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circa 1000 - 1850 

Vanaf de middeleeuwen tot in de 19e eeuw ontstonden aan de 
kust grote zandverstuivingen. Dit kwam waarschijnlijk door een 
verandering in het klimaat en door menselijke ingrepen: hout-
kap en ontbossing, ontwatering van het achterland en na 1300 
een kunstmatig hoog gehouden konijnenstand. Nederzettingen, 
landbouwpercelen en bossen verdwenen uiteindelijk onder het 
zand van de nieuwe, Jonge Duinen. Maar de kuststrook bleef een 
landschap van mensen getuige de zeedorpen, kleine tijdelijke 

nederzettingen in het duin, sporen van beweiding, jacht, hout-
kap en zandwinning. Het duin was in de middeleeuwen eigen-
dom van de graven van Holland. Later kwam het in het bezit van 
edelen en rijke kooplieden – met kastelen en landhuizen aan de 
binnenduinrand. Grootgrondbezitters lieten hun (jacht)rechten 
op grote schaal gelden; bewoners van de duinstreek deden dat op 
kleine schaal – zij scharrelden op allerlei manieren een bestaan 
bij elkaar.

Bos komt en gaat
Zonder de invloed van mensen en vee groeit overal bos, behalve 
vlak bij zee. Aan het begin van de middeleeuwen ontstond bos op 
de strandwallen, zoals bij Heiloo en op de haakwallen van Bergen. 
Op de drogere plekken groeiden beuken en eiken, in de natte 
strandvlakten stonden iepen, essen en elzen. Open duinland was 
onontgonnen of werd beweid. In de jongere duinen nabij de kust 
kwamen grote struwelen voor met jeneverbes, duindoorn, mei-
doorn, berk en lage eikjes.
Tegenover de natuurlijke tendens tot bosvorming staat ontbossing, 
doorgaans door boskap en het weiden van vee. In perioden van veel 
landbouw was er weinig bos en omgekeerd. Een eerste ontbossings-
fase was de late ijzertijd, rond het begin van onze jaartelling. Toen 
was er sprake van uitgebreide bewoning van de kuststrook. De oor-
spronkelijke Friese bevolking van de strandwallen bestond van 
veehouderij, visserij en jacht. Na de ineenstorting van het Romein-
se Rijk (in de 4e eeuw) en vernatting van het achterland trokken de 
Friezen zich deels terug in het duin bij zee, waarna op sommige 
strandwallen (o.a. bij Boekel) het natuurlijke beukenbos zich kon 
herstellen.
Vanaf het jaar 600 nam de bevolking opnieuw toe. De oudste ons 
bekende plaatsnamen dateren uit die tijd en verwijzen naar bossen. 
Het woord loo betekent ‘licht en open bos’, in tegenstelling tot 
‘zwaar en dicht bos’, een woud, zoals eens bij Wimmenum lag. Met 
de groei van de bevolking slonk het bos. Aanvankelijk geleidelijk, 
maar vooral in de 11e en 12e eeuw was ontginning door boskap 
algemeen. Hiernaar verwijzen plaatsnamen met rode (rooien) erin, 
zoals Brederode, Tettenrode (in Zuid-Kennemerland) en Roodaam 
(in Castricum). Boskap was mede de oorzaak van de verstuiving die 
tot de vorming van de Jonge Duinen leidde vanaf het jaar 800. Een 
andere oorzaak was de ontwatering (drooglegging) van het achter-
land, die water onttrok aan de duinen. Na eeuwenlange boskap, 
jacht, konijnenvraat en (over)begrazing lag het duin er na de mid-
deleeuwen open en stuivend bij. Op de strandwallen erachter lagen 
akkers en weidegronden tussen de dorpen met af en toe een duin-
tje of een heideveld. Alleen in oudere valleien bij Bergen lagen nog 
wat vochtige berkenbosjes. Tot in de 19e eeuw kon een ‘wandelend’ 
duin gemakkelijk zo’n bosje opslokken.
De ontginningen direct aan de duinvoet gingen in de 16e en 17e 
eeuw door. Zo ontstonden de nederzettingen Mariënbosch, Elswout 
en de blekerijen onder Aelbrechtsberg. Deze ontginningen zijn op 
kaarten vrij goed te volgen. Vaak gingen ze gepaard met het afgraven 
van zand, ook wel afzanding genoemd. Tegen 1800 zijn veel nollen-
gronden nog onontgonnen, of weer bebost geraakt. Jan Kops meldt 
er in 1798 vele, onder meer Breesaaperduin, Molenduin, Leijduin en 
Kijfduin. Een aantal daarvan is door latere afzandingen geheel ver-
dwenen, andere zijn landgoederen geworden of villawijken.
Opvallend is het verschil in bosnamen in het noorden en het zuiden 
van het gebied. In Noord-Kennemerland komt het woorddeel loo 
vaak voor: open bos, bosweide. In Zuid-Kennemerland bevatten 
veel namen het woord hout, wat verwijst naar het winnen van tim-
mer- en brandhout. Uitzonderingen zijn Haarlem (‘Haar-loo-heem’) 
in het zuiden en de Alkmaarderhout in het noorden. Deze laatste 
naam is echter pas in het begin van de 17e eeuw gegeven aan het 
nieuw aangelegde stadsbos, naar analogie van de Haarlemmerhout.

