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Bakkum-Egmond:  
       van Hoge Toren tot uitzichtduin Albertsdal
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Bron: PWN

0 1 km
Langs de Zeeweg naar Castricum aan Zee openen de duinen 
zich in de richting van Egmond. Bossen maken plaats voor 
open duin met rijke duinvalleien. Aan de binnenduinrand 
bij Bakkum liggen duingraslanden die alleen hier ruim 
aanwezig zijn: het oude nollenlandschap. Nabij Egmond is 
er de echo van de abdij van Egmond en doet de historische 
invloed van duingebruik door dorpelingen zich steeds ster-
ker gelden. Kenmerkende bloem: beemdkroon. Opvallende 
vlinder: kommavlinder.

De Hoge Toren
In de Tweede Wereldoorlog stond vanaf 1942 een houten toren 
van wel tachtig meter hoog op het ruim dertig meter hoge 
duin dat nu De Hoge Toren heet . Een gevaarte met een elektro-
nisch detectiesysteem, een voorloper van de radar. Het funda-
ment van de toren, een gietbetonnen platform, houdt samen 
met de naam van de top de herinnering aan de oorlog levend. 
Verder zijn bijna alle bunkers uit het duingebied verwijderd of 
afgedekt met zand. Soms wijst alleen de afwijkende begroei-
ing op een oorlogsrest, bijvoorbeeld de aangeplante wilgjes 
bovenop duintopjes aan de zuidzijde van de Staringweg.
Het landschap direct rond De Hoge Toren valt in twee helften 
uiteen: een open en natuurlijk duinlandschap tegenover 
voormalige landbouwgronden met bos. Aan de oostzijde van 
De Hoge Toren woelde de mens: het is in het recente verleden 
vergraven, afgezand of opgehoogd voor landbouw of bosaan-
leg, voor bunkerbouw of waterwinning. In het westen ligt een 
op het oog ongeschonden zeeduin met helm en enige duin-
doorn. De kalkminnende dauwbraam geeft hier in het najaar 
een paarsig-rood accent. Dit is de natuurlijke thuishaven voor 
patrijs en vroeger ook de wulp.
De kalkgrens van Kennemerland doet zich gelden: hier zijn 
de noordelijkste groeiplaatsen van kalkminnende soorten 
als donderkruid en wild kattenkruid. Sinds 2007 lopen in het 
open duingebied het hele jaar door Exmoor pony’s en Schotse 
hooglanders om vergrassing en bos terug te dringen. Het 
landschap is weer opener met meer mos in plaats van gras 
en met zandige plekken. De warmteminnende bokkenorchis 
heeft hier haar noordelijkste vindplaats in ons land. Tapuiten 
zijn er te vinden.
De naam Vogelwater voor het gebied ten zuidoosten van  
De Hoge Toren maakt duidelijk hoe vochtig het hier vroeger 
was. Ten noordwesten van De Hoge Toren liggen de vochtige 
duinvalleien van de Kil en het Reggers Sandervlak, verder is 
het duin hier door achtereenvolgens landbouw, bebossing en 
waterwinning minder drassig geworden.

Reggers Sandervlak
In het 50 hectare grote Reggers Sandervlak komt veel kalk uit 
de grond omhoog. Die kalk is afkomstig van schelpdeeltjes en 
met het blote oog te zien. Kalk is in het grondwater opgelost 
en als in de loop van het seizoen het water verdampt, blijft op 

de bodem een dunne, korrelige kalklaag over: hetzelfde spul 
als ketelsteen in de fluitketel.
Juist kalkrijke milieus zijn ware eldorado’s voor planten. In 
het kielzog van de weinig opvallende kalkminnaar knopbies 

