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Informatieavond L’Avenue
Afgelopen maandag 14 maart jl. heeft de tweede informatieavond plaatsgevonden in LCC De
Hoekstee waarbij de inrichtingsplannen voor de 2e en 3e fase van de openbare buitenruimte van het
nieuwbouwproject L’Avenue zijn gepresenteerd. De plannen werden gepresenteerd door de heer R.
Koek van bureau Rijnboutt, die hier de afgelopen periode in opdracht van projectontwikkelaar O.C.W.
aan heeft gewerkt. Daarnaast is er een toelichting gegeven op de hoofdaansluiting van deze woonwijk
op de Dirk van den Burgweg die nader is uitgewerkt door de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting.
De voorlopige inrichtingsplannen zijn in te zien op de website van de deelgemeente
www.hoekvanholland.rotterdam.nl. De beelden behorende bij de presentatie van de heer R. Koek kunt
u tevens terugvinden op: http://www.oga-makelaars.nl/pdf_upload/CH-P-presentatie-ip%20planlavenue%2003-11-08.pdf.

Voortgang civiele werkzaamheden

Algemeen
De wijk begint steeds meer vorm te krijgen, maar is momenteel nog onderhavig aan de vele
werkzaamheden, zand en werkverkeer. Dit gaat gepaard met ongemakken voor de huidige bewoners
van L’Avenue fase I. Wij willen alle bewoners en bezoekers hierbij bedanken voor de enorme
verdraagzaamheid en medewerking en zullen nogmaals de civiele aannemer en de Bouwcombinatie
Hoek van Holland verzoeken zoveel mogelijk rekening te houden met de mensen in de wijk.

Straatverlichting
Vanaf dinsdag 15 maart jl. is er licht in de wijk, de aanwezige straatverlichting is eindelijk in werking
gesteld. Vanwege technische oorzaken brandt deze momenteel 24 uur per dag, maar dit zal zo snel
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mogelijk worden verholpen. De tijdelijke verlichting door middel van bouwmasten zal daarom buiten
afgekoppeld en verwijderd gaan worden. De bewoners die hebben meegewerkt aan de tijdelijke
verlichting willen wij bedanken voor hun medewerking.

Fietsbrug
De tijdelijke fietsbrug naar het Noordlandsepad is verwijderd in verband met het creëren van de
definitieve fietsbruggen. Één brug zal eind volgende week worden opengesteld met gebruikmaking
van een aantal noodvoorzieningen ten behoeve van gebruik door voetgangers en fietsers, waarbij de
fietsers dienen af te stappen en met de fiets in de hand van de brug gebruik kunnen maken.
Haag/Gras
Met de aanplant van de diverse bomen is ondertussen een aanvang gemaakt. Wellicht kunnen we deze
bomen dit jaar reeds in bloei bewonderen. Op diverse plaatsen is tevens een lage haag aangeplant. Ten
behoeve van de lage haag is indertijd gekozen voor de Berberis thunbergii. Vanwege het doornige
karakter stuit deze echter op wat weerstand in de wijk. De heer R. Koek zal gaan onderzoeken of er
enige alternatieven zijn. Het uitgangspunt is geweest een groene wijk te creëren, waarbij de hoop
bestaat dat dit zal worden behouden en verder door de bewoners in eigen tuin wordt uitgebreid.
Door de civiele aannemer zal er tevens gestart gaan worden met het afwerken en inzaaien van de
grasveldjes langs de diverse lanen en straten. Wij willen u dringend verzoeken niet meer over de
plantvakken en grasveldjes heen te rijden, daar dit de beplanting niet ten goede zal komen en zal
resulteren in modderpoelen in plaats van grasveldjes.
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Ontsluitingswegen
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de tweede ontsluitingsweg richting de woningen Duinbloem
en Cadence. Deze wordt uitgevoerd als bouwstraat in verband met de bouwwerkzaamheden en hieruit
voortkomend bouwverkeer, welk nog gebruik zal maken van deze weg. Deze tweede ontsluitingsweg
zal volgende week worden opgesteld voor verkeer.
