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Het afgelopen weekend transfor-
meerde Todaysart het Spuiplein. Het 
festivalthema ‘The Hague Internatio-
nal City of Conflict’ zorgde voor span-
nende acts die aanzetten tot reflectie. 
Den Haag is internationale stad van 
vrede en recht. Een titel die ons aan-
zien geeft en verplichtingen met zich 
meebrengt. Een verplichting om 
gastvrij te zijn en een verplichting 
om een internationaal cultureel kli-
maat te hebben. En de verplichting 
om kritisch na te denken over vrede 
en recht. Wiens recht spreken we in 
Den Haag, welke bijdrage leveren we 
aan vrede in de wereld? Bij het Insti-
tute for Global Justice gaan topjuris-
ten deze vraagstukken onderzoeken. 
En de wetenschap is niet de enige die 
kritische reflectie biedt; ook de cultu-
rele wereld kan dat. 
De maatschappelijke context waarin 

dat gebeurt is ingewikkeld: door aan-
slagen, politieke moorden en de re-
cessie voelen mensen  zich onveilig. 
Er zit spanning tussen veiligheid vrij-
heid. In  de openbare ruimte en de 
persoonlijke levenssfeer kan veilig-
heid wel eens ten koste gaan van vrij-
heid, en vrijheid ten koste gaan van 
veiligheid. Alleen al die discussie te 
voeren is een vorm van kritische re-
flectie.
En daarmee is Todaysart als festival 
een kunstwerk geworden, want een 
poging tot kritische reflectie, zoals de 
maatschappij die mag verwachten 
van kunstenaars. En zo moet het ook 
zijn: kunst die haar betekenis ont-
leent aan de wijze waarop kunst zich 
verhoudt tot de maatschappij.

Marieke Bolle
Wethouder Cultuur & Financien
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Railverbindingen direct naar het 
strand waren in Nederland geen 
zeldzaamheid. Je had Bello, de 
stoomtrein die tot 1957 door de 
duinen reed naar Bergen aan Zee en 
je had tot 1966 een tramlijn, die 
direct eindigde achter de strandten-
ten in Oostvoorne. Een raillijn pal 
langs het strand, zoals de tramlijn 
langs de Vlaamse kust en het 
strandtreintje op Corsica bij Calvi, 
heeft Nederland echter nooit 
gekend. Of toch…? 

door Eduard Bekker

In 1906 werd besloten om de kust tus-
sen Hoek van Holland en Kijkduin te 
versterken. Hiertoe werd stapsgewijs 
langs het strand een railverbinding 
aangelegd, die aansloot op de spoor-
lijn van Rotterdam naar Hoek van 
Holland. In 1923 was deze lijn langs 
de duinrand doorgetrokken tot aan 
Kijkduin. Zo konden de wagens met 
basaltblokken direct vanuit het ach-
terland naar de kust worden ver-
voerd. Sterker nog: op elke strekdam 
werd tijdelijk een zijtak van deze 
spoorlijn aangelegd, zodat de blokken 
vanaf de wagons direct in zee konden 
worden gestort. Ook de heimachine 
werd via deze rail naar zijn bestem-
ming gebracht.
De spoorlijn was eigendom van het 
Hoogheemraadschap van Delfland en 
vervoerde nimmer mensen. Daar-
door was het lijntje nauwelijks be-
kend, laat staan dat men hierin moge-
lijkheden voor het opkomende 
strandtoerisme zag.

Bezetting
Tijdens de Duitse bezetting kwam de 
verbinding goed van pas voor de aan-
leg van de Atlantic Wall, die had moe-
ten verhinderen dat de geallieerde 
troepen hier aan land zouden gaan. 
De spoorlijn voerde toen grind en 
zand aan voor het maken van beton 
voor de bunkerbouw. Na de bevrij-
ding is het lijntje geleidelijk aan ver-
dwenen. Alleen in Hoek van Holland 
bleven enkele honderden meters in 
gebruik voor de aanvoer van materi-
aal voor de versterking van het toch 
wel smalle duingebied tussen die 
plaats en Ter Heijde. Uiteindelijk ble-
ven slechts 148 meter over, die slecht 
werden onderhouden, terwijl de NS 
graag van deze bedrijfsvreemde ver-
binding af wilde. In 1971 werd het 
boek ‘strandlijn’ dan ook definitief 
gesloten en verdween met de aanslui-

