplein, en zelfs met permanente woonbebouwing op het 
strand bij het Noorderhoofd. Om de bereikbaarheid van de 
kust te vergroten wordt anno 2017 de Hoekse Lijn verder 
doorgetrokken richting strand. Naast zon, zee en strand 
heeft Hoek van Holland de toerist ook een aantal musea 
te bieden. Daar worden de verhalen verteld over onder 
andere de Nieuwe Waterweg, het fort, de veerdiensten, de 
kustverlichting, de Tweede Wereldoorlog, het Reddings- en 
het Loodswezen. Allemaal bijzondere verhalen die je een 
beter begrip verschaffen van de unieke geschiedenis en 
bijzondere verschijningsvorm van Hoek van Holland. 
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Het begin van Hoek van Holland als een werkkolonie in de 
Oude Hoek, weergegeven op een topografische kaart van 
omstreeks 1900 (bron: topotijdreis.nl | zie de disclaimer in 
het colofon). 

Het ontstaan van de Nieuwe Hoek met het Eerste Zandwerk 
(links) en het Tweede Zandwerk (rechts) in de flank van 
de haakwal nabij het treinstation, weergegeven op een 
topografische kaart van omstreeks 1920 (bron: topotijdreis.
nl | zie de disclaimer in het colofon).

De actuele situatie van Hoek van Holland weergegeven op 
een topografische kaart van omstreeks 2015: de Oude Hoek 
bleef achter en de Nieuwe Hoek groeide flink in gebogen 
schillen rond de ‘verboden kringen‘ van het fort (bron: 
topotijdreis.nl | zie de disclaimer in het colofon).
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d o r p

van werkkolonie tot dorp
De oorsprong van het dorp Hoek van Holland ligt in 
het besluit om de Nieuwe Waterweg te graven (zie het 
gelijknamige hoofdstuk). De eerste nederzetting ontstond 
in 1864 aan de Strandweg. Daar vormde zich in de 
beschutting van het duin een werkkolonie voor werklui van 
de Nieuwe Waterweg. De bebouwing was deels in hout, 
maar uiteindelijk toch vooral in baksteen opgetrokken. Deze 
werkkolonie kreeg de naam ‘Oude Hoek’. 
Na de opening van het treinstation Haven en de 
Harwichsteiger in 1893 vormde zich een tweede buurt 
tussen het spoor en de haakwal. Deze buurt kreeg de naam 
‘Nieuwe Hoek’ en bestond aanvankelijk uit twee losse delen: 
het ‘Eerste Zandwerk’ op het westelijke uiteinde van de Prins 
Hendrikstraat, en het ‘Tweede Zandwerk’ op het oostelijke 
uiteinde. Vanwege de betere ontsluiting en snellere 
groei werden gedurende het interbellum steeds meer 
voorzieningen verplaatst van de Oude naar de Nieuwe Hoek. 

Kringenwet
Voor de ruimtelijke opbouw en architectonische 
verschijningsvorm van de Oude en Nieuwe Hoek was het 
schootsveld van het fort in hoge mate bepalend. Het vrije 
schootsveld werd namelijk geborgd in de Kringenwet van 
1853. Deze wet voorzag in drie kringen rond het fort met 
respectievelijk een straal van 300, 300 en 400 meter; elk met 
een eigen bouwregime. Binnen de eerste kring mocht niet 
worden gebouwd, of - met toestemming van de minister van 
Oorlog – alleen kleine brandbare gebouwen van hout die 
in noodgevallen snel gesloopt konden worden. Binnen de 
tweede kring mocht zonder toestemming van de minister in 

hout worden gebouwd op een stenen fundering. Melding bij 
de Genie was wel verplicht. Binnen de derde kring mocht tot 
een beperkte bouwhoogte in steen worden gebouwd. Het 
Rijk kon evenwel alles zonder vorm van proces laten slopen 
in geval van mobilisatie of oorlog. In het totale gebied van 
de drie kringen was het verboden infrastructurele werken 
aan te leggen of te veranderen zonder toestemming van de 
minister van Oorlog. De Kringenwet werd pas in november 
1963 ingetrokken. De laatst gebouwde herinnering aan deze 
wet vormen de twee houten woningen aan de Cruquiusweg 
9 en Stationsweg 76 die allebei in 1963 zijn gebouwd 
conform het bouwregime van de tweede kring. 

