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Wereldhaven Deltawerken natuur
Eeuwenlang was het Voornse duingebied een zaak van het eiland. 
Notabelen uit Brielle hadden het voor het zeggen. Na 1850 namen 
Rotterdamse ondernemers het in bezit. De Nieuwe Waterweg 
(1872) maakte van Rotterdam een wereldhaven, een ontwikkeling 
die Voorne en het duingebied op zijn kop zette. Onderzoek door 
Weevers’ Duin en de opkomst van de natuur- en milieubeweging 
zorgde voor tegenwicht en redde dit duin, maar het legendarische 
natuurgebied De Beer in de Maasmonding werd verzwolgen. Al-
leen een minuscule ‘Kleine Beer’ resteerde.

Rond 1850 is niet alleen het duin maar heel Voorne een rustige uit-
hoek. De extensieve landbouw laat ruimte voor wilde planten en 
dieren en voor kleine landschapselementen (o.a. voor houtoogst). In 
de kustdorpen Rockanje en Oostvoorne wonen 2300 mensen. Wegen 
zijn onverhard, alleen tussen Brielle en Hellevoetsluis ligt een ver-

Demarcatielijn
Rond 1960 wordt het eiland Rozenburg met het fameuze natuurge-
bied De Beer opgeofferd aan Europoort. De Beer was met zijn 1300 
hectare net zo groot als de duinen van Voorne, en het verlies maakte 
grote indruk op iedereen met hart voor natuur en landschap. De 
status ‘Staatsnatuurreservaat’ bleek geen enkele garantie. Als het 
havenbedrijf begin jaren 60 ook Voorne-Putten in haar toekomst-
plannen opneemt, ondernemen wetenschappers onder leiding van 
M. Adriani en E. van der Maarel actie (zie pag. 73).
Na een felle strijd legt het kabinet in 1964 bij Koninklijk Besluit een 
‘demarcatielijn’ vast. De westelijke horizon van Voorne blijft vrij, de 
lijn loopt vanaf het midden van de Westplaat (tegenover Oostvoorne) 
naar de zuidrand van de Maasvlakte tot aan de Brielse Maasdam. De 
demarcatielijn weerhield de gemeente Rotterdam niet van verdere 
plannen (zie kaart op pag. 78). Die haalden het niet maar inmiddels 
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s harde weg. Voorne ligt geïsoleerd, een reis van Rotterdam naar Oost-

voorne gaat per boot slalommend door de Maasdelta naar Brielle en 
vervolgens met een koets of te voet verder, vele uren reizen. Het Ka-
naal door Voorne (1830) leidt tot een bescheiden economische ople-
ving op het eiland tot in 1872 de Nieuwe Waterweg wordt geopend. 
Terwijl de Rotterdamse haven de motor van de Nederlandse econo-
mie wordt, beleeft Voorne een terugval. De bereikbaarheid blijft tot 
na de Tweede Wereldoorlog uiterst matig ondanks een veerboot en 
een tramverbinding naar Rotterdam, de Groene Kruisweg (1930) en 
de bescheiden opkomst van toerisme en recreatie, die na de oorlog 
overigens explosief toenemen. Nu zit het duingebied in de tang tus-
sen Maasvlakte en Deltawerken en aan de binnenduinrand woning-
bouw plus recreatieparken. In Rockanje en Oostvoorne wonen vlak 
na de oorlog ongeveer 7000 mensen. In 2022 is dat bijna 15.000 en is 
Voorne al decennia onderdeel van de agglomeratie Rotterdam. 

heeft de Tweede Maasvlakte de lijn daadwerkelijk overschreden.
Voorne-Putten bleef dus behouden maar ging wel mee in de econo-
mische ontwikkeling van Rotterdam. Door de havenwerken en de 
Deltawerken kwam er definitief een einde aan het relatieve isole-
ment van Voorne. Rond 1970 werd de N57 over de dammen en door 
de polders aangelegd (ca 1970), later werd de A15 doorgetrokken. Bij 
het Quackjeswater boekte de Stichting Natuur en Milieu door de 
inzet van toenmalig directeur Peter Nijhoff een kleine overwinning. 
De weg naar de Haringvlietsluizen die het Quackjeswater zou door-
klieven, kreeg een kleine bocht waardoor de doorsnijding minder 
verwoestend is. In deze eeuw, waarin de term ‘natuurcompensatie’ 
wordt gemunt, wordt een voormalig baggerdepot opgeruimd waar-
door de aanleg van de Van Baarsenvallei als extra duingordel voor 
het Quackjeswater mogelijk wordt. Komt er ooit nog meer  
compensatie?
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