Oud bos: niets dan restanten
Hoge bomen waren nabij oudere landgoederen te vinden, bijvoor-
beeld de iep van Kraantje Lek, die na haar onvermijdelijke einde 
eind vorige eeuw in brons is gegoten. Alleen nabij kastelen, zoals 
het Heemskerkse Marquette, langs grenzen tussen twee gemeentes 
(heerlijkheden) en op voor landbouw te natte plekken stond nog 
enig bos, veelal hakhout. Het Haarlemmerhout is van oorsprong 
een zeer groot grensbos. Het besloeg de hele zuidzijde van Kenne-
merland. Het natte Krengenbos aan de Korendijk is een oud bos-
restant met essen op de grens van Castricum en Heemskerk. Het 
maakte in de 17e eeuw samen met de huidige Lugtenakkers aan de 
Noordermaatweg deel uit van het Noorderbosch of Bickersbos bij 
Noorddorp. Bij Bergen bevinden zich enkele plekken waar mogelijk 
sinds de 16e eeuw altijd loofbos is geweest. 
Oud, natuurlijk bos beslaat nu niet meer dan enkele tientallen hec-
taren: berkenbos en enig eikenbos. De berkenbossen bevinden 
zich vooral in het Heemskerkerduin en bij Bergen aan Zee en zijn 
fraai te zien op de kaart van Gevers uit 1823. Deze bossen zijn voor 
Nederlandse begrippen weliswaar oud, maar zijn grotendeels rond 
1800 ontstaan en vaak benut voor houtwinning.

Oude namen in het duin
Gezien het recente ontstaan van de Jonge Duinen zijn geografische 
namen in het duingebied doorgaans minder dan 1000 jaar oud. 
Enkele ‘oudjes’ bevatten het woord mare (waterloop) en kunnen 
een verwijzing zijn naar het Oer-IJ-landschap aan het eind van de 
vroege middeleeuwen. De naam ven voor laag gelegen weidegebied 
komt overeen met het Friese woord fenne voor laag en venig (hooi)
land of weiland. In het huidige natuurgebied het Vennewater bij de 
ingang van het duin bij Egmond-Binnen klinkt deze oude stam 
door. Andere Friese elementen zijn cluft (ook wel clugt), dat heuvel 
betekent en croft (crogt of krocht) voor akker of omsloten perceel.
In het polderland is het woord mede of made voor laaggelegen gras-
land gangbaar. Het is vergelijkbaar met het Engelse meadow. Ten 
noorden van Heemskerk lag het Noorderveld of Noorderbroek met 
de huidige Noordermaatweg: middeleeuwse cultuurgrond in het 
vroegere Oer-IJ-landschap. Namen als maat, mient of meent waren tot 
de Franse tijd (circa 1800) gangbaar voor gemeenschappelijke weide-
grond.
Voor de begroeide duinen gold vanouds de term wildernisse: nutte-
loos geachte grond, behalve dan voor jagers en herders. Het woord 
veld als benaming voor een duinperceel wijst meestal op een vroeg 
en extensief gebruik voor beweiding. Woorden als dal en del (en 
incidenteel pan of tobbe) zijn gangbaar voor lage delen. Nol duidt op 
duinen met een vaak lage, afgeronde vorm. Bij Schoorl heten ook 
hogere duinen soms nol, zoals de Baaknol. In de hele duinstreek 
was blinkert het woord voor een wit oplichtend stuifduin. Na vast-
legging van het zand verdween het stuivende landschap en raakte 
deze benaming in onbruik.