Kaart van Hoek van Holland met daarop 
aangegeven de drie ‘verboden kringen‘ 
rond het fort (bron: gemeente Rotterdam 
1947 | zie de disclaimer in het colofon). 
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Drie foto’s van de Nieuwe Hoek met links de Rietdijkstraat in noordelijke richting naar de rooms-katholieke pastorie, in het midden de tram die de Prins Hendrikstraat in rijdt en rechts de tram 
ter hoogte van de hervormde kerk en het postkantoor in de Prins Hendrikstraat (bron: Laak 1976 (links en midden) en westlandsmuseum.nl (rechts) | zie de disclaimer in het colofon). 

Drie foto’s van de Oude Hoek van omstreeks 1900 met links een winkel aan de Strandweg, in het midden de houten personeelswoningen van Rijkswaterstaat en rechts de houten hervormde 
kerk aan de Strandweg: hiervan resteert niets meer (bron: Laak 1976 | zie de disclaimer in het colofon). 
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Oude Hoek
Terug naar het begin. In 1864 betrok de opzichter van 
Rijkswaterstaat als eerste een houten woning aan de 
Strandweg. Kort daarop werd een rijtje houten woningen 
toegevoegd voor het personeel (geen enkele houten 
woning is behouden). In 1873-1880 volgde het rijtje stenen 
woningen aan het Seinpad voor de loodsen van ’s-Rijks 
Loodswezen. Intussen kwam aan de Strandweg de kleine 
nederzetting ‘Oude Hoek’ tot ontwikkeling, compleet met 
telegraafkantoor (1874), hotel ‘Hoek van Holland’ (1875), 
hulppostkantoor (1878), openbare lagere school (1879), 
gereformeerde kerk (1889), hervormde kerk (1896), een 
station voor draadloze telegrafie en diverse winkels en 
horecazaken.
In de ‘Oude Hoek’ vestigden zich overigens niet alleen 
ambtenaren maar ook grondwerkers uit Sliedrecht en 
Werkendam waar tijdelijke onderkomens voor werden 
gebouwd. Deze groep arbeiders vertrok uit Hoek van 
Holland na de voltooiing van de Nieuwe Waterweg. Voor de 
grondwerkers afkomstig uit het naburige ’s-Gravenzande 
werd in 1866 de ’s-Gravenzandseweg aangelegd. Het 
merendeel van hen liep immers dagelijks heen en weer. 

Nieuwe Hoek
Nadat in 1893 het treinstation Haven en de Harwichsteiger 
in gebruik werden genomen, vormde zich ten noorden 
hiervan een nieuwe buurt. Deze ‘Nieuwe Hoek’ bestond 
aanvankelijk uit twee losse delen: het ‘Eerste Zandwerk’ op 
het westelijke uiteinde van de Prins Hendrikstraat en het 
‘Tweede Zandwerk’ op het oostelijke uiteinde van deze 
straat. Het ‘Eerste Zandwerk’ maakte front in de Rietdijkstraat 
met diverse horecapanden waaronder het nog bestaande 
hotel America uit 1902 (thans Grand Hotel). De Rietdijkstraat 