staan hier vele tientallen planten te bloeien. Soms weinig op-
vallende als geelhartje, zeegroene zegge of het ranke varentje 
addertong. Maar ook fraai gekleurde: moeraswespenorchis  
in juli en in de nazomer parnassia, de zeer zeldzame bonte 
paardestaart en gentianen. Zowel slanke gentiaan als de veld-
gentiaan groeien hier.
Het Reggers Sandervlak is de enige grote duinvallei in het 
Noordhollands Duinreservaat die altijd vochtig is gebleven. 
Die vochtvoorziening heeft de vallei te danken aan de ligging 
aan de voet van een groot duinmassief, de Westerberg, ver van 
de waterwingebieden.
Waar kwelwater omhoog komt treffen we vaak een oliekleurig 
vlies van ijzerbacteriën. Dat vlies is vooral in het vroege voorjaar 
goed te zien, bijvoorbeeld in de diepe sporen van een tractor.
In de laagste delen van de vallei groeit overal knopbies. Bij 
nadere beschouwing gaat het om drie variaties op één thema: 
er zijn ruige, onbeheerde stukken; stukken met maaibeheer 
en delen die werden geplagd. In een onaangeroerde knopbies-
vegatie groeien ook veel tandjesgras en moeraswespenorchis. 
In gemaaide stukken voegt de Spaanse ruiter zich hierbij of de 
twee gentiaantjes die deze vallei rijk is. Het late maaien biedt 

veel meer soorten een plekje onder de zon. De soortenrijkdom 
van vijftien soorten per vierkante meter verdrievoudigt soms 
door dit beheer. De laatste twee jaar wordt er alleen nog zo nu 
en dan gemaaid om de struiken onder controle te houden.  
De grote en kleine grazers doen de rest.

Uitzichtduin Albertsdal: monniken in beeld
Albertsdal is te bereiken via de Weg naar de Bleek. Vervolgens 
westwaarts klimmen: eerst steil omhoog langs het hellingbos 
aan de lijzijde van het hoge duin. Brandnetels verraden lokale 
voedselrijkdom en hier en daar duikt langs het pad het sieraad 
van het binnenduin van Bakkum en Egmond op: beemdkroon. 
Hogerop worden de hellingen zo steil dat je het zand omlaag 
ziet eroderen – door wind, door vee, door kindervoetjes die 
omhoog willen. En door regen: deltavormige zandwaaiers lig-
gen aan de duinvoet. Duinsterretjes alom, goudgeelgroen.
Onder de top volgt een pas, een passage tussen de hoge dui-
nen, de laatste klim naar de top ligt links. Wind giert zoals het 
op alle passen gieren kan. Pal naar het westen ligt een diepe 
vallei met aan de zuidzijde eikvarens en kromhoutige bosjes 
met meidoorn op de hellingen. Aan de noordzijde van de val-
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Net boven de grens tussen Bakkum en Egmond, de oude Schei-
laan, ligt het ruim bemeten Doornvlak: eens een agrarisch ge-
biedje. De vroeger beweide delen van het gebied zijn ontdaan 
van hun rijke bovenlaag. Er zijn laagtes voor valleiplanten en 
meertjes voor vogels gegraven. De kijkhut werd gebouwd door 
vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. Enkele dennenbos-
sen zijn verwijderd om meer open duinlandschap te krijgen en 
wind de ruimte te geven om het zand te laten stuiven.

boven: Abdij van Egmond | Blauwe bremraap | Nieuwe speelvijver |  
Meertje met krabbenscheer, Doornvlak | Diederik met oude bomen |

onder: Beemdkroon | Spaanse ruiter | Wegwijzer | Aardster |
 Harlekijn |

Panorama vanaf uitzichtduin Albertsdal, voorjaar 2009

●
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lei, waar de zon recht instraalt, liggen zandige hoekjes: soms helm, 
soms duinrugjes waar het zand zich net neerzet en de dauwbraam 
zich thuisvoelt. Tenslotte een luxe trap naar de top. Kamperfoelie  
en liguster langs het pad, eikvarens en allerlei bloemen van het zee-
dorpenduin: wilde peen, nachtsilene.
Rijke vergezichten tot aan Egmond, een plukje duinsalomonszegel 
(schaars in Noord-Kennemerland) en in de open duingraslanden 
tijm en walstro. Westelijk wonen wind, konijn en vos; oostwaarts 
een blik op het oude Egmond van Romeinse tijd tot heden.
De hele streek gonst nog na van de aanwezigheid van de heilige 
monnik Adelbert uit 700 n.Chr. De later heilig verklaarde Adelbert 
en Willibrord troffen, op zoek naar bekeerlingen, hier de meeste 
mensen, Friezen. Deze Friezen bewoonden in groten getale het  
veel lagere duin van die tijd. De zendelingen bouwden hun eerste 
kerken, vaak niet meer dan eenvoudige houten gebouwen, in  
de oude duinen zoals bij Heiloo, maar ook op de strandwal bij  
Egmond. Het eerste machtscentrum van de graven van Holland  
en West-Friesland lag in deze omgeving, in Egmond.
Volgens de Egmondse jaarboeken gaf de keizer aan graaf Dirk ‘Eg-
mond met de weiden, de bossen en alles wat de nakomelingen nu 
bezitten’. Het moeras in de strandvlakten achter het duin werd pas 
ontgonnen vanaf de 10e eeuw, toen de bevolking talrijker werd. Het 
kwam in gebruik als bloemrijk hooiland, weiland of akker en werd 
vanaf ca 1100 beschermd door dijkjes, die nu deels te befietsen zijn.