Kerken, oude bouwwerken en buitenplaatsen
De oudste kerken in Kennemerland dateren van ca. 720: de Engel-
munduskerk in Velsen en de kerk op de Adelbertusakker in Egmond-
Binnen. De vroegste grafelijke kastelen die uit schriftelijke bronnen 
bekend zijn stammen uit de 13e eeuw; sommige kunnen een ou-

Boskap, bebouwing en wegen, jacht en zeedorpen

Johannes Jansz Vermeer: Duinlandschap ca 1675, waarschijnlijk Santpoort. Het gebouw is waarschijnlijk de hofstede Driehuijs, gezien vanaf het Tolsduin.  
Stuivende duinen gaan over in lieflijk landschap met boomsingels. Op de horizon ligt het Wijkermeer, toen nog zout en via het IJ de open verbinding  
met Amsterdam.
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Plaatsnamen en hun betekenis
Elke naam van elke plek heeft ooit een betekenis gehad. Van bijvoor-
beeld Zaandam, Ouderkerk en Bergen ligt de betekenis voor de hand, 
maar de meeste namen zijn minder makkelijk te duiden. Kenners van 
toponiemen (geografische aanduidingen) proberen plaatsnamen te 
herleiden tot Friese, Nederlandse, Germaanse of Keltische woorden. 
Daarbij gaat het om plaatsnamen, maar ook om namen van wegen, 
kruispunten, beken, rivieren, streken en in ons geval bijvoorbeeld 
ook van individuele duinen en duinvalleien. Keltische namen zijn bij 
ons zeldzaam, maar een belangrijk voorbeeld is duin, van dun, dat 
berg of versterking betekent.
Sommige van de alleroudste namen verwijzen naar voorchristelijke 
religies. Hargen heette rond het jaar 800 Horgana, wat terug te voeren 
is tot het oud-Nederlandse woord harag: heiligdom of offerplaats. De 
naam Heiloo (o.a. ook Heligelo) verwijst naar een heilig bos en de Friese 
religieuze tradities. Tot de voorchristelijke namen behoort wellicht 
ook Wimmenum. Mogelijk wijst de stam wi op een gewijde plek.
Het simpele feit dat een nederzetting een plek om te wonen is, komt 
vaak in de plaatsnaam terug. Denk aan alle dorpen met huis of huizen 
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Salomon van Ruysdael: Strandgezicht bij Egmond aan Zee, ca 1645-1650. Een welvarend gezelschap in een kaal duin op weg naar het dorp dat toen rijk was door de 
grote vraag naar vis in de machtige steden. De St. Agneskerk is door kustafslag in het begin van de 18e eeuw verdwenen. Het Zuiderduin is nog onbebouwd.

in de naam. Het vroeg-middeleeuwse woord hem staat eveneens  
voor woonplek, ook in de vorm van heem, heim, em, um of om. Hiervan 
zijn voorbeelden te over in Kennemerland: Adrichem (bij Velsen), 
getraceerd ter hoogte van de huidige watertoren in IJmuiden, Assum, 
Castricum, Arem, Rinnegom en Petten (oorspronkelijk Pathem).  
De vroegste kerken verschenen op de oude heilige plaatsen.
Vaak wordt hem gecombineerd met een eigenschap van het land-
schap of van de vroegere bewoners. Arem, een ondergestoven ne-
derzetting uit de vroege middeleeuwen bij Bakkum, moet een woon-
plek op of bij een zandrug (hara) geweest zijn. Bakkum zelf was een  
 ‘woonplek op of bij een langgerekte heuvelrug’ en is dat nog steeds. 
Egmond-Binnen heette vroeger Hallem: een oudnederlandse aan-
duiding van een woonplek op een bocht of uitloper van hoger land 
(em en halha). Een geest is een hogere zandgrond met akkers, meestal 
een strandwal. Deze vroeg-middeleeuwse aanduiding is terug te 
vinden in Dorregeest (bij Akersloot), Uitgeest en Zanegeest.
Veel namen verwijzen – hoe kan het ook anders in Holland – op de 
één of andere manier naar water. De vroeg-middeleeuwse aandui-