Bij de eerste en de tweede ontsluitingsweg zullen voorzieningen worden opgenomen in de vorm van
drempels of versmallingen teneinde de snelheid te reguleren. Hierbij wordt uiteraard rekening
gehouden met de toegang voor brandweer en andere noodhulpdiensten. De entree van het gebied zal
worden gemarkeerd door een bord betreffende gebied met werk in uitvoering en een maximale
snelheid van 30 km. Ook deze ontsluitingswegen zullen worden voorzien van tijdelijke verlichting
nadat de Nutsbedrijven zorg hebben gedragen voor stroomvoorziening.
De Leen van Ooijenlaan zal vervolgens tijdelijk gesloten gaan worden in verband met
rioleringswerkzaamheden aan de Leen van der Houwenstraat en Henk Nijlandstraat.

Waterplas
De toekomstige waterplas tussen de Leen van Ooijenlaan en Avenue Van der Laan begint richting de
voltooiing voor wat betreft de uitgraving te geraken. Vanaf week 16 zal de plas gevuld gaan worden
met water en zullen de sluizen geleidelijk opengesteld gaan worden. De verwachting is dat het
ongeveer 4 weken in beslag zal gaan nemen voordat de waterplas gevuld is. Het kost daarna
vervolgens nog enige tijd voor het gehele gebied fase I qua water volledig gereguleerd zal zijn.

Henk Nijlandstraat
Vooruitlopend op de vaststelling van het Inrichtingsplan Fase II, zullen er vanaf week 17 door KWS,
ervan uitgaande dat de Nutsbedrijven hier tijdig gereed zijn, de trottoirs, verlichting en hagen aan de
Henk Nijlandstraat worden gerealiseerd. De nieuwe bewoners zullen direct vanaf de oplevering
gebruik kunnen gaan maken van de voorzieningen.
Boomfeestdag
Sinds 1957 planten ruim 100.000 kinderen van de basisscholen uit Nederland op de derde woensdag in
maart een boom langs straten en pleinen, in parken en bossen. O.C.W. heeft zich voor dit leuke
initiatief opgegeven bij de deelgemeente Hoek van Holland om met het project L’Avenue hieraan deel
te nemen. Woensdag 23 maart zullen de kinderen uit Hoek van Holland op de fiets naar L’Avenue
komen om in de Hoven Carré en Cour bomen te planten. Zij zullen om circa 10.15 starten met de
feestelijkheden, georganiseerd door de deelgemeente Hoek van Holland, die tegen het eind van de
ochtend afgerond zullen zijn.
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Achtergrond straatnamen L’Avenue
Op verzoek van kopers geven wij onderstaand toelichting op het ontstaan van de straatnamen van de
wijk L’Avenue. Wij willen de deelgemeente Hoek van Holland hartelijk bedanken voor de aanlevering
van de betreffende gegevens.
De straatnamencommissie van de gemeente Rotterdam heeft bepaald dat de straatnamen in de wijk
L’Avenue worden verleend aan de hand van namen van bekende Hoekenezen die veel voor Hoek van
Holland hebben betekend. U vindt hieronder de straatnamen en de daarbij bekende achtergrond:

Dokter Diamantlaan
Dokter S. Diamant
1881 – 1958
Dokter Diamant was een arts die in 1906 als eerste een langdurige huisartsenpraktijk opzette in ons
dorp en nauw betrokken was bij de verzorging van de overlevenden van de ramp van SS. Berlin in
1907.
Dokter Kniplaan
Dokter K.M. Knip
1888 – 1986
Dokter Knip was de vijfde huisarts die Hoek van Holland telde. In Hoek van Holland heeft de arts, die
als jongeling in 1922 kwam, een belangrijke plaats in ons dorp ingenomen zowel voor, tijdens als na
de Tweede Wereldoorlog. Ook maakte hij de EHBO afdeling Hoek van Holland groot.
Anthonius de Bruijnhof
Dhr. A.N.M. de Bruijn
1894 – 1975
Anthonius Nicolaas Maria de Bruijn werd geboren te ’s-Gravenzande op 9 juni 1894 en studeerde o.a.
aan het Canisius Lyceum te Nijmegen. Droeg tijdens de 1e wereldoorlog de wapenrok en trad op 26
maart 1918 in dienst bij de gemeente te Rotterdam, hulpsecretarie Hoek van Holland, als tijdelijk
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schrijver. Werd in 1919 benoemd tot klerk, in juni 1937 adjunct-commies, februari 1938 tot commies
en tenslotte op 1 september 1942 tot hoofdcommies, chef van de hulpsecretarie.