De Adelbertusput
Volgens de overlevering werd Adelbert begraven aan de rand van 
het nollenland in een houten kapel, op de plaats van de huidige 

Adelbertusakker – de oorspronkelijke bewoningskern van Egmond. 
De akker, met de in 1924 gereconstrueerde fundamenten van een 
stenen kerk uit 1143, is nu te vinden op de grens van de intacte en 
de voor bollenteelt afgegraven duinen. Rond het jaar 1000 kwamen 
hier veel zandverstuivingen voor. De graaf van Holland, Dirk II, 
liet in het jaar 922 de stoffelijke resten van Adelbert opgraven. Hij 
begroef ze opnieuw in Hallem, het huidige Egmond-Binnen, in een 
door hem gesticht nonnenklooster. Enkele van Adelberts botten 
werden daar vereerd als relikwieën. De datum van de tweede begra-
fenis was 15 juni, nog steeds een dag waarop religieuze bijeenkom-
sten worden gehouden op de Adelbertusakker.
De legende vertelt dat in het geopende graf van Adelbert op won-
derbaarlijke wijze een bron ontsprong: de Adelbertusput. Voor 
boeren en hydrologen is het minder raadselachtig dat hier water in 
de ondergrond voorkomt. Wie in de binnenduinrand graaft vindt 
een overdaad aan zoet grondwater.
De abdij van Egmond, een Benedictijnenklooster, was privébezit 
van de gra ven van Holland, die er ook hun graf hadden. Om inmen-
ging van de bisschoppen van Utrecht en Echternach te vermijden 
kwam het later rechtstreeks onder de paus. In perioden van bloei 
kwamen nieuwe gebouwen tot stand, zoals de klooster kerk in 1139. 
De abdij bezat een zeer belangrijke boekerij. Aan Egmond hebben 
we annalen, een kroniek en grafelijke oorkonden te danken. Het 
was de eerste grafelijke kanselarij. Na een periode van verval bracht 
de eerste helft van de 16e eeuw nieuwe bloei: een abdijkerk met 
twee torens en een buurkerk met één toren. In 1567 werd het mo-
numentale kloostercomplex door de geuzen geplunderd en in 1572 
door de troepen van Diederik Sonoy in de as gelegd. De torens ble-
ven nog decennia staan. Resten van abdijkerk en klooster zijn vóór 
1750 gesloopt. Nadat in 1800 de laatste bouwvallen waren verkocht, 
volgden in 1820 de funderingen en grafstenen van graven en abten. 
Niettemin hebben opgravingen in de twintigste eeuw nog belang-
wekkende gegevens aan het licht kunnen brengen; o.a. het graf en 
het skelet van graaf Floris I. Het Rijksmuseum te Amster dam bezit 
een tympaan (steen boven de entree van de kerk) uit Egmond met 
daarop o.a. een afbeelding van gravin Petronella.