liep destijds dood op de rooms-katholieke pastorie waaraan 
in 1907 de houten Egbertuskerk werd toegevoegd. Beide 
gebouwen lagen in de zoom van de haakwal en werden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest door een V2-raket. 
De Prins Hendrikstraat ontwikkelde zich tot de ruggengraat 
van de ‘Nieuwe Hoek’, met halverwege het postkantoor 
(1914), de hulpsecretarie (1925) en de Nederlands 
hervormde kerk (architect W.H.J. Jolink, 1926). Verder waren 
de Rietdijkstraat en de Prins Hendrikstraat het domein van 
de middenstand. 
In de flanken van deze hoofdstraten lagen het 
verenigingsgebouw ‘De Harmonie’ (1904),  een katholieke 
school (1914), een openbare school (1916) en de woningen 
voor de medewerkers van het spoor, de rijksdiensten en de 
rederijen:
• Voor het spoorpersoneel werden in de directe nabijheid 

van het station 18 noodwoningen gebouwd aan de 
Paarden-, Bles-, Schimmel- en Prins Hendrikstraat. Deze 
‘Blikkenbuurt’ – vernoemd naar de ijzeren golfplaten op 
de daken - werd in 1925 vervangen door permanente 
woningen (blokje met gebroken kappen).   

• Voor de bootwerkers en het kantoorpersoneel van de firma 
Hudig & Pieters werd een rij woningen gebouwd aan de 1e 
Scheepvaartstraat.

• Voor de medewerkers van de Reddingsmaatschappij 
werden woningen gebouwd aan de 1e Scheepvaartstraat 
(1899) en aan de Stationsweg bij de Berghaven (1900-
1908: zie § Nieuwe Waterweg).  

• Een bijzonder woningbouwcomplex is het rijtje van 
41 woningen en 4 winkels van de gemeentelijke 
Woningdienst aan de Tweede Scheepvaartstraat 91-133 
(architect J.J.P. Oud, 1924-1927) = rijksmonument 46867. 
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Drie historische foto’s van het ‘villapark‘ van Hoek van Holland, met links de De Ruyterstraat, in het midden de ‘s-Gravenzandseweg met hotel-restaurant ‘De Kroon‘ en rechts de villa’s aan de 
Doornstraat en Duinweg (bron: Laak 1976 (links) en westlandsmuseum.nl (midden en rechts | zie de disclaimer in het colofon). 
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Villapark en Pannenbuurt
Buiten de Oude en Nieuwe Hoek was ook nog sprake 
van verspreide bebouwing. Na het doortrekken in 1907 
van de Westlandse Stoomtram richting Oude en Nieuwe 
Hoek ontstonden in de flank van deze lijn twee kleine 
bebouwingsclusters aan de ’s-Gravenzandseweg. Het eerste 
buurtje op de hoek met de De Ruyterstraat en de tramhalte 
aldaar droeg destijds de weidse naam ‘Villapark’. Na de 
Tweede Wereldoorlog zou het vergroeien met de sterk 
expanderende ‘Nieuwe Hoek’ en opgaan in de bebouwde 
kom. Het tweede buurtje op de hoek met de Kaapweg werd 
destijds ‘Pannenbuurt’ genoemd en bestond uit een aantal 
woningen voor landarbeiders en werknemers die onderhoud 
pleegden aan de Nieuwe Waterweg. Dit buurtje werd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gesloopt voor de aanleg van een 
tankgracht.

annexatie 
Het hiervoor geschetste beeld van de Oude Hoek, Nieuwe 
Hoek, Villapark en Pannenbuurt was de situatie van het 
dorp in 1914 toen Hoek van Holland overging van de 
gemeente ’s-Gravenzande naar de gemeente Rotterdam. 
De gemêleerde bevolkingssamenstelling en de transport- 
en handelsactiviteiten van het jonge dorp aan de Nieuwe 
Waterweg hadden immers veel meer gemeen met de 
op afstand gelegen havenstad dan met de agrarische 
gemeenschap van het aanpalende tuinbouwdorp. 
Bovendien deed de lokale bevolking al jarenlang haar 
beklag bij hogerhand over het ontbreken van riolering, 
waterleiding, gasleiding, bestrating, verlichting en reiniging. 
In tegenstelling tot ’s-Gravenzande beschikte Rotterdam 
wel over de financiële middelen om deze noodzakelijke 
gezondheidsvoorzieningen in het dorp aan te leggen. Deze 