ding e of i of y duidt op de aanwezigheid van een waterloop. Het zijn varian-
ten van het woord aa: een oerwoord dat verwant is aan het latijnse aqua: 
water. In Kennemerland vallen op: het IJ, Krommenie en ook: Die, Diemeer 
en Limmerdie. Alkmaar is een oud woord en betekent zoveel als ‘modder-
meer’. De betekenis van de naam Egmond is onduidelijk. Voor de voor de 
hand liggende betekenis IJmond is geen enkel bewijs. De noordelijkste 
uitmonding van het Oer-IJ lag zuidelijker, ter hoogte van Castricum. Het 
woord mond kan overigens behalve ‘monding’ ook ‘versterkte plaats’ bete-
kenen. Dat zou kunnen verwijzen naar de abdij en/of het slot van Egmond. 
Plaatsnamen verwijzen ook vaak naar bos of bomen. Een veel voorkomende 
uitgang van plaatsnamen is loo, dat ‘licht bos’ betekent. De naam Boekel 
duidt waarschijnlijk op de aanwezigheid van open beukenbos en vormt een 
zeldzame verwijzing naar de beuk die rond het jaar 500 op de strandwal van 
Boekel groeide. Vronen is afgeleid van vronlo: open bos van de (Friese) ko-
ning. Ook in de naam Schoorl (Scoronlo) zit de stam lo. Het woord schar of 
schoor betekent hoge rivieroever of strandwal – denk aan het Engelse shore 
en het Zeeuwse schor of kwelder. Schoorl betekent dan: half open bos op een 
wal.

 

     Kerken en kapellen

     Abdij

     Verdwenen 

     nederzettingen

 

Kaart uit 1635 van Willem en Joh.Blaeu: Holland en West-Friesland. Landbouwontginning de Breesaap in de duinen is zichtbaar, maar de Hoepbeek bij Castricum 
en andere ontginningen (nog) niet.

Kennemerland 
rond het jaar 1000

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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dere oorsprong hebben. In Zuid-Kennemerland lagen ondermeer 
kastelen in en bij Haarlem: het jachtslot Tetrode en het Huis te 
Kleef, waarvan restanten in de huidige stadskwekerij te vinden zijn. 
De Aelbrechtsberg in Bloemendaal is van oorsprong een grafelijke 
hof. Bij Heemstede lagen het Huis te Heemstede (verdwenen) en 
kasteel Berkenrode, waarvan alleen nog een eiland resteert. In Wor-
merveer lag het Huis te Zanen. Rond 1300 lagen particuliere kaste-
len in Santpoort (het kasteel van Brederode, nu een ruïne) en in 
Velsen. Het laatste had mogelijk een nog oudere oorspong.
Vanaf de 12e eeuw kwamen er ook in Midden- en Noord-Kennemer-
land verdedigbare huizen langs de binnenduinrand te staan.  
Assumburg en het slot Egmond aan den Hoef zijn daarvan de be-
langrijkste. Daarnaast kwamen andere stenen huizen voor, groot of 
klein, die soms dienst deden als jachthuis: bijvoorbeeld Marquette 
en Oud Haerlem in Heemskerk en Kronenburg in Castricum.  
Van de laatste twee resteren alleen ondergrondse resten.
In de 15e eeuw verloren de kastelen hun positie als militaire steun-
punten. Wat daarna nog kasteel wordt genoemd, doet meestal alleen 
nog aan verdedigbare huizen denken door bijvoorbeeld torens of 
grachten. Veel adellijke huizen werden verbouwd tot een buiten-
plaats met tuinen en ‘plantages’. Nieuwe buitenplaatsen verschenen.
De oudst bekende buitenplaats van een niet-ambachtsheer is vermoe-
delijk Rampenbosch (1507), even ten zuiden van Bergen, dat eigen-
dom was van de Haarlemse familie Ramp. De plaatselijke ambachts-
heer, Brederode, bezat bij Bergen een klein jachthuis, bekend als  
‘Out Heerenhuijs’. Van vóór 1600 zijn in ieder geval Leyduin bij 
Heemstede, Craeneberch (Kranenburgh) bij Bergen (beide ca 1560) en 
Olthoff alias Teylingerbosch ten zuiden van Vogelenzang (ca 1580).
Rond Velsen lagen ooit 63 buitenplaatsen, waarvan de meeste zijn 
gesticht in de 17e eeuw. Naast enkele kleinere zijn vier grotere be-
waard gebleven: Beeckestein, Waterland, Velserbeek en Schonen-

