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Heveringen: het historische verhaal

Tegenwoordig kennen we ‘Heveringen’ als een afwisselend be-
groeid, klein natuurreservaat aan de Duinzoom. Het is een restant 
van een uitgestrekt binnenduinlandschap dat na 1750 is ontgon-
nen en afgegraven. Waarschijnlijk zag het er ongeveer uit zoals de 
huidige kopjesduingebieden op Schouwen en Goeree. De oudste 
benutting betrof konijnenteelt en beweiding. Pas later verschenen 
er duinlandjes en huizen.

Aan het eind van de middeleeuwen lag er achter de zeeduinen, ten 
westen en zuidwesten van de oude dorpskern van Oostvoorne, een 
laag binnenduingebied. Het liep vanaf het Kruiningergors ongeveer 
tot aan het Windgat ter hoogte van het latere Breede Water. Het ge-
bied dat ooit aan zee lag, wordt wel als oudste kern van het Voornse 
kustlandschap beschouwd. Het deel direct noordelijk en westelijk 
van het oude dorp Oostvoorne is al voor 1650 in cultuur gebracht 
en staat vanaf 1695 op de kaart als ‘De Geest’, met Mildenburg in het 
noorden

Ligging
Iets meer dan een kilometer vanaf de kerk, waar de van oorsprong 
middeleeuwse Voorweg overgaat in de (19e-eeuwse) Heveringseweg, 
begonnen de Oostvoornse Heveringen (zie kaartfragment). Dit 
gebied van ruim 170 hectare (in 1832) liep tot aan de oude gemeen-
tegrens met Rockanje. Daar begonnen de veel smallere Rockanjese 
Heveringen (in 1832 ruim 65 ha) met o.a. het ‘oude’ Berkenrijs (zie 
pag. 40). Dat de Oostvoornse Heveringen uitgestrekter zijn, komt 
wellicht doordat er ter hoogte van Oostvoorne meer zand naar bin-
nen stoof.

Ontstaan en ontwikkeling
De Geest en de Heveringen zijn beide Jonge Duinen, maar dan wel 
‘oude’ Jonge Duinen, van rond het jaar 1000 of even daarvoor (zie 
voor de geologie pag. 17. e.v.). Het zand is in principe kalkhoudend 
maar soms bestaat de bovengrond - voor zover niet vergraven of 
opgehoogd of recent verstoven - uit kalkarm zand. Dit duidt op vele 
eeuwen ontkalking door regenwater, wat hier en daar in de flora met 
o.a. brem is terug te zien (zie pag. 151). De Geest en de Heveringen 
worden beschouwd als aanhechtingspunt voor de oudste polders 
van Voorne, zoals Gouthoek (Oostvoorne) uit ca 1225 én, aan de 
rand, als vestigingsplek voor de heren en vrouwen van Voorne rond 
het jaar 1100 (burcht en voorhof).
Na aangroei van de Voornse kust werden de Heveringen in de late 
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middeleeuwen van zeewering tot vrij lage binnenduinen. Nu is 
het grotendeels een afgevlakt landschap, vergelijkbaar met de uit-
gegraven delen met zandwallen bij Ouddorp op Goeree. De sterk 
lokale afzandingen van met name de Oostvoornse Heveringen zijn 
18e-eeuws maar vooral 19e- en vroeg 20e-eeuws. Ook de Rockan-
jese Heveringen inclusief het ‘oude’ Berkenrijs zijn niet ontkomen 
aan ontginning. Op de huidige kaart zijn ‘de Heveringen’ dus bijna 
overal afgevlakte en geëgaliseerde gebieden.

Het woord ‘Heveringen’, zo vertrouwd als het is op Voorne, heeft 
een onbekende herkomst en wordt elders niet gebruikt. ‘Heve’ 
verwijst wellicht naar grondbelasting ofwel ‘schot’. Dan zou ‘Heve-
ringen’ dus kunnen slaan op land zonder ‘heve’; het bleef ‘buiten 
schot’. Duidelijk is wel dat hier een lagere aanslag gold, het was 
arme grond en was onbedijkt, dus gelden voor dijken hoefden niet 
te worden geheven (zie ook pag. 68).