redder in nood was ook opportunistisch, want zag hiermee 
kans de havenbelangen verder veilig te stellen.  
Stuwende kracht bij de modernisering van het dorp werd 
‘Commissaris van Rotterdam te Hoek van Holland’ de 
heer C.F. Jas (1875-1968). Vanuit de Hulpsecretarie aan 
de Prins Hendrikstraat trad hij tot 1935 op als speciaal 
ambtenaar onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van 
de Rotterdamse burgemeester. Bij zijn vertrek ontving 
commissaris Jas van de plaatselijke bevolking een 
gedenkbank die een plek kreeg in het door hem geïnitieerde 
recreatiepark ‘De Hoekse Bosjes’. 

Kaart uit 1913 met in groen het gebied van de gemeenten ‘s-Gravenzande en Naaldwijk dat door de annexatie 
van 1914 overging naar de gemeente Rotterdam (bron: Schoor 2013 | zie de disclaimer in het colofon).
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Uitbreidingsplan Hoek van Holland, versie  
1916 van de Dienst Gemeentewerken, 
Afdeling Stadsuitbreiding (ir. A.C. 
Burgdorffer en P. Verhagen). 
Duidelijk herkenbaar is de driedeling: een 
onbebouwde parkzone in de ‘verboden 
kringen‘ rond het fort (groen), een grote 
villabuurt in en achter de duinen in het 
noordwesten (geel) en de omvangrijke 
uitbreidingsmogelijkheden voor de 
Nieuwe Hoek (oranje en oranje omlijnd). 
Opvallend is de grote insteekhaven tussen 
de Prins Hendrikstraat en het spoor (bron: 
Stadsarchief Rotterdam, Verzameling 
der gedrukte stukken behoorende bij de 
handelingen van den gemeenteraad van 
Rotterdam, 1919 | zie de disclaimer in het 
colofon).
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Uitbreidingsplan 1916-1923
De annexatie bij Rotterdam markeerde het begin van de 
planmatige ontwikkeling van Hoek van Holland. Reeds in 
mei 1916 presenteerde de Afdeling Stadsuitbreiding van 
de Dienst Gemeentewerken een ontwerp-uitbreidingsplan. 
Dat plan werd na enkele aanpassingen voorlopig 
vastgesteld door de Raad op 25 september 1919, en na 
enkele laatste wijzigingen definitief vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten op 10 juni 1923. De plandocumenten 
zijn – zoals destijds te doen gebruikelijk – ondertekend 
door directeur Gemeentewerken ir. A.C. Burgdorffer. In 
de correspondentie over het plan is evenwel de directe 
betrokkenheid op te maken van ir. P. Verhagen, die destijds 
bij de gemeente Rotterdam werkzaam was als ‘specialist in 
stadsuitbreidingen’.
De gemeente Rotterdam wilde van Hoek van Holland een 
‘aantrekkelijke badplaats’ en ‘behoorlijke voorstad van 
Rotterdam’ maken. De belangrijkste ingrediënten van het 
plan waren:
• In verband met de Kringenwet blijft de Oude 

Hoek in het plan ongewijzigd zonder nieuwe 
uitbreidingsmogelijkheden, en krijgt het onbebouwde 
tussengebied richting de Nieuwe Hoek een 
groenbestemming met begraafplaats, park en 
speelweides. 

• De bestaande Nieuwe Hoek biedt volgens de 
plannenmakers ruime mogelijkheden tot uitbreiding voor 
woningbouw in gesloten verkaveling tot aan de Krimsloot 
in het oosten, de Nieuwlandsedijk in het noorden en 
de Pannenbuurt in het noordwesten. De hoofdopzet is 
hiërarchisch en symmetrisch, waarbij een centraal plein 
de bestaande hoofdwegen in oost-westrichting koppelt 
aan een nieuwe V-vormige structuur van hoofdwegen 

in noordelijke richting. Tussen de Prins Hendrikstraat 
en de spoorlijn is een insteekhaven geprojecteerd voor 
commerciële doeleinden.     