berg. Veel 17e-eeuwse buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland zijn 
tot kasteeltjes uitgebouwde boerderijen. Het Hof te Bergen, nu ’t 
Oude Hof, gaat niet terug op een eerdere hofstede en is tussen 1643 
en 1660 als buitenplaats aangelegd in de formele Franse stijl (zie 
verder pagina 198). Scheybeek te Beverwijk (1635) had een tuin in 
Italiaanse stijl.
Met de aanleg van parken, plantages en lommerrijke lanen vond 
ook afvlakking en afzanding van de duinen ter plekke plaats. Aller-
eerst van de lagere nollengronden (zwak golvende duinterreinen), 
maar al gauw ook van de voet van de hoge Jonge Duinen. Vooral bij 
Velsen is al in de 16e eeuw op grote schaal afgezand. De meeste 
vaarten die recht op de duinvoet staan zijn in die tijd gegraven en 
gebruikt voor zandafvoer, zoals de Heussensvaart in Bloemendaal, 
de Haarlemse Brouwersvaart en de Jan Gijssenvaart bij Santpoort. 
De Hargervaart richting Hargergat is de meest noordelijke variant 
(zie ook de kaart met kerken op pagina 49 en met oude versterkin-
gen op pagina 52).

Verstuivingen
De duinen waren van de middeleeuwen tot diep in de 19e eeuw een 
periodiek stuivende zandzee. Dat gaf veel overlast. De oudst be-
kende bepaling met het doel het zand vast te leggen is van Graaf 
Willem V van Holland. In zijn verordening uit 1353 wordt van be-
planting met helm gesproken. Jacoba van Beieren gaf in 1418 op-
dracht tot helmbeplanting van de duinen achter Aelbrechtsberg en 
Tetterode, nu deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De 
strijd tegen het zand moest telkens opnieuw worden aangegaan. 
Zeedorpelingen en keuterboertjes van de binnenduinrand droegen 
een steentje bij aan de verstuiving door ondanks strenge verbods-
bepalingen de wildernisse van struiken en hogere begroeiing te ont-
doen. Maar ook de jacht zorgde voor verstuiving.

Jacht in de wildernisse
Op alle woeste gronden van Holland hadden de graven het alleen-
recht op de jacht. In plakkaten gaven ze gedetailleerd aan welke 
straffen er op stroperij stonden. Jagen deden de edelen niet om het 
vlees, maar als “eerlijke excercitie en vermaekelijkheid”. Ze joegen 
op wilde zwijnen, reeën en edelherten. Vooral het schieten van een 
edelhert gaf de aristocratische jagers van de middeleeuwen en de 
Gouden Eeuw veel aanzien.
De jacht diende ook een economisch doel. Het meest bejaagde dier 
was het konijn – vooral om zijn lekker dikke vacht. Er werd in het 
duin ook waterwild gevangen of bejaagd, waarnaar bijvoorbeeld de 
namen Ganzenveld, Vogelwater en Kieftendel verwijzen. Vogelkoyen, 
vooral gebruikt voor de eendenjacht, lagen zowel vlak buiten het 

duin als erin, bijvoorbeeld bij het Heemskerkse Watervlak. Tot in de 
19e eeuw waren vinkenbanen populair. Ze lagen langs de binnen-
duinrand en er werden in de trektijd tienduizenden zangvogeltjes 
gevangen. 

Een opgefokte konijnenstand
Het konijn is omstreeks 1200 vanuit Frankrijk de Nederlanden bin-
nengekomen. Waarschijnlijk werd het verhandelen van konijnen-
bont al snel profijtelijk. Edelen zetten konijnen uit bij hun kasteel, 
in zogenaamde warandes. In de 16e eeuw pachtten duinmeijers 
warandes van de grondbezitter. Ze legden konijnenbergen en pijpen 
aan en hadden in hun waranden het alleenrecht op de konijnen-
vangst. Van deze pijpen hebben we het mooie spreekwoord ‘de pijp 

Jacob Isaaksz. van Ruisdael: Duinlandschap met konijnenjacht, ca 1650. Opvallend zijn de vrijwel kale duinen bij de zee. 

De ruïne van Brederode bij Santpoort, met op de voorgrond konijnsbergen: 
voor konijnen vrijgemaakte of aangelegde lage zandruggen bedoeld om de 
konijnenstand te stimuleren.

