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Duinbezit na 1900: NV Voorne’s Duin opgedeeld
In 1903 komt het duin van Voorne in bezit van de NV Voorne’s 
Duin. Tot na de Tweede Wereldoorlog speelt dit bedrijf, met als 
eigenaars de familie van Hoey Smith, een hoofdrol in het duinbe-
heer. Tientallen jaren probeert men om tot een winstgevende 
exploitatie te komen. In 1927 en 1957 gaat het duin over naar na-
tuurorganisaties. Daarna volgt een omslag naar het natuurbeheer 
dat we nu kennen.

In 1903 verkoopt de familie Twiss het duin van Voorne aan de ‘Maat-
schappij tot exploitatie van onroerende goederen Voorne’s Duin’. 
Oprichters zijn havenondernemer William Smith, burgemeester 
Lette van Oostvoorne en de Brielse gemeenteambtenaar W.D. van 
Dijk. Het aankoopbedrag van ƒ 225.000 is astronomisch vergeleken 
met de koopsommen van rond 1860. William Smith is grootaandeel-
houder (87 procent), van Dijk wordt directeur en bestiert ook de ver-
pachting. Vaak hebben de pachters een eeuwigdurende erfpachtove-
renkomst, soms al stammend uit de 18e eeuw.
De roerige geschiedenis van de maatschappij (hierna kortweg NV 
Voorne’s Duin of NVVD) is met medewerking van de familie van Hoey 
Smith in 1990 beschreven door H. van der Graaf (1916-2000). Hij was 
directeur gemeentewerken van Rockanje en publiceerde veel over 
regionale geschiedenis. Zijn verhaal én zijn archief (in het Streekar-
chief) zijn de voornaamste bron voor dit verhaal.

Koper hectares bedrag (gld)

1816
B.J. Verhey &  
J. van der Minne

923 10700

1859 F.M. van der Schalk 1229 24800

1860 Willem Twiss 1128 27422

1903
William Smith / 
NVVD

1438 225000

In de 19e eeuw en in 1903 zijn grote delen van de duinen van Voorne in één 
keer verkocht. Let op de stijging tussen 1860 en 1903.

Duinlandbouw
Directeur van Dijk investeert tienduizenden guldens in een zeer geva-
rieerd agrarisch bedrijf. De oude Schaapskooi wordt afgebroken en 
maakt plaats voor een nieuwe boerderij (die er nu nog staat) met 
bijgebouwen. Naast veehouderij beoefent hij alle mogelijke takken 
van tuinbouw (o.a. vele soorten fruit), boomteelt, aardappelen- en 
haverteelt. Veel energie gaat zitten in een aspergeproject, maar dat 
wordt één van vele mislukkingen. In 1911 legt hij in de duinen van 
Rockanje een spoorlijn van vier kilometer aan, om diverse agrarische 
percelen met elkaar en met de Schaapskooi te verbinden. Ook weer 
een flinke investering, want de verkoop van de materialen en het 
materieel in 1917 levert ƒ 26.500 op.
Van Dijk heeft veel personeel: een opzichter, een (chef)tuinman voor 
het tuindersbedrijf, een koetsier (met rijtuig), hekwachters, een 
dienstbode. Een klein aantal vaste werklieden verdient in het seizoen 
ƒ 650,- en in de winter ƒ 6,- per week (1905). Losse werklieden (ca 
20-60) verdienen ƒ 1,- per dag.

 
Van Dijk geeft in tien jaar zo’n 40 hectare aan nieuwe pachtpercelen 
uit. Ook verhoogt hij de pachtsommen van de bestaande pachters 
(zie pag. 52). Hij haalt nog op vele andere manieren geld binnen, o.a. 
uit viskwekerij in het Quackjeswater en bedingt hogere vergoedingen 
voor de oefeningen van de marine bij Nieuw Helvoet, de waterwin-
ning door Hellevoetsluis en de strandverpachtingen in Oostvoorne 
(ook voor de stoombootverbinding).
 
