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Tuinderijen en duinhuisjes
Wie door het binnenduingebied van Voorne wandelt, komt gere-
geld een schilderachtig klein huis tegen. Het is een herinnering 
aan de typisch Voornse vorm van duinland- en tuinbouw: kleine 
ontginningen met duinhuisjes erop.

Voor 1750 stond in de duinen hooguit een enkel huis van een duin-
meier, die een groot duingebied pachtte voor de konijnenteelt. Van 
der Graaf veronderstelt in zijn publicatie over de NV Voorne’s Duin 
(1990) dat op de plek van de Schaapskooi ooit zo’n duinmeierswo-
ning stond. 
 

Huize Parnassia aan de Tweede Slag in Rockanje in 2021, waar duinboer
en streekkenner Wijnand Kleijburg (1935) tot 2022 vele jaren woonde.

Vanaf 1760 kregen boeren duinpercelen aan de binnenduinrand in 
pacht. Soms zetten ze er een hut of een huis op. Dat gebeurde niet 
alleen op Voorne. Bij Ouddorp op Goeree ontstond in de 19e eeuw 
een zandwallenlandschap. Door zand uit te graven kwam men dich-
ter bij het grondwater en was het zand wat kalkrijker. Ook van Sche-
veningen tot Egmond liggen er landjes bij de zeedorpen. In Voorne 
zien we een eigen variant van dit zeedorpenlandschap, maar dan met 
vaste bewoning.
Op Voorne ging het tot 1840 om hooguit vijftien huizen, de meeste 
op de Heveringen van Oostvoorne. De bedrijfjes varieerden van 0,4 
tot bijna 4 hectare met daarop hakhoutbosjes, boomgaarden, tuin-
percelen en soms grasland. Uiteindelijk, rond 1920, waren er op 
Voorne een paar honderd duinboerderijtjes op meestal kleine afge-
graven en geëgaliseerde percelen.
 

Op het openluchtmuseum De Duinhuisjes staat dit duinboerderijtje. Vroeger 
stond het op Kreekpad 3 in Rockanje. Nu staat daar een kapitale villa.

Ooggetuigenverslag
Als James van Hoey Smith in 1914 de bedrijfsvoering van de NVVD 
doorlicht, staat hij stil bij de duinhuisjes en de pachters. “De huisjes in 
eigendom van de bewoners zien er vrij goed uit. De huurhuisjes der maatschappij 
echter, zijn meer dan erg. Ik ging eens kijken, het was een stenen huisje met een 
houten schuur, welke zonder verf of teer was. Binnen komende kwam een vieze 
vrouw en een afschuwelijke walm mij tegemoet. Het geheele huis was uitgeslagen 
van de vocht. In een van de twee bedsteden lagen 6 kinderen onder een hoop lom-
pen, als afgedragen jassen en gordijnen etc. Het was met recht een armzalig geheel 
te noemen. Om het huis ligt een tuin waar de menschen van leven en hun huur van 
betalen. Op eenige honderden roeden gronds ploetert men den ganschen dag, om 
zijn brood en huurpenningen er uit te halen. De konijnen plagen hun nog en berok-
kenen hen schade. Is het te verwonderen, dat dergelijke menschen eens een konijn-
tje stroopen of ontevreden zijn wanneer de huur opgeslagen wordt? Veel mogen ze 
niet zeggen, anders wordt men van het bezit verwijderd. Het is onbegrijpelijk hoe 
men van een hoekje schralen grond met 4 a 5 kinderen leven kan.”
Vanaf 1918 zwaait James van Hoey Smith de scepter over de NV Voor-
ne’s Duin, kort daarna gaat van Dijk met ontslag. 
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Verhey en van der Minne tientallen percelen duingrond verpachtten 
en verhuurden. Ook de volgende eigenaar, de familie Twiss, ging 
door met verpachten en vanaf 1903 breidde de NV Voorne’s Duin dit 
verder uit. In Rockanje waren er in 1918 82 duinhuisjes, in Oostvoor-
ne waarschijnlijk enkele tientallen meer. Daarna kwamen er geen 
nieuwe meer bij. De Rockanjese duinen gingen in 1927 grotendeels 
over naar Natuurmonumenten. Men beëindigde de duinlandbouw 
en sloopte de meeste huisjes (zie de kaart op pag. 57 voor de situatie 
nabij Rockanje in 1928). Het Zuid-Hollands Landschap heeft nog 
steeds tientallen pachtovereenkomsten.
De Heveringen zijn uiteindelijk vrijwel geheel ontgonnen tot tuin-
bouwgebied inclusief huizen, later kwamen er een woonwijk (de 
Waranda), een camping (Ketjil), diverse bedrijven en een aantal hui-
zen op flinke percelen in het groen. Ook richting zee zijn nog enkele 
huizen te vinden.

