
         
 
 
 
 

 
Rotterdam, 10 april 2021 

Aan het college en gemeenteraad van Rotterdam 
 
Betreft: Pleidooi voor behoud van Recreatieoord Hoek van Holland 
 
 

L.S. 
 
Met deze brief willen wij, vanuit onze expertise op het gebied van cultuurhistorie en 
bebouwde omgeving, benadrukken dat wij Recreatieoord Hoek van Holland beschouwen 
als belangrijk cultureel historisch erfgoed en onlosmakelijk verbonden met de stad 
Rotterdam. We pleiten voor behoud en bescherming ervan en zouden het betreuren als 
er onzorgvuldig mee wordt omgesprongen.  
 
Recreatieoord Hoek van Holland is een van de oudste vakantieparken van Nederland. De 
gemeente Rotterdam opende het in 1923 eigenhandig met het doel een gezonde 
recreatieplek voor Rotterdamse gezinnen te faciliteren. Het begon als provisorisch 
tentenkamp en groeide onder leiding van de stad uit tot een omvangrijke houten 
kampeerstad in de duinen met een geheel eigen Rotterdamse identiteit. Generaties 
recreanten volgden elkaar op met langdurige sociale verbanden als resultaat. 
 
Het oorspronkelijke idee waarmee het huisjeskamp ooit is begonnen bestaat vandaag de 
dag nog steeds: laagdrempelig recreëren in eigen houten huisjes in een groene en 
gezonde omgeving, als alternatief voor het dagelijks leven in de dichtbebouwde en -
bevolkte stad. Inmiddels bewijst deze manier van recreëren al bijna honderd jaar haar 
waarde voor Rotterdammers en mensen uit randgemeentes maar oorspronkelijk 
afkomstig uit de stad. Met haar bijzondere ontstaans- en bewoningsgeschiedenis 
vertoont het recreatieoord hoge cultuurhistorische waarde die niet los te zien is van de 
stad Rotterdam en de visie van de gemeente op wonen en recreëren. De recentelijke 
benoemingen van het oord als immaterieel erfgoed bij het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland alsook ‘Echt Rotterdams Erfgoed’ door Museum Rotterdam 
bevestigen deze status. 
 
Ook in ruimtelijk opzicht heeft het terrein historische en kwalitatief hoge waarde. Het 
stratenplan in het park werd voor en direct na de oorlog ingetekend in de duinen door de 
Rotterdamse dienst Stadsontwikkeling en is in structuur en in haar groene karakter nog 
volledig intact gebleven. Ook op het vlak van de bebouwing is er sprake van 
erfgoedwaarde. Zowel de oorspronkelijke als de later toegevoegde houten huisjes (900 in 
totaal) zijn vrijwel allemaal volgens de oorspronkelijke bouwprincipes uit de jaren ‘20 
ontworpen. Het resultaat is een omvangrijke en bonte verzameling van houten huisjes die 
gezamenlijk een bijzondere én uiterst zeldzame (typologische) collectie vormen. Het 
markante aanzicht van het houten huisjeskamp in de Hoekse duinen draagt ten slotte bij 
aan de historische gelaagdheid en eigenheid van de kustlijn van Hoek van Holland. 
Bovendien past het naadloos in de duinen en beschermt het zelfs de natuurwaarde in de 
vorm van een natuurvriendelijke buffer.   



 
Het ondoordacht van de hand doen van dit unieke recreatieoord aan zee, dat 
onlosmakelijk deel uitmaakt van de ontwikkeling en de identiteit van Rotterdam, maakt 
het voortbestaan ervan uiterst kwetsbaar. Wij vragen de gemeenteraad van Rotterdam 
geen overhaast besluit te nemen tot verkoop aan derden, zonder daarbij de zorgvuldige 
bescherming van het immateriële en materiele erfgoed in acht te nemen. Bovendien kan 
‘behoud door ontwikkeling’ nadrukkelijk vastgelegd worden in het op te maken 
omgevingsplan: de houten kampeerstad aan zee als baken van hoe in Nederland de 
publieke zaak zorgdraagt voor levend erfgoed.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Mario Bruijns, auteur De houten kampeerstad van Rotterdam aan zee, bewoner Hoek van 
Holland 

Fransje Hooimeijer, universitair hoofddocent duurzame stedenbouw TU Delft, bewoner 
recreatieoord en Rotterdam 

Annuska Pronkhorst, architectuurhistoricus, voorzitter commissie aanwijzing 
monumenten Amsterdam, bewoner recreatieoord en Rotterdam 

Simone Rots, architectuurhistoricus, bewoner recreatieoord en Rotterdam 
Lara Schrijver, hoogleraar Architectuurtheorie Universiteit Antwerpen, bewoner 

recreatieoord en Rotterdam 
 
 
Ondersteund door: 
 