De Bleek
Aan de duinvoet ligt het oude nollenland met De Bleek. Het dateert 
uit de verstuivingperiode die al teruggaat tot de 10e eeuw. Nollen 
zijn lage en vaak oude duintjes die eeuwenlang gebruikt zijn om vee 
in te weiden. Het oorspronkelijke nollenlandschap liep kilometers 
oostwaarts door in wat nu polderland is.
De naam De Bleek verwijst naar het gebruik van de duinvoet als ble-

kerij rond de 17e eeuw: gewassen kleren werden in het land gelegd 
en in de zon gebleekt. Men profiteerde van de natuurlijke hulp-
bronnen: overvloedig en schoon water en de ruimte om de was 
op de velden uit te spreiden. Aan de noordrand van de Weg naar 
de Bleek, vlakbij het rode gebouw Koningshof, ligt een met mei-
doorns begroeid restant van wat in de 17e eeuw de konijnenheining 
was. Aan de zijde van het duin lag een wal met een houten heining 
of doornstruiken, aan de zijde van het cultuurland een sloot met 
een steile oever.
Op het nollenland van de Bleek heeft tot in de 18e eeuw een galg ge-
staan op de Galgeberg, ook aangeduid als ’t Geregt, die ter beschik-
king stond van de baljuw (gerechtsdienaar), van de toenmalige 
Hoge Heerlijkheid van Egmond. Andere delen van de negen hectare 
grote Bleek zijn in gebruik geweest als akkerland. De hoge zandwal-
len die de akkertjes omringen zijn goed herkenbaar. Het pwn is in 
1989 gestart met beweiding met vee in het zomerseizoen.
De duintjes zijn kalkhoudend, wat vanaf de Van Oldenborghweg 

te zien is aan de duinroosvelden, de witte akkerhoornbloem en de 
gele knolboterbloem. Ook kruipend stalkruid en tijm wijzen op 
veel kalk en een betrekkelijk jonge bodem. De kalkminnende flora 
o.a. oorsilene en nachtsilene hoort bij het zeedorpengrasland.  
In voormalige aardappellandjes groeit veel blauwe bremraap, die 
in het Noordhollands Duinreservaat meer voorkomt dan waar ook 
in Nederland. Blauwe bremraap is een parasitaire plant, die leeft 
ten koste van het duizendblad. Een andere bijzonderheid in dit ter-
rein is de landelijk zeer zeldzame aardkastanje die bij de Bleek, langs 
de Middenweg en in Koningsbos te vinden is. De Bleek is het be-
langrijkste terrein voor aardkastanjes in Nederland. De Bleek maakt 
deel uit van een veel groter complex van nollen. De kommavlinder, 
landelijk een bedreigde soort, komt hier in grote aantallen voor.

Op www.duinenenmensen films over de bokkenorchis en de 
kommavlinder en ’Een nieuwe start voor de Noord-Hollandse  
duinen’ met o.a. boswachter Dave Nanne in het Doornvlak.

Hoge Toren, Bakkum, circa 1943 en 2009

Nachtsilene Oorsilene

De Bleek met op de achtergrond de Galgenberg. In dit gebied zitten veel konijnen.April 2009: boven de duinrand en duinen bij Egmond-Binnen. Een zeer soorten-
rijke overgang van cultuurlandschap naar duinen. Zichtbaar zijn naaldbosaanplant 
en bos ter hoogte van Bakkum (boven links), het natuurontwikkelingsgebied 
Doornvlak met open stukken zand (boven midden), de tegenwoordig begraasde 
middenduinen en zeeduinen. Centraal een groen ‘voetbalveld’ dat bestaat uit in 
juni zeer kleurrijk bloeiende vochtige graslanden met o.a. kamgras, echte koe-
koeksbloem en rietorchis. Indien voorzien van een electrisch raster tegen vossen 
zouden er grutto’s komen broeden. Het open gebiedje met de twee meertjes is in 
2008/2009 aangelegd op de parkeerplaats. Het lijkt op natuurontwikkeling maar 
het is bestemd voor de kleinste duinbezoekers. (Zie ook foto op pag. 213). Langs 
de Middenweg staan hier op een eeuwenoud zanddijkje aardkastanjes en bloeit in 
juni goudhaver uitbundig. De oude akkertjes van de Bleek zijn linksonder te zien. 
Hier veel nachtgalen en braamsluipers in het loofhout en de grootste groeiplaats 
van blauwe bremraap van ons land. De zeldzame aardaker siert een enkel oud 
landje en in de kalkrijke duingraslanden op de lage duinen tussen de landjes 
treffen we veel knolboterbloem, vleugeltjesbloem, walstrobremraap en dé ken-
merkende bloem voor Bakkum-Egmond: beemdkroon.
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