• Het bestaande geïsoleerde buurtje aan de De Ruyterstraat 
vormt de aanzet voor een omvangrijke nieuwe villabuurt in 
open bebouwing tot aan de kust. Daar moet de badplaats 
tot ontwikkeling komen. Daarom wordt in het plan de 
tramlijn in westwaartse richting verplaatst naar het tracé 
van het werkspoor (Hoogheemraadschap Delfland) én 
voeren alle (nieuw geprojecteerde) hoofdwegen vanuit het 
noorden en oosten rechtstreeks naar de kust ter hoogte 
van de Schelpweg. Even is ook nog gedacht het treinspoor 
door trekken naar deze plek en daar een nieuw station te 
bouwen.    

Dit ambitieuze uitbreidingsplan was gedurende het 
interbellum de leidraad voor de ontwikkeling van Hoek 
van Holland. Slechts enkele onderdelen ervan kwamen 
ten uitvoer, vooral in het centrale hart van het plan. Het 10 
hectare grote wandelpark ‘Hoekse Bosjes’ werd vanaf 1919 
aangelegd en in 1926 opengesteld. Direct ten noorden 
hiervan kwam bij de Duinweg en Doornstraat een klein 
gedeelte van de beoogde villabuurt tot ontwikkeling. Direct 
ten oosten van de ‘Hoekse Bosjes’ werd het Roomse Duin 
stukje bij beetje geëgaliseerd en geschikt gemaakt voor een 
begraafplaats en recreatieve doeleinden. De crisis en de 
Tweede Wereldoorlog verhinderden verdere uitvoering en 
actualisatie van dit uitbreidingsplan. 
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Uitbreidingsplan Hoek van Holland, versie 1919 van de Dienst Gemeentewerken, Afdeling Stadsuitbreiding (ir. A.C. Burgdorffer en P. Verhagen). Duidelijk herkenbaar is de driedeling: 
met in groen een onbebouwde parkzone in de ‘verboden kringen‘ rond het fort, in geel een grote villabuurt in en achter de duinen in het noordwesten en in oranje de omvangrijke 
uitbreidingsmogelijkheden voor de Nieuwe Hoek (bron: Stadsarchief Rotterdam, archief hulpsecretarie Hoek van Holland 406 | zie de disclaimer in het colofon).
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Uitbreidingsplan Hoek van Holland 1919 met uitsnedes van de Oude Hoek (links), de centrale parkzone (midden) en de Nieuwe Hoek met geprojecteerde haven (rechts). bron: Stadsarchief 
Rotterdam, archief hulpsecretarie Hoek van Holland 406 | zie de disclaimer in het colofon.
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De partiële wederopbouwplannen ‘Hoek van Holland - Oost‘ (links) en ‘Hoek van Holland - Noord‘ (rechts). De plantoelichtingen staan op de volgende pagina (bron: 
Stadsarchief Rotterdam | zie de disclaimer in het colofon). 
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wederopbouw en systeembouw
Na de bevrijding begon de planontwikkeling voor Hoek 
van Holland helemaal opnieuw omdat de oorlog diepe 
wonden had nagelaten. Er waren 37 woningen verwoest 
door gevechtshandelingen en er werden circa 375 woningen 
gesloopt voor de Atlantikwall. Een deel van de Hoekse 
bevolking betrok na de bevrijding de verlaten bunkers in 
afwachting van nieuwbouwwoningen. Daarnaast moesten 
ook veel tuinderijen wijken voor de anti-tankgracht. Vooral 
de Oude Hoek, de Pannenbuurt bij de Kaapweg en het 
Tweede Zandwerk de kregen te maken met grootschalige 
kaalslag. Van deze drie gebieden werd alleen het Tweede 
Zandwerk herbouwd op basis van een wederopbouwplan. 
• Partieel Wederopbouwplan ‘Hoek van Holland - Oost’, 