                                                Luuk de Boer, voorzitter Stichting Rotterdam is vele dorpen 
Mieke Dings, auteur Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920-nu 
Nicole van Dijk, Stichting Wijkcollectie en het Echt Rotterdams Erfgoed 
Teun van den Ende, Werkplaats Erfgoed 
Wijnand Galema, architectuurhistoricus Rotterdam 
Anneke de Gouw, lid Provinciale Commissie Heemschut Zuid-Holland en Historisch 

Genootschap Roterodamum 
Paul Groenendijk, architectuurhistoricus, Platform Wederopbouw 
Frans Hooykaas & Andries van Wijngaarden, oprichters Stichting Rotterdam Woont 
Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
Linda Malherbe, directeur Verhalenhuis Belvedère 
Herman Meijer, voormalig wethouder Rotterdam en partijvoorzitter Groen Links 
Geert van Nieuwenhuizen, lid Provinciale Commissie Heemschut Zuid-Holland 
Henk van der Lugt, voorzitter Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland  
J. Christiaan van Oordt, voorzitter Provinciale Commissie Heemschut Zuid-Holland 

                                                Michelle Provoost, architectuurhistoricus, winnaar Rotterdam Maaskantprijs 2020 
Wim Pijbes 
Niels van der Vlist, directeur Stadsherstel Rotterdam 
Cor Wagenaar, hoogleraar Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis RUG 

                                                Ton Wesselink, voorzitter Historisch Genootschap Roterodamum 
 

Bijlage: Voorpublicatie ‘Rotterdam aan Zee’ opgesteld door Heemschut Zuid-Holland / Heemschut – 
jaargang 97.nr2 - mei 2021 
 
 



 
Reactie Erfgoedvereniging Heemschut op planvorming Hoek van Holland –  
(zie artikel blad Heemschut jaargang 97, nr 2 – mei 2021)  
  
 
Recreatieoord Hoek van Holland – Rotterdams Erfgoed  
 

 
 
Inleiding 
Begin november 2020, kort na de jaarlijkse wintersluiting van Recreatieoord Hoek van Holland, 
viel bij huurders van de grond waarop 900 huisjes en 200 caravans staan, een brief op de mat. 
De gemeente Rotterdam kondigt aan dat het recreatieoord gemoderniseerd moet worden en 
daarvoor een commerciële partij te zoeken. De bewoners zijn geschokt. Nooit eerder kreeg de 
ombudsman in korte tijd zoveel klachten: recente eigenaren zijn bij aankoop niet over een op 
handen zijnde verkoop ingelicht en hoe kunnen bewoners invloed uitoefenen op 
onderhandelingen met een potentiële marktpartij?  De gemeente wil Europees aanbesteden! 
Na grote druk op de gemeenteraad moest het College na deze valse start in gesprek. 
 
Rotterdam aan Zee  
Van 1858 tot 1868 werd naar ontwerp van Caland de doorgraving van de Hoek gemaakt. Ter 
bescherming van de waterweg bouwde het Ministerie van Oorlog(!) tussen 1881-1889 het 
zwaarbewapende Fort aan de Maasmond.  
In 1875 was al besloten tot aanleg van een spoorlijntje, dat in 1893 in gebruik werd genomen. 
Het werd bepalend voor het karakter van deze badplaats, die net als Zandvoort via spoor met 
een grote stad werd verbonden.  De gewone Rotterdammers konden voortaan naar de Hoek, 
terwijl de welgestelden per auto zuidelijker naar Domburg reden.  
De opkomst van het strandleven versnelde na de annexatie door Rotterdam in 1914: onder 
rechtstreekse verantwoordelijkheid van de burgemeester werd de legendarische C.F. Jas als 
commissaris aangesteld. Er kwamen nutsvoorzieningen en ook een vakantieschool en 
zeehospitium. De gemeente legaliseerde in 1923 aan de Schelpweg het kamperen in de 



duinrand, waar tenten al snel plaats maakten voor houten huisjes. Tot 1935 bestuurde Jas de 
Hoek en hield persoonlijk toezicht op het strandleven en de kampeerders. *)    In de crisisjaren 
kwam er voor hen een stempelkantoor. De Duitsers gebruikten het terrein als schijnmijnenveld. 
Het merendeel van de huisjes ging in de oorlogsjaren verloren, enkele zijn bewaard gebleven. 
Na de oorlog werd teruggegrepen op de bouwtraditie uit de voorafgaande jaren. Er was sprake 
van een geleidelijke ontwikkeling. 
 