ting het laatste stukje. 
En zo miste Den Haag weer een prach-
tige kans voor een interessante rail-
verbinding. Meer missers zouden vol-
gen: het verkeer naar het Schevening-
se strand zit in de zomer muurvast, 
terwijl er tot 1953 een spoorlijn heen 
ging. Tot 1957 kende het vervoer naar 
de badplaats ook een voorloper van 
RandstadRail: de bekende Blauwe 
Tram, die langs de Nieuwe Scheve-
ningse Bosjes reed. Allemaal weg.
Ook aan de zuidkant van de residentie 
heeft men op het gebied van openbaar 
vervoer een forse veer gelaten. Er 
wordt in de politiek gepleit voor een 
doortrekken van de RandStadrail naar 
Kijkduin en zelfs voor een lijnennet 
naar het Westland.
Maar dat was er ooit al: de Westlandse 
Stoomtram Maatschappij (WSM) ver-

zorgde vanuit de Lijnbaan het open-
baar vervoer naar Monster, Naaldwijk, 
Poeldijk, Hoek van Holland, Delft, 
Maassluis en ook Kijkduin. Maar nog 
voor de WSM de kans kreeg om het 
vervoer te moderniseren, haalde zij 
bakzijl bij de gemeente, die in deze 
verbindingen vanuit de binnenstad 
een concurrent met haar eigen HTM 
zag; een politiek die in meer steden in-
terlokale tramlijnen de das om heeft 
gedaan.

Contact
Had men in 1927 – toen de stoomtram 
naar Kijkduin werd stilgelegd – beter 
nagedacht en contact gezocht met het 
Hoogheemraadschap, dan had er een 
doorgaande toeristische lijn in het le-
ven geroepen kunnen worden vanuit 
Loosduinen naar Hoek van Holland 

via Kijkduin. Een goed alternatief voor 
de auto.

Corsica
Maar ook in 1945 lag er nog een kans 
voor het grijpen. Toen was nog steeds 
een toeristische spoorverbinding mo-
gelijk geweest van Kijkduin naar 
Hoek van Holland. Een lijntje, te ver-
gelijken met het treintje dat in Corsi-
ca langs het strand bij Calvi rijdt. Voor 
badgasten tussen Kijkduin en Hoek 
van Holland had het een uiterst nut-
tige functie kunnen vervullen.
De lijn zou het hele strand tussen bei-
de plaatsen hebben kunnen bedienen 
en daarbij nauwelijks de natuur heb-
ben verstoord door de ligging vlak 
langs de rand van het strand; tevens 
een handige mogelijkheid om de 
strandtenten te bevoorraden. En zelfs 

nu er wederom wordt gewerkt aan de 
kustversterking had het spoor on-
schatbare diensten kunnen bewij-
zen. Misschien toch iets om over na te 
denken gezien de grootschalige toe-
komstplannen voor Kijkduin en de 
ontwikkeling van Hoek van Holland 
als nieuwe grote badplaats.

Eduard Bekker is freelance journalist en 
webmaker in Den Haag. Met dank aan Bert 
Klapwijk van het archief van het Hoogheem-
raadschap Delfland voor het nodige spitwerk.

De ‘verborgen’ lijn tussen Hoek van Holland  en Kijkduin, 1906 – 1971

Gemiste kans op een kustspoorlijn

De situatie rond 1925. Toen waren 
zowel de strandlijn als de stoom-
tram naar Kijkduin in bedrijf. Met 
een vooruitziende blik had er een 
verbinding tot stand kunnen komen 
voor een toeristisch zeer aantrek-
kelijke combinatie.

De strandlijn Hoek van Holland kende geen personenvervoer. Voor dit gezelschap voor het directiekantoor aan de 
losplaats bij ’s-Gravenzande werd een uitzondering gemaakt. Het gebouw is tijdens de Tweede Wereldoorlog op 
last van de bezetter afgebroken.> Foto: archief Hoogheemraadschap van Delfland


