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Flaneren langs
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Eind negentiende eeuw ontdekte
Oostvoorne dat haar stranden en
duinen een grote aantrekkingskracht uitoefenden op stadsmensen
die rust zochten. De inwoners wisten
het dorp in enkele tientallen jaren
in een badplaats van allure te
veranderen.

De opening van café-restaurant Zee en Duin
op 5 juli 1885 was een voorzichtig begin om
van Oostvoorne een badplaats te maken. Het
werd geëxploiteerd door drie Briellenaren, die
het in een wervende advertentie aanbevolen
als een café dat ‘alleraangenaamst gelegen is
tusschen uitgestrekte bosschen en duinen,
heeft een riant uitzicht, direct aan zee, is om
zijne schoone ligging zeer aan te bevelen,
uitstekende consumptie, nette bediening’.
Het succes bleef echter uit. In het voorjaar van
1887 kocht timmerman Pieter Elshout het café
en verving het door een veel groter restaurant
met enkele hotelkamers. Ditmaal stroomden
de klanten toe, de ongerepte omgeving lokte
zowel bewoners van Voorne als welgestelde

burgers uit de stad voor een wandeling door
de duinen en een verfrissing in Café Zee en
Duin. Op 18 juni 1889 reed de allereerste
badkoets vanaf hotel Zee en Duin naar de
zee. Oostvoorne was daarmee officieel een
badplaats.

PROMOTIE

Diezelfde zomer van 1889 liet een groep
Brielse notabelen een brochure drukken om de
streek te promoten. ‘Voorne’s duin als rustig
uitspanningsoord’ werd in een oplage van
10.000 exemplaren gedrukt en verspreid in
onder meer Rotterdam. De brochure werd
ook uitgedeeld onder de passagiers op de veerboten en met de Nieuwe Brielsche Courant
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mee gestuurd naar abonnees die buiten de
regio woonden. Hierin werd vol lof gesproken
over de rustige omgeving, de versterkende
zeelucht en het uitgelezen natuurschoon.
Het was ideaal voor iedereen die kalmte zocht
voor zijn gespannen geest, maar een bezoek
was ook aan te bevelen bij toeristen, schilders,
botanisten en fotografen. De promotie had
direct effect, want de koffiehuizen in Rockanje
en Oostvoorne zagen het aantal dagjesmensen
toenemen en de koetsiers kwamen gedurende
het hele zomerseizoen paarden en wagens
tekort.
In de jaren negentig van de negentiende
eeuw groeide de belangstelling van de badplaats Oostvoorne geleidelijk. Zo vestigde de
Rotterdamsche Vereeniging voor Gezondheids
Koloniën er in 1897 een koloniehuis, waar in
de zomermaanden kinderen met een zwakke
gezondheid konden aansterken. Ook de
oprichting van een afdeling van de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer (VVV) in Oostvoorne bevorderde de bloei van de badplaats.
De vereniging verkocht reisgidsen en ansichtkaarten, maar investeerde ook in de aantrekkelijkheid van het dorp door bijvoorbeeld
het plaatsen van bloembakken.

GROEIEND TOERISME

Het strand werd pas echt populair nadat
de bereikbaarheid was verbeterd door de
aanlegsteiger voor stoomboten die in 1902 tot
stand kwam en de tramlijn die in 1906 werd
geopend. De zomergasten kwamen sindsdien
met honderden tegelijk en ondernemers
begonnen te investeren in nieuwe en betere
cafés, hotels en strandtenten. Naast de
bestaande hotels Zee en Duin, De Man,
Buitenlust, Ons Genoegen en de dorpsherberg
van J. Stans – met speeltuin – verrezen in de
duinen en in het dorp nieuwe pensions en
restaurants. Arie Elshout, de oudste zoon van
Jacob, liet in 1905 het hotel Zeezicht bouwen
en een jaar later werden aan weerszijde daarvan een nieuwe vestiging van hotel Zee en
Duin en de dubbele villa Johanna en Maria
opgericht. Niet veel later openden ook hotel
Buitenzicht, De Nymph van Oostvoorne en
hotel Duinoord hun deuren. En ondanks de
komst van al die hotels bleef er tijdens het
zomerseizoen een tekort aan kamers bestaan.
Welgestelde gasten begonnen dan ook zelf
buitenverblijven te bouwen. In 1912 kwam er
zelfs een plan om een villawijk aan te leggen,
maar dat bleef onuitgevoerd.
Het strand langs de Boulevard tussen de
Zeeweg en het Zwarte Laantje vormde het
kloppend hart van het badleven. Talloze
strandtenten verkochten verfrissende dranken,
fruit en maaltijden.

Er waren badkoetsen, strandstoelen en -tentjes
te huur. In Oostvoorne zelf werden ook aantrekkelijke voorzieningen gerealiseerd. In 1925
werd een golfbaan aangelegd en sportvelden
boden de badgasten de gelegenheid om tennis
of voetbal te spelen. Op 16 augustus 1930
volgde de opening van het vliegveld, dat tot
1938 druk gebruikt werd door sportvliegers.

TERUGLOOP BADGASTEN

Tegenslagen zorgden ervoor dat het toerisme
vanaf het midden van de jaren twintig afnam.
Dit had vooral te maken met het verdwijnen
van het strand: twee stormen in 1911 en 1916
sloegen grote hoeveelheden zand weg,
zodat het oorspronkelijk brede strand in
een smal strookje veranderde. De steiger om
de passagiers van de stoomboten aan land te
brengen, moest steeds verder worden verlengd
en eindigde tenslotte op de Boulevard. Door de
stormen raakte de tramrails zwaar beschadigd,
zodat het eindstation werd verplaatst en de
badgasten niet langer op het strand konden
uitstappen, maar nog een stuk moesten lopen.
De hotels op de Boulevard dreigden door
de afkalvende duinen in te storten en op het
enkele meters lagergelegen strand te belanden.
Het strand was niet langer aantrekkelijk en
tijdens de crisis in de jaren dertig nam het
aantal bezoekers sterk af. De grootste klap
kwam echter met het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Ten behoeve van de aanleg van
bunkers voor de Atlantikwall werden alle
gebouwen op de Boulevard en langs de Zeeweg afgebroken. Oostvoorne was terug bij af.
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Beeld 1
Het hotel-restaurant van
P. Elshout omstreeks 1910.
Beeld 2
Op 1 september 1906
onthaalden de inwoners van
Oostvoorne de RTM-tram.
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Beeld 3
Dankzij de nieuwe aanlegsteiger
konden de luxe salonstoomboten
de passagiers direct bij het strand
brengen.
Beeld 4
In het midden hotel Zeezicht,
met links daarvan Hotel Zee en
Duin met het opvallende torentje
en link de dubbele villa Johanna
en Maria.
Beeld 6
Mensen op het terras.
Beelden 5 en 7
Op de hoek van de Zeeweg
en de Boulevard stonden ook
diverse panden. Links de
lunchroom Vreewijk met de
speeltuin. En twee panden die
vooral bekend zouden worden
nadat J. van Marion er in 1926
café Zeerust in opende.
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Beeld 8
Stormvloeden beukten soms
genadeloos tegen de kust. Dat
was op 1 oktober 1911 het geval,
waarna het herstel flink wat geld
kostte. Die werkzaamheden
werden door de storm van 13
januari 1916 weer tenietgedaan.
Maar vooral de orkaan van 5 op
6 november 1921 zorgde voor
het wegslaan van de glooiing,
waardoor de trappen los op
het strand kwamen te staan en
de tramrails zwaar beschadigd
raakte. De hotels stonden
gevaarlijk dicht bij de rand.
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