Wil Vinjéstraat
Mevr. W.A. Vinjé-Grootmeijer
1916 – 1991
“Niet ik maar u zelf discrimineert”, zo beet deelraadsvoorzitter L. van der Houwen maandagavond zijn
medebestuurslid mevrouw Vinjé toe. “U wilt dure woningen om in deze wijk alleen een zekere
categorie van mensen te krijgen”. Inzet van de woordenstrijd was een woningbouwplan aan de
Harwichweg waar al twee jaar wordt geprobeerd om achttien goedkope woningen te bouwen ten
behoeve van mensen met een lager inkomen die ook een eigen huis willen bezitten. Het plan verkeert
nog steeds in de ambtelijke molen, maar inmiddels heeft het architectenbureau Glücker een nieuw plan
ontworpen dat voorziet in de bouw van 10 villa’s met een bouwprijs van ƒ 140.000,- met daaraan
gekoppeld twaalf eengezinswoningen tegen een zeer lage prijs. Voorzitter Van der Houwen wilde er
niets van horen. Hij wil het bureau Glücker graag de kans geven om op een andere plaats zijn plan te
realiseren, maar wil de grond aan de Harwichweg reserveren voor het oorspronkelijke plan. Mevrouw
Vinjé voelde er echter wel voor om Glücker een kans te geven om met meer details te komen en
daarna de plannen tegen elkaar af te wegen.
Van der Houwen was van mening dat het politiek onjuist en persoonlijk onsportief zou zijn om na drie
jaar af te wijken van een ingenomen standpunt. Er zijn nog steeds zo’n 25 serieuze gegadigden voor de
goedkope bouw die oorspronkelijk ƒ 53.000,- was, maar nu inmiddels wel rond de zeventig mille zal
liggen. De discussie spitste zich toe tussen de voorzitter en mevrouw Vinjé met als hoogtepunt de
discriminatiebeschuldiging van de voorzitter. Met een kleine meerderheid besloot de deelraad tenslotte
het oorspronkelijk plan verder voort te zetten ten behoeve van de bouw van goedkope woningen. (april
1973)
Leen van Ooijenlaan
Dhr. L. van Ooijen
1934 – 1999
Leen van Ooijen kwam in 1951 in dienst bij drukkerij Nic. Van der Graaf. Na een mislukt kort
avontuur bij Slavenburg’s Bank in Maassluis ging hij een grafische opleiding volgen. Daarnaast was
het bijna onvermijdelijk dat hij zich ook ging bezig houden met de redactie van het weekblad “De
Vuurtoren”, dat in mei 1950 het levenslicht had aanschouwd. Al snel gingen zijn ambities dan ook
veel meer uit naar het journalistieke dan naar het grafische deel van het werk, al moest dat
noodgedwongen toch jarenlang gecombineerd worden.
Behalve voor de “De Vuurtoren” schreef Van Ooijen gedurende vele jaren voor dagbladen als “Het
Vrije Volk”, “Het Rotterdamsch Parool”, “De Tijd/Maasbode”, “de Rotterdammer”, het
“Rotterdamsch Nieuwsblad” en “Het Binnenhof” als correspondent in Hoek van Holland. Deze bladen
zijn inmiddels door vele saneringen ter ziele gegaan en de bijdragen beperken zich nu tot de
“Westlandse Courant” en het “Rotterdams Dagblad”. Ook is hij sportverslaggever bij de Westlandse
Omroep Stichting.
In 1989 schreef Leen van Ooijen een aanvulling op “Van Niet tot Iet”, dat in 1964 in de
oorspronkelijke versie verscheen van de hand van onderwijzer H.J Nijland. De rubriek “Langs de
Waterweg” is in de “Vuurtoren” een vaste wekelijks bijdrage en in het boekje “Mijmeren langs de
Waterweg” zijn vijftig van die verhaaltjes gebundeld.