Duinboer Wijnand Kleijburg maakte zijn hele werkzame leven gebruik van een 
door paarden getrokken ploeg. Foto uit 1994 van Saskia van der Sluis.

Hoe leefde men in deze huisjes?
Overgeleverde verhalen maken duidelijk dat het vooroorlogse leven 
op een pachtboerderijtje vaak erg armoedig was. Men verbouwde 
aardappelen en groente, had kippen, misschien een koe of een var-
ken. De met veel arbeid verkregen opbrengst was niet voldoende om 
met een gezin van te leven. Veel pachters werkten in het seizoen bij 
boeren in de polder. Ook verdienden sommigen bij met onderhoud 
van het duin of bij de jacht.
Verhalen over directeur W.D. van Dijk van de NV Voorne’s Duin geven 
blijk van de benarde en soms rechteloze positie van pachters van 
honderd jaar geleden. De verhoudingen hebben een feodaal karak-
ter. Streekhistoricus van der Graaf beschrijft dat van Dijk meteen na 
zijn aantreden in 1903 twee duinbewoners uit hun huizen zet, als 
straf voor het stropen van konijnen door hun zonen. Ook verhoogt 
hij de pachtsommen, hoewel veel pachters soms behoorlijk achter-
lopen met betalingen. Het leidt tot een protestvergadering. Van Dijk 
wordt verweten “dat hij zonder enig overleg de pachtprijzen had verhoogd en 
dat daardoor de meeste pachters met armoe en ondergang werden bedreigd. Bo-
vendien zullen velen de grond moeten verlaten na jaren lang en nijvere arbeid en 
zonder schadeloosstelling.” De opschudding leidt tot niets, de pachters 
blijven het moeilijk houden, getuige betaalachterstanden na van 
Dijks ontslag in 1920. 
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Een deel van de duinen werd in 2017 ‘be-
schermd dorpsgezicht’ (rode omtrek). 
Onderdeel daarvan zijn de ontginningen 
(paars) en de overgebleven duinboerde-
rijen. De kaart toont ook andere cultuurhis-
torische elementen, maar helaas valt het 
middeleeuwse Berkenrijs juist buiten de 
rode contour. Of de bescherming helpt is 
de vraag. Bunkercomplex 2d werd in 2022 
grotendeels gesloopt (naar: Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, 2017).

Cultuurhistorie
Anno 2022 zijn de duinboerderijtjes 
geschiedenis. De overgeleverde verha-
len over de leefomstandigheden zijn 
levendig en soms grimmig, maar er is 
mede door het prachtige openlucht-
museum ook sprake van trots. Drie 
oorspronkelijke duinboerderijtjes zijn 
rijksmonument. Er staan nog steeds 
huizen in het duingebied, al zijn er 
niet zo veel meer origineel. Er kwam 
nieuwbouw, soms geïnspireerd op de 
oude stijl, soms een grote woning met 
paardenstal en weide. De ironie is dat 
de overgebleven huisjes, die vroeger 
stonden voor bittere armoede en feo-
dale verhoudingen, nu soms een forse 
waarde vertegenwoordigen als het 
gaat om wonen en toerisme.

Nieuwe pachters konden bij de NV Voorne’s Duin ook huisjes huren. Op deze 
foto uit ca 1910 een ‘Woning 1e Klasse’, bouwprijs 800 gulden. Bij de veel 
soberder ‘Woning 3e Klasse’ was dat 400 gulden. Privécollectie.

Ontginningen Voornes Duin
naar RCE 2017
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