september 1948 
Dit plan omvatte de bouw van een complex 
eengezinswoningen voor arbeiders in korte rijtjes 
aan geknikte straatjes, een hoge flat als oostelijke 
begrenzing van het dorp en blokjes beneden-/
bovenwoningen en duplexwoningen aan de zuidzijde van 
de Prins Hendrikstraat in het bouwsysteem korrelbeton 
(architectenbureau Brinkman & Van den Broek 1948 en 
architect Holt 1952-1953). 

• Partieel Wederopbouwplan ‘Hoek van Holland-Noord’, 
maart 1949

Dit plan werd opgesteld ter compensatie van de schade 
in de Oude Hoek en de Pannenbuurt waar herbouw 
ongewenst was. Het plan omvat een randweg (Tasmanweg) 
met ten westen daarvan eengezinswoningen in half open 
verkaveling en bijzondere bebouwing met winkels aan 
de De Cordesstraat. De woningbouw werd   rond 1951 
gerealiseerd volgens het bouwsysteem Duinker & Verruit: 
prefab betonskelet op betonnen funderingsstroken met 
bakstenen buitenblad.

De partiële wederopbouwplannen ‘Hoek van Holland Oost en Noord‘ bijeengebracht in één 
kaartbeeld (bron: Stadsarchief Rotterdam | zie de disclaimer in het colofon). 
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Het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak voor Hoek van Holland uit 1948-1949. De plantoelichting staat op de volgende pagina (bron: Stadsarchief 
Rotterdam | zie de disclaimer in het colofon). 
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uitbreidingsplan in hoofdzaak 1948-1949
Meteen na de bevrijding begon de Dienst Stadsontwikkeling 
van de gemeente Rotterdam met een statistisch 
onderbouwd onderzoek naar de toekomstige herbouw 
én uitbreiding van Hoek van Holland. Dat survey-rapport 
verscheen in mei 1947 en vormde de basis voor het 
Uitbreidingsplan in Hoofdzaak dat in 1948-1949 werd 
goedgekeurd en vastgesteld. Belemmerende factoren 
daarbij waren als vanouds de belangen en grondposities van 
de verschillende rijksdiensten en de Kringenwet. Bijkomende 
complicerende factor was de aanwezigheid van het Transit 
Camp voor Engelse militairen.  
Met dit hoofdzakenplan werd getracht om van Hoek van 
Holland zoveel mogelijk een afgebakend en ononderbroken 
geheel te maken. Daarom zijn in het plan de Nieuwe Hoek en 
het buurtje rond de De Ruyterstraat met elkaar verbonden 
door een gordel van nieuwbouw, rond het groene hart 
van het Roomse Duin en met de Tasmanweg als randweg. 
Het buurtje rond de De Ruyterstraat vormt niet langer de 
opmaat van de eerder beoogde Villabuurt, want dit gebied 
ten westen van de ’s-Gravenzandseweg krijgt nu primair 
de bestemming van recreatiegebied. In aansluiting hierop 
zou de Strandboulevard twee badcentra moeten krijgen: 
één in het noorden en één in het zuiden ter plaatse van 
de Oude Hoek. In het plan zijn beide centra afgestemd op 
dagtoerisme voor de massa en daarom uitgerust met horeca, 
winkels, pensions, stallingen en parkeerterreinen. De nieuwe 
hoofdinfrastructuur in het plan bestond uit de bestaande 
doorgaande route van ’s-Gravenzande via Hoek van Holland 
naar Maassluis, aangevuld met een lus rond het centrale 
recreatiehart (tracé Dirk van den Burgweg – Harwichweg) 
en met keerlussen naar de Harwichsteiger en de twee 
badcentra. Voor het fietsverkeer was een haaks kruisend 

stelsel bedacht met fietspaden op de voormalige trambaan 
en de Nieuwlandsedijk. ingericht als fietspad. De genoemde 
planelementen kregen later elk afzonderlijk een uitwerking 
in een Uitbreidingsplan in Onderdelen.  