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“Water naar de zee dragen” is een lang verslag van vijftig jaar beperkt lokaal bestuur in wijkraad en
deelgemeenteraad. Vanaf 1951 was Leen van Ooijen een trouw bezoeker van vele vergadering van
raad en commissies en aan de hand van zijn uitgebreide archief kon een lang verslag worden gemaakt
over de voorbije 50 jaar. Daarnaast bevat het boek een aantal krantenknipsels, anekdotes en interviews
en uiteraard een aantal foto’s. Vooral de politiek geïnteresseerde lezer zal met een glimlach van
herkenning of een frons van ergernis kijken naar alles wat er wel, maar ook alles wat er in vijftig jaar
niet gebeurd is. Want besturen in Hoek van Holland was en is inderdaad heel vaak “Water naar de zee
dragen”.
Leen van der Houwenstraat
Dhr. L. van der Houwen
1920 – 2005
Twintig jaar geleden maakte de heer L. (Leen) van der Houwen deel uit van de wijkraad en de
deelgemeenteraad. Gedurende het allergrootste deel van die periode, ruime vijftien jaar, was hij ook
voorzitter van de raad. Hij werd gekozen op voorstel van de Partij van de Arbeid, die op dat moment
weliswaar de grootste partij was in de wijkraad, maar die ook nu weer geen kandidaat beschikbaar had
om het voorzitterschap te vervullen, temeer omdat er nog steeds geen behoorlijke vergoeding
tegenover stond.
De komst van Van der Houwen als voorzitter werd met de nodige twijfel omringd, maar dat duurde
maar kort. Hij bleek een enorme doorzetter die met name bij burgemeester en wethouders en de
raadsleden in Rotterdam al snel een regelmatige bezoeker was.
“Ik heb die zaken altijd aardig naar mijn hand kunnen zetten”, zegt de nu 76-jarige tuinder. “Ik stapte
in Rotterdam gewoon de kamer binnen waar ik dacht dat ik moest zijn. Merkwaardig genoeg had ik
vooral in de wijkraadperiode de meeste medewerking van wethouders en raadsleden van de Partij van
de Arbeid”.
Met diezelfde Partij van de Arbeid had hij in de wijkraad een paar keer een stevige aanvaring. Zodanig
zelfs dat op een bepaald moment de hele fractie opstapte.
“Maar zelfs dat was wel aardig. Ze liepen kwaad weg, maar ik wist dat ze toch zo weer een keer
zouden moeten komen en dat is ook gebeurd”.
Van der Houwen is van menig dat tijdens zijn voorzittersperiode de sfeer als regel goed was. “Ik heb
weinig trammelant gehad en zelfs de ongezellige dingen pakten achteraf meestal toch nog goed uit”.
De strandopspuiting was een van de belangrijkste dingen tijdens zijn voorzitterschap. “Dat was toen
een kwestie van snel beslissen en ik heb dat vrijwel in mijn eentje moeten afhandelen. Het is overigens
niet helemaal geworden zoals ik dat wilde. We hebben een mooi breed strand gekregen, maar ik had er
graag een waterpartij in willen hebben in de vorm van een binnenmeer. Dat hoefde toen eigenlijk niet
eens veel te kosten, maar het is uiteindelijk toch niet gelukt. Ik vind dat nog steeds jammer, want het
gebied zou er zeker een bepaalde meerwaarde door hebben gekregen”.
Van der Houwen is nu nog steeds vol lof over de rol die Ir. Van Dijkshoorn, destijds de grote man bij
Rijkswaterstaat, in het hele gebeuren heeft gespeeld en over de medewerking die hij van die kant heeft
gekregen toen duidelijk werd dat er regelmatig zand zou moeten worden opgespoten. En negatief punt
vind hij zelf, dat er nog steeds geen behoorlijke verbindingsweg naar Hoek van Holland is gemaakt.
“De Maasdijk had allang als zodanig verdwenen moeten zijn en daar had een grote verkeersweg
moeten liggen. Ook zou er een tweede verbindingsweg moeten zijn om Hoek van Holland de allure te
geven die de plaats verdient”, zegt hij.