Standbeeld van Lamoraal van Egmond (1522-1568) in Egmond aan den Hoef.  
Op de achtergrond de Slotkapel en de opgemetselde resten van het slot van 
Egmond. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 werd het slot verwoest.  
De kapel raakte zwaar beschadigd en werd in de 17e eeuw hersteld.
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uitgaan’ overgehouden. ‘Edelen en andere gequalificeerden tot de 
Jacht’ hadden de jachtrechten. Op stroperij stond een boete van 
tien ponden en het verlies van het rechteroog, recidivisten verspeel-
den ook het linkeroog. Stroperij door huisdieren werd zwaar be-
straft: “De Huijslieden … is gelast haere catten d’ooren af te snij-
den”. Roofdieren werden geweerd; kort na 1400 was de vos verdwe-
nen uit het duin. Rond 1600 leverden de duinmeijers 40.000 konij-
nenvellen per jaar. Maar de beschermde en vaak bijgevoerde 
konijnen groeiden snel in aantal. Dat gaf allerlei problemen. De 
konijnen vraten binnen de kortste keren de warandes kaal en ver-
oorzaakten extra verstuiving. Daarnaast gaven de dieren zelf ook 
overlast. Boeren moesten duindijken aanleggen rondom weilanden 
en akkers, “om haar land tegen de duynbeesten, conijnen en ander 
gewildt te conserveeren ende bewaeren.” Met hetzelfde doel groe-
ven ze sloten met steile oevers. Een restant hiervan is nog zichtbaar 
langs de Weg naar de Bleek in Egmond. Het hielp onvoldoende en 
veel boeren konden weinig anders dan hun land langs de duinkant 
braak laten liggen. Een geleidelijke overgang tussen duin en boeren-
land was tot in de twintigste eeuw overal gangbaar.

Ontbloting
Overlast en verstuiving brachten de Staten van Holland en West-
Friesland er in 1661 toe de ontvolking (ontbloting) van enkele duinge-
bieden te gelasten: de bevolking werd gedwongen te verhuizen. In 
de andere gebieden moesten de konijnen door een konijnenhei-
ning in het duin worden gehouden. In 1668 verzochten Heemsker-
kers bij de Staten of ze, net als bij Bergen en Castricum, “een digte 
Conijn-Heiningh” mochten plaatsen. De heining moest aan specifieke 
maten en eisen voldoen, zoals: “starck met roeden of met paelen of houd-
ten vier voet hoech”. De kosten van aanleg en onderhoud kwamen voor 
rekening van de eigenaren en pachters van de landerijen. In deze 
uitgesproken houtarme streek was dat nogal wat. Of het nu door 
overlast was of door de kosten van omheining, de duinrandbewo-
ners trokken aan het kortste eind en de konijnenstand werd hoog 
gehouden.
Vanaf 1795 verdwenen de rechten der aanzienlijken en mochten 
gebruikers, pachters en eigenaren in gelijke mate jagen. Dat leidde 
tot een tweede bloei van het konijnenbedrijf en opnieuw proble-
men door zandverstuivingen.

Duinwater
Het duinwater werd al vroeg benut, bijvoorbeeld door bierbrou-
wers. De waterwinners pompten onder andere vanuit de Brouwers-
kolk bij Schoorl en uit duinrellen duinwater in bakken en schuiten 
en vervoerden het via Schoorldam en de Koedijker vaart naar de 
Bierkade in Alkmaar. De Brouwersvaart bij Haarlem en de oude en 
nieuwe (nog bestaande) Brouwerskolk bij Overveen zijn zuidelijke 
equivalenten. Duinwater werd in de 17e en 18e eeuw ook benut bij 
papierfabricage. Er stonden bijvoorbeeld papiermolens bij Schoorl, 
Bergen en Egmond aan den Hoef.
In de 16e eeuw ontstond tussen Katwijk en Egmond de bedrijfsma-
tige linnenblekerij. Tot diep in de 18e eeuw werden afgevlakte duin-
gedeeltes of afgezande nollen langs de binnenduinrand gebruikt 
om linnengoed te bleken te leggen. Duinwater uit de duinrellen 
deed dienst als waswater en karnemelk als bleekmiddel. Sommige 
veldnamen herinneren nog aan de blekerijen, zoals ‘de Bleek’ bij 
Egmond. Een nu nog herkenbare blekerij ligt aan de zuidrand van 
het Vennewater. Het landschap ziet er nog precies zo uit als in 1665. 
Veelzeggend is de naam van de blekerij Volmeer achter Elswout op 
het huidige Koningshof. Het (kwel)water was hier kennelijk rijke-
lijk aanwezig. Ook aan de binnenduinrand nabij Haarlem waren 
veel blekerijen. Sommige loosden hun vuile afvalwater op rellen en 
vaarten die uitmondden in de Brouwersvaart, waar de Haarlemse 
bierbrouwerijen stonden. De bierbrouwerijen hadden schoon  
water nodig, dus die waren hier niet blij mee. Een verbod op bleke-
rijen langs de watergangen die de Brouwersvaart van water voor-
zagen was het gevolg.