 

Kaart van Hoek van Holland 
met daarop in oranje 
aangegeven de verwoeste 
bebouwing (bron: gemeente 
Rotterdam (1947) | zie de 
disclaimer in het colofon).  
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De Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘Hoek van Holland‘ februari 1951 (links), ‘Noordelijk Strandcentrum‘ april 1952 (rechtsboven) en ‘Noord-West‘ december 1954 
(rechtsonder). De plantoelichtingen staan op de volgende pagina (bron: Stadsarchief Rotterdam | zie de disclaimer in het colofon). 
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uitbreidingsplannen in onderdelen
Gedurende de jaren veertig en vijftig diende het globale 
Uitbreidingsplan in Hoofdzaak als basis voor gedetailleerde 
uitwerkingen in de volgende Uitbreidingsplannen in 
Onderdelen. 

• ‘Hoek van Holland’, februari 1951
Het eerste onderdelenplan betrof de gordel van nieuwe 
woonbuurtjes tussen de bestaande bebouwing van de 
Nieuwe Hoek en De Ruyterstraat. Belangrijke nieuwe 
elementen in dit plan zijn het centrale recreatieterrein 
met ziekenhuislocatie, de flankerende doorgaande routes 
Dirk van den Burgweg en Harwichweg, de afgeronde 
middenstandsbuurt bij de De Ruyterstraat en de reeks 
arbeidersbuurtjes ten oosten van het recreatieterrein. Op 
de grens met de Nieuwe Hoek is een nieuw dorpscentrum 
voorzien aan de De Cordesstraat.  Hiervan verscheen 
een jaar eerder al een schetsplan met positionering 
van twee kerkgebouwen, Secretariegebouw, bioscoop, 
hulppostkantoor, volkshuis en horeca. 

• ‘Noordelijk Strandcentrum’, april 1952
In dit onderdelenplan werd uitwerking gegeven aan 
de wens uit het hoofdzakenplan om het uitgestrekte 
vooroorlogse villapark grotendeels her te bestemmen 
tot een recreatiegebied. Daartoe zijn in het plan de 
mogelijkheden om villa’s te bouwen beperkt tot een klein 
buurtje ten westen van de Duinweg en tot enkele kavels 
aan de Schelpweg. Bovendien wordt het wandelpark 
De Hoekse Bosjes in noordelijke richting uitgebreid tot 
aan de Schelpweg. De afgebogen Schelpweg is bedoeld 
om de stroom strandbezoekers op te vangen, heeft een 

nieuwe entree naar het kampeerterrein en leidt naar de 
Strandboulevard waar een strandcentrum is gevormd met 
plek voor een bijzonder gebouw (niet gerealiseerd) en 
terreinen voor het stallen van auto’s en fietsen.

• ‘Noord-West’, december 1954
Dit onderdelenplan betreft een geografische aanvulling 
op het vorige plan, waarbij de capaciteit van de 
middenstandsbuurt rond de De Ruyterstraat iets wordt 
verhoogd en het bestaande kampeerterrein ten noorden 
van de Schelpweg wordt uitgebreid met het voormalige 
terrein van de Rotterdamse Vacantieschool. De afbuiging 
van de Schelpweg uit het vorige plan komt nu te vervallen. 
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De Uitbreidingsplannen in Onderdelen 
‘Dorp‘ mei 1955 (linksboven), ‘Zuidelijk 
Strandcentrum‘ maart 1953 (linksonder) en 
‘Noord‘ november 1960 (rechtsboven). De 
plantoelichtingen staan op de volgende 
pagina (bron: Stadsarchief Rotterdam | zie de 
disclaimer in het colofon). 
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• ‘Dorp’, mei 1955