De meest schilderachtige figuur onder de vijf wijkraadsvoorzitters was ongetwijfeld de heer L. van der
Houwen. Hij kwam in 1966 op de voorzittersstoel en toen in 1973 de deel- gemeenteraad in het leven
werd geroepen, zat hij daar nog. Eigenlijk veel langer dan men hem had toebedacht. Want ook Van der
Houwen werd eigenlijk tot voorzitter gekozen, omdat anderen die functie op dat moment niet
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ambieerden. Tot veler verbazing- ook binnen de wijkraad – heeft Van der Houwen het als voorzitter
van de wijkraad en later van de deelgemeenteraad helemaal ‘gemaakt’.
De eenvoudige tuinder met alleen lagere school benutte zijn allergrootste kracht door zicht te
presenteren zoals hij was: zonder enige opsmuk, maar met doorzettingsvermogen van een bulldozer.
Hoewel ook hij keer op keer het hoofd stootte bij de Rotterdamse ambtenaren, zette hij stug door en
het gevolg was dat er op het stadshuis deuren voor hem open gingen, die voor de meesten van zijn
voorgangers gesloten bleven.
Twee secretarissen
De Hoekse wijkraad kende in 25 jaar twee ambtelijke secretarissen.
Van 1947 tot 1952 was dat de heer A.N.M. de Bruijn en daarna werd de wijkraad geassisteerd door de
heer F. van den Bergh. Vooral de laatste was door zijn enorme kennis van het Hoekse gebeuren een
onmisbare steunpilaar van elk Dagelijks Bestuur. Van den Bergh was wel een man met eigen inzichten
en die liet hij ook duidelijk naar voren komen.
In het Westland maakte Van der Houwen zich niet altijd populair bij zijn collega-tuinders. Met name
zijn jarenlange verzet tegen de komst van het composteringsbedrijf was er de oorzaak van, dat er in de
Westlandse gemeente een persoonlijke oorlog tegen hem werd gevoerd. Hij heeft er nooit wakker van
gelegen. “Ik ben nog steeds van menig dat het composteringsbedrijf een slechte zaak is voor Hoek van
Holland. Ik erger me eraan dat de deelgemeenteraad de laatste jaren zo gemakkelijk akkoord gaan met
uitbreidingsplannen.”
Van der Houwen is trouwens van mening dat er ook in andere opzichten te gemakkelijk dingen
worden geslikt. “Wij konden vroeger tijdens grote protestvergadering nog wel eens te hoop lopen.
Tegenwoordig is het allemaal veel tammer geworden”, vindt hij.
Tijdens zijn voorzittersperiode kregen op het gebied van de woningbouw het uitbreidingsplan Noord
en het Blesplan gestalte. Ook de bouw van het Herman Visserhuis en het Bertus Bliekhuis werden in
zijn bestuursperiode uitgevoerd.
Ten aanzien van de toekomst ziet Van der Houwen op korte termijn een noodzakelijk groei naar
12.000 inwoners om het voorzieningenniveau te kunnen handhaven. Die groei zal vooral moeten
komen via het Waterwegcentrum, maar door het afwijzen van de zelfstandigheid voorziet Van der
Houwen hier toch ook wel de nodige problemen.
Dat zijn eigen partij, het CDA, in 1996 voor het eerst in de oppositie kwam, vind de oud-voorzitter een
logisch gevolg van de opstelling van de fractie die geen sterke voorzitter kon leveren, maar die
desondanks toch die zetel wilde opeisen.
“En tenslotte wil ik ook de goede contacten noemen die we altijd gehad hebben met het
gemeentebestuur van Harwich. Er is eigenlijk niet zoveel uit voortgekomen, maar toch vond ik de
regelmatige ontmoetingen wel belangrijk”, zo zegt de voorzitter die in 1982 om gezondheidsredenen
moest aftreden nu, in augustus 1996.

Ben Kleywegthof
Dhr. B. Kleijwegt
1907 - 2000
Toen de heer B. (Ben) Kleijwegt medio 1959 voorzitter van de wijkraad werd, gebeurde dat onder
droeve omstandigheden. Hij werd namelijk opvolger van de onverwacht overleden voorzitter D. van
den Burg. “Het verwonderde mij eigenlijk een beetje dat toen een beroep op mij werd gedaan”,
herinnert hij zich nog. “De Partij van de Arbeid was de grootste partij en leek het meest aangewezen
om de voorzitter te leveren. Maar het was ook een kwestie van iemand vinden die tijd had om het werk
te doen, want er stond geen enkele vergoeding tegenover.” De PvdA steunde de kandidatuur van
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Kleijwegt niet openlijk, maar door zich te onthouden van stemming en geen tegenkandidaat te stellen,
kon de nieuwe voorzitter toch gekozen worden.