De kaart van Jan Morren toont een serie blekerijen achter Albrechtsberg bij 
Bloemendaal, in de strandvlakte tussen de duinvoet (Jonge Duinen) en het 
Molenduin. Er lag daar een systeem van meertjes en stuwen, waarlangs het 
water blijkbaar trapsgewijs werd afgevoerd tot achter de Ruïne van Brederode.  

Ook in de twintigste eeuw was jacht in het duin voorbehouden aan de elite. 
Jachtopziener Pieter Schellevis en Jonker Frits Gevers poseren met hun jacht-
buit.

De voormalige jachtopzienerswoning Kijk-Uit op een ansichtkaart uit de jaren vijftig en anno 2009.
Een rijksmonument waar zeldzame vleermuizen huizen.

Detail van het in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bewaarde oude hand-
schrift ‘Jacht-Bedryff’ (uit ca 1635). Dit is het oudst bekende document in de Neder-
landse taal over jacht en jachthonden, valkerij en vogelkunde. Het wordt toe- 
geschreven aan Cornelis Jacobsz. van Heenvliet, ‘substituyt-houtvester van de 
graeffelicheyt’ (in taal van nu: plaatsvervangend regiomanager van de graaf).

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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Het zeedorpenlandschap
Rond de voormalige oude vissersdorpen Zandvoort, Wijk aan Zee en 
Egmond aan Zee is een bijzonder landschapstype te vinden, het 
zeedorpenlandschap. Het is een open landschap met weinig struik-
gewas en zonder bos. De duinen zijn deels hoog, hier en daar rom-
melig met windkuilen. In de laagten liggen vaak vierkante en om-
walde duinlandjes die voor een deel uit de 19e eeuw stammen. Ze 
werden gebruikt voor het verbouwen van aardappels, groenten en 
klein fruit zoals aalbessen en aardbeien. De graslanden in het duin 
rondom zijn opvallend bloemrijk.
Nadat in de 10e eeuw de eerste fase van de vorming van de Jonge Dui-
nen wat tot rust was gekomen, besloten sommige duinbewoners 
zich aan zee te vestigen. Egmond aan Zee is gesticht rond het jaar 
970, Zandvoort rond 1100 en Wijk aan Zee in de 13e eeuw. De bevol-
king van deze zeedorpen leefde van de visvangst en is tamelijk welva-
rend geweest. De stedelijke groei in Europa tussen 1000 en 1300 was 
mede gebaseerd op een toename van de hoeveelheid vis op het 
menu. Rond 1550 vingen vissers uit de graafschappen Zeeland en 
Holland evenveel haring (ca 40.000 ton) als nu is toegestaan.
Het inwonertal van de zeedorpen was het hoogst omstreeks 1500, 
stabiliseerde toen en nam na een poosje geleidelijk af. Na de 17e 
eeuw trad verval in. De zeedorpen lagen tot ongeveer 1850 geïso-
leerd. Voor de eerste levensbehoeften was men aangewezen op zee 
en duin. De groeiende vraag naar duinaardappels heeft in de 19e 
eeuw een kortdurende impuls gegeven, maar het isolement werd 

pas doorbroken toen de zeedorpen zich ontwikkelden tot bad-
plaatsen en er spoorverbindingen en later autowegen werden  
aangelegd.

Visserij
Zeedorpen hadden geen havens. De kleine bomschuiten (platbo-
dems) werden, al dan niet met behulp van paarden, het strand op 
gerold. Bij zware storm werden schepen achter de zeereep gelegd 
via doorgangen tussen de duinen, de zogenoemde schuitengaten. 
Toen de schepen hier rond 1800 te