Dit onderdelenplan betreft het gebied rond de Nieuwe 
Hoek, vormt een gedeeltelijke herziening van het eerdere 
plan ‘Hoek van Holland’ en beoogt het aantrekkelijk 
maken en afronden van deze oude dorpskern. Het plan 
voorziet in woonbuurtjes ten noorden van de Oude Hoek 
(Columbusstraat e.o., architectenbureau B. Buurman en Ir 
M.P. Schutte uit Leiden), alsmede ten zuiden en ten westen 
ervan ter plaatse van de Transit Camp terreinen. Het nieuwe 
dorpscentrum waarvan eerder sprake was krijgt een 
eenvoudiger invulling rond de twee nieuwe kerkgebouwen: 
de gereformeerde Pleinkerk aan de Mahustraat 170 
(architecten J. en L. de Jonge, 1956-1958) en de  rooms-
katholieke St. Egbertuskerk aan de De Cordesstraat 27 
(architect H.J.P. de Vries, 1959-1960). Van een nieuw 
winkelcentrum wordt vooralsnog afgezien omdat de Prins 
Hendrikstraat voldoende capaciteit bezit.

• ‘Zuidelijk Strandcentrum’, maart 1953
Dit onderdelenplan omvat de Oude Hoek en beoogt van 
deze grotendeels gesloopte voormalige werkkolonie een 
badplaatscentrum voor dagtoerisme te maken, vooral 
vanwege de directe aansluiting op het spoor, het unieke 
zicht op de zeeschepen in de Nieuwe Waterweg en de 
nabijheid van de Hoekse Bosjes, de duinen, het brede 
strand en de zee. Het geprojecteerde strandcentrum ligt 
in het midden van de genoemde attracties op de kruising 
van de Strandweg en de Strandboulevard, en bestaat uit 
winkels, horeca en terrassen. Alleen langs de Strandweg is 
in het plan enige ruimte voor woningbouw met pensions. 
Om procedurele redenen werd dit onderdelenplan in 1959 
opgesplitst in een ‘Zuidelijk Strandcentrum I en II’. Dat 

bespoedigde uitvoering ervan evenwel niet. Belemmerend 
bleef de eis van Rijkswaterstaat dat de strook langs de 
Nieuwe Waterweg onbebouwd moest blijven, het verbod 
van het Hoogheemraadschap Delfland op grondroering en 
permanente bebouwing in het plangebied, de beperking 
van de Kringenwet op de bouwmogelijkheden en het 
voornemen van NS om het station Strand in westelijke 
richting te verleggen. Decennialang bleef de Oude Hoek er 
mistroostig uitzien, totdat in de jaren zeventig een buurtje 
met rijtjeswoningen aan de Prins Mauritsweg e.o. werd 
gebouwd, en rond 2006-2007 een buurtje met ‘zwevende’ 
appartementenblokken en rijtjeswoningen aan weerszijden 
van de Strandweg gereed kwam (bureau DKV). Daarmee is 
het overigens nog geen echt strandcentrum geworden. Dat 
is later meer westwaarts aan het Zeeplein gerealiseerd. 
  

• ‘Noord’, november 1960
Dit onderdelenplan betreft een herziening van het plan 
‘Hoek van Holland’ uit 1951 voor wat betreft de invulling 
van het woonbuurtje tussen de Rijpstraat en de Dirk van 
den Burgweg. Dit plan omvat drie identiek gestempelde 
wooneenheden met in totaal 587 woningen verdeeld 
over laag-, middelhoog- en hoogbouw. De hoogbouw 
mocht niet hoger zijn dan 32 meter in verband met de 
radarinstallaties in de duinen, en is langs de buitenrand 
van de buurt in een parkachtige zoom geplaatst. Dat groen 
loopt door in ‘groene vingers’ aan weerszijden van de drie 
wooneenheden.  