Een nieuwe snelle verbinding met de stad 
Rotterdam gaf bij de aanleg van de snelle Hoekse Lijn opdracht tot een cultuurhistorische 
verkenning om de ontwikkelingen goed in te kaderen.  Deze bevat een gebiedsbiografie, die 
getekend is door de militaire geschiedenis, waarvan de imposante monumenten het landschap 
domineren. Het kustgebied was lang dunbevolkt.  Een toestroom van arbeiders voor de 
waterwerken moest gehuisvest worden.  Daarna volgden de recreanten, waarvan de gezinnen 
tijdens de werkweken zomers in het kampeerstadje verbleven.   
Duidelijk is, dat de gemeente zelf tijdens de crisisjaren goed voor het welbevinden en de 
gezondheid van de langkampeerders zorgde.  De overheid nam zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid serieus.   
Mag die grond nu zomaar vervreemd worden zonder de maatschappelijke taak bij verkoop te 
borgen? De manier waarop marktpartijen hiermee omgaan, tekent zich af: de huur vervalt na 1 
jaar en de huisjes zijn dan niets meer waard. Wat volgt is exploitatie op basis van een 
vierseizoenen-verdienmodel met uniforme bungalows, afgestemd op tijdelijk verblijf van 
nieuwe rijken, die de herinnering aan vroegere generaties arbeiders van Rotterdam niet 
doorleefd kunnen doorgeven. Dat zou een harde breuk met het verleden betekenen.  
 
Hoe bescherm je immaterieel erfgoed? 
Het bijna 100-jarige recreatieoord is ongekend populair bij Rijnmonders. Zeelucht is kostbaar 
bezit in tijden van corona.   
In de cultuurhistorische verkenning was bij de waardenstelling weinig aandacht voor dit houten 
stadje in de duinen. Het bebouwingspatroon en de op vroegere vormgeving teruggrijpende 
bouwwijze van de huisjes verdient nadere bestudering.  
De recreatiegeschiedenis is op basis van interviews goed gedocumenteerd vastgelegd in twee 
boeken vol nostalgische foto’s. **) Samen met Bakkum en Vierhouten behoort dit terrein tot de 
oudste kampeerterreinen van Nederland. Vanuit cultuurhistorisch perspectief, een positie 
ondersteund door Heemschut, is het kamperen in bescheiden houten huisjes hier uniek. Het is 
een van de oudste vormen van recreatie aan zee. ***) 
Heemschut vindt dat dit immaterieel erfgoed bescherming verdient. Ook al hebben de vroegere 
houten optrekjes plaats gemaakt voor modernere varianten, het blijft een bijzonder ensemble 
waaraan de voorgeschiedenis is af te lezen. De gemeenschap is hecht. De geschiedenis van de 
stad Rotterdam is de geschiedenis van zijn bewoners, en het levend houden en goed 
overdragen van de cultuurhistorische betekenis aan volgende generaties verdient 
ondersteuning.  
 
Toekomstplannen  
De Hoek als geheel is de focus van een Rotterdams toeristisch-recreatief ontwikkelplan, dat in 
februari 2021 in de gemeenteraad voorlag. Er is politieke consensus dat de gemeente zelf niet 
de ideale partij is een recreatieterrein te runnen.  Ook de behoefte aan verbetering en 
modernisering is onderschreven. Doe dat vooral zorgvuldig en maak het weefsel niet stuk.  
Het zou de gemeente sieren hier een voor alle partijen goede oplossing te vinden, bij voorbeeld 
met inzet van een VvE of stichting van recreanten, die de zorg voor het terrein zou kunnen 
dragen. De gesprekken tussen bewoners en gemeente zijn stroef op gang gekomen, maar de wil 
eruit te komen is aanwezig. 



Het grotere kader wordt sinds kort bepaald door het provinciaal samenwerkingsverband 
Hollandse Duinen, waarmee de Provincie Zuid-Holland met partners als het Zuid-Hollands 
Landschap en waterleidingbedrijf Dunea het kustgebied met de vele Atlantikwall monumenten 
zal beheren. De provincie heeft het recreatieoord opgenomen in de canons van Zuid-Holland. 
Heemschut Zuid-Holland hoopt van harte dat in gesprek met deze grote partijen dit houten 
kampeerstadje van bijna 100 jaar oud wat sfeer, gebruik en bescheiden inrichting betreft, goed 
inpasbaar zal zijn. Wij zullen dat bepleiten. 
 
Echt Rotterdams erfgoed 
Het bestuur van het recreatieoord heeft - vertegenwoordigd door een jonge recreant - op 21 
maart de oorkonde “Echt Rotterdams Erfgoed” in ontvangst mogen nemen. Wij hopen dat deze 
erkenning de opmaat was voor fysieke bescherming in oude stijl en naar beste traditie van deze 
stad. 
 
Geert van Nieuwenhuizen, Anneke de Gouw 
Commissieleden Heemschut Zuid-Holland 
Rotterdam, april 2021 
 
*) In memoriam C.F. Jas, Rotterdams Jaarboekje, Reeks 07, 1969  
**) Mario Bruijns, De houten kampeerstad van Rotterdam aan Zee, Uitgeverij Ad Donker, 2013, 
Coolegem Media 2016 M 
***) Mieke Dings, Tussen tent en villa, het vakantiepark in Nederland van 1920 tot nu, Nai010, 
2015    
 

 