In de villawijk de Waranda in Oostvoorne ligt een vijver, restant van de een-
denkooi ‘in ’t poldertje’ uit 1687. De ansichtkaart is uit ca 1900. Op Gevers’ 
kaart uit 1827 heeft de kooi drie ‘pijpen’; behalve vogels leverde de kooi ook 
hakhout.

Kooysight 

“Dit vriendelijke laat 18e-eeuwse huis met een gepotdekselde boerenschuur, 
komt nog het meest overeen met de oorspronkelijke opzet van een 
buitenplaats:boerderij met heerenkamer.” (J. Klok Jzn, 2001)

De oudste vermelding van dit kleine landgoed aan de Heveringse-
weg is van eind 17e eeuw, wat ook geldt voor de naamgever, de 
nabijgelegen eendenkooi (zie detail topografische kaart 1893). De 
vijver in de Waranda is een restant hiervan. Kooysight werd door 
rijke Briellenaren als zomerverblijf en hakhoutplantage gebruikt. 
Eén van hen was, vanaf 1817, Bastiaan Jacob Verhey die tot 1860 sa-
men met zijn schoonvader het duingebied van Voorne grotendeels 
in bezit had. De in de familie Verhey ingetrouwde baron Theodoor 
baron Collot d’Escury woonde hier van 1892 tot 1932 en heeft als 
bomenkenner veel aanplant voor zijn rekening genomen.
Van 1949 tot 1962 was Kooysight een hotel, sindsdien wordt het 
particulier bewoond. Vroeger werd het hek geflankeerd door twee 
beuken. De bijzondere woning is een wit gepleisterd pand van één 
bouwlaag onder een zadeldak met dakkapellen, met fraaie vensters 
aan weerszijden van de voordeur. 

Kranenhout

Het voor publiek toegankelijke particuliere landgoed Kranenhout is ca twintig 
hectare groot. Er staat een 300 jaar oud hakhoutbos met essen en veel hulst. 
In de 18e eeuw worden er kraanvogels (kranen) op Voorne vermeld waaraan 
het landgoed zijn naam ontleent. Enige lanen met rode beuken dateren van 
na de oorlog en vervingen grote eiken die in 1944 door de Duitse bezetter 
werden gekapt. De weidegronden zijn aardkundig interessant. Ze werden niet 
geëgaliseerd tijdens de ruilverkaveling die Voorne teisterde, en zijn daarmee 
de laatste intacte uitlopers van het duinzand dat binnenstoof tot diep richting 
polder. Het landhuis (aan het einde van de Panneweg) is helaas rond 1905 
gesloopt. Drie oude lindes staan hier nog als herinnering aan de grote staat 
die hier werd gevoerd door diverse Brielse families. 

Gebruik
Vanaf de Middeleeuwen (ca 1350) tot in de 18e eeuw fungeren de 
Oostvoornse en waarschijnlijk ook de Rockanjese Heveringen als 
‘waranden’ voor konijnenvangst. Plaatselijk vindt ook beweiding 
plaats. Het gebied, in de beschrijving van Kops (1807) ‘hobbelig 
voorland van de hoge duinen’ genoemd, was omstreeks 1750 nog 
vrijwel onontgonnen.
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Een goed houvast voor de ligging van de Heveringen geeft de ‘Generale Caarte’ 
van Heyman van Dyck uit 1701. De ‘Rockanse’ en de ‘Oost Voornse Heeve-
ringe’, respectievelijk met één en twee huisjes erop. Aan de oostkant van het 
Oostvoornse deel lag toen al de eendenkooi (niet op de kaart). Rochus Ville-
rius verkreeg in 1687 toestemming van de Staten van Holland  om een ‘vogel-
koij’ aan te leggen, en 600 meter oostelijk bouwde hij Kooysight. Op de plek 
van de eendenkooi liggen nu de villawijk de Waranda (correcter zou het woord 
‘warande’ zijn) en daaraan grenzend het landgoed Overbosch. Tegen de Heve-
ringseweg aan ligt ‘de Koepad’ met de 17e-eeuwse landgoederen Kooysight en 
Kranenhout. Het is de geleidelijke overgang naar polderland. De veldnaam 
Koepad verwijst wellicht naar de route van het vee dat in de zomer in de dui-
nen ging weiden (tot ca 1910). 
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