In augustus 1996, op de leeftijd van 89 jaar, kijkt Kleijwegt op die periode toch nog met genoegen
terug. “We hebben toen toch de verdere ontwikkeling van Hoek van Holland in gang gezet, als is dat
in de loop der jaren veel te langzaam gegaan. De Hoek heeft immers alles in zich om een schitterende
badplaats te worden.” Vanuit zijn woning aan het Seinpad heeft de bejaarde Hoekenees een riant
uitzicht over de Nieuwe Waterweg. Hij wijst in de richting van de zee en constateert: “dat is de
richting waarin we moeten groeien. Daar liggen de mogelijkheden voor Hoek van Holland. We hadden
natuurlijk al heel lang zelfstandig moeten zijn. We zijn nu steeds afhankelijk geweest van de politieke
visie van de gemeente Rotterdam. Daar had men er geen belang bij om Hoek van Holland echt te
ontwikkelen.”
Kleijwegt herinnert zich de tijd dat Hoek van Holland nog niet voor het grootste deel was gesloopt,
voor de Tweede Wereldoorlog dus.
“De enorme sloop die in de oorlogsjaren heeft plaats gevonden, is natuurlijk uiterst triest. Maar het
bood tegelijkertijd ook nieuwe mogelijkheden, die men echter nooit heeft willen benutten.” Kleijwegt
is dan ook een voorstander van de ontwikkeling van het Waterwegcentrum, dat vlakbij hem in de
buurt gaat komen: “Het is zaak om aan iedereen te denken. Het mooiste stukje van Nederland kun je
niet voor jezelf houden, dat moet ten goede komen aan iedereen. Als de politiek er achter gaat staan,
dan komt het zakenleven vanzelf wel. Maar er zullen eerst mensen moeten komen, die het echt
willen.”
De oud-wijkraadsvoorzitter vindt overigens niet dat alle blaam in Rotterdam terecht moet komen. Naar
zijn mening hebben ook de plaatselijke bestuurders in de loop er jaren te weinig besluitvaardigheid
getoond en hij vreest dat het in de nabije toekomst in dat opzicht weinig beter zal worden.:”Ik had
goede hoop dat een zelfstandig Hoek van Holland de zaken wat voortvarender zou aanpakken, maar
nu de zaken weer helemaal zijn teruggedraaid, zit dat er voorlopig niet in”, aldus de hoogbejaarde oudmakelaar en oud-politicus, die van 1959 tot 1962 leiding gaf aan de wijkraad.
Henk Nijlandstraat
Dhr. H.J. Nijland
1898 - 1974
De heer Nijland was in de Eerste Wereldoorlog als onderofficier tijdelijk gelegerd in het fort. Terug in
de burgermaatschappij werd hij in 1919 aangesteld als onderwijzer aan de openbare lagere school in
Hoek van Holland. Hij zou tot 1963 als zodanig werkzaam blijven, tot de Tweede Wereldoorlog aan
de lagere school, daarna aan de Muloschool. Nijland had een zeer grote interesse voor alles wat Hoek
van Holland betrof. Zijn muzikale inslag zorgde ervoor dat hij in de dertiger jaren dirigent werd van
het kinderkoor “De Kleine Stem”. Van 1931 tot 1940 was hij bovendien dirigent van de arbeiders
zangvereniging “Morgenrood”. Hij was muzikaal leider van een aantal schooloperettes en in 1953
fungeerde hij als tijdelijk dirigent van het dameskoor “Vox Humana”.
Ook politiek heeft Nijland zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van Hoek van Holland.
Toen hij in 1963 met pensioen ging, wijdde hij zich aan de eerste uitgave van “Van Niet tot Iet”,
waarin het ontstaan en de geschiedenis van Hoek van Holland werd beschreven.
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