Agrarisch bedrijf mislukt
Het is opmerkelijk dat een geslaagd ondernemer als William Smith 
de leiding van de NVVD in handen gaf van een gemeenteambtenaar 
als van Dijk. Mede daardoor loopt het agrarisch bedrijf niet goed en 
in 1909 komt er een deskundige bedrijfsleider, de latere opzichter 
A.J. Boot. De resultaten verbeteren echter niet, terwijl overigens de 
waarde van het grondbezit bleef stijgen.
Begin 1914 schrijft de zoon van William, de pas 21-jarige James van 
Hoey Smith, een commentaar op de jaarrekening van 1912. Hij spaart 
de roede niet en heeft forse kritiek op zo’n beetje alle aspecten van 
de bedrijfsvoering, van de boekhouding (een rommeltje) tot de land-
bouwactiviteiten. “Dure proeven, zooals het planten van griend, dennen en 
rabarber op het breede water (een gedeelte van het strand) evenals het planten 
van iepenboomen en andere hoogopgaande boomen in den fellen zeewind, 
dienen dan ook achterwege te blijven”. Het scherpst is hij op de verkoop in 
1912 van ruim 13 hectare duin bij Oostvoorne aan de NV Voorne. De 
voornaamste aandeelhouders van deze ‘concurrerende bouwexploi-
tatie My.’ waren burgemeester Lette en W.D. van Dijk! De koopsom is 
ƒ 4013,32 - veel te goedkoop aldus James. Nog geen tien jaar later 
krijgt hij gelijk als de NV Voorne het terrein (het Kaapduin) verkoopt 
aan de gemeente Brielle voor ƒ 40.000, om er drinkwater te winnen.
Na dit vernietigende rapport is het gedaan met het agrarisch bedrijf. 
In 1915 wordt al het vee plus gereedschappen en machines verkocht. 
Kort na het overlijden van William Smith in 1918 vertrekt W.D. van 
Dijk. De nieuwe directeur, F.H.G. van Iterson, moet orde op zaken 
stellen en werkt samen met James van Hoey Smith aan een nieuwe 
koers voor de NVVD.
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Hoewel van Dijk het in 1903 mogelijk acht om 200 hectare duingrond 
te ontginnen, blijft het bij ruim 50 hectare. Sommige grote ontgin-
ningen slagen, zoals de Paardenwei en het ‘oude’ Berkenrijs (voor 
tuinbouw, zie pag. 40). Veel projecten hebben last van konijnen, de 
wisselende omstandigheden in het duin (droogte, te veel water) en 
stuivend zand. Over dat laatste correspondeert van Dijk met het 
hoogheemraadschap, dat naar zijn oordeel veel te weinig doet aan de 
vele stuifplekken en -kuilen. In 1909 maakt het hoogheemraadschap 
overigens een eind aan de vrije seizoensbeweiding in de duinen. 
Daarvoor geldt voortaan een vergunningplicht, die overigens niet 
geldt voor de omheinde weilanden (zoals de Paardenwei). Ook voor 
zandwinning komt er een vergunningplicht; het blijft beperkt tot 
kleine afgravingen ver achter de zeewering waar dorpsbewoners zand 
halen. Eén keer slaat van Dijk een grote slag: in 1906 wordt voor 
ƒ 2800 ruim 23.000 kuub zand geleverd voor de weg Oostvoorne-
Rotterdam. De plek van de afgraving is niet bekend.

W.D. van Dijk, de 
eerste directeur van 
de NV Voorne’s 
Duin. Collectie van 
der Graaf, Streekar-
chief.

Spectaculair stuivende zeeduinen rond 1920 met bovenop rietschermen. 
Directeur van Dijk protesteerde in de beginjaren regelmatig bij het hoog-
heemraadschap tegen de vele stuifplekken. Collectie Albert Roodink.

De NV Voorne’s Duin deed soms onderhoud van de duinen voor het hoog-
heemraadschap. Hier het planten van wilgentenen om stuivend zand vast te 
leggen (ca 1920). Privécollectie.

Aankondiging van 
de verkoop van 
dieren, veevoer en 
landbouwwerktui-
gen bij de opheffing 
van het agrarisch 
bedrijf van de NV 
Voorne’s Duin. 
Opbrengst ƒ 9910,- 
(Nieuwe Brielsche 
Courant 24-10-
1915).

Zowel in Oostvoorne als in Rockanje had de NV Voorne’s Duin een ‘zandkuil’ 
in gebruik waar bewoners tegen betaling duinzand konden weghalen. Bij een 
vergelijkbare aanvraag voor Oostvoorne uit 1925 meldde men als kostprijs “75 
cent voor een tweepaardswagen en 50 cent voor een eenpaards.” Stadsarchief 
Rotterdam.

Copyright Uitgeverij Natuurmedia 2023; alle rechten voorbehouden; verspreiding in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming verboden. IDPDFnr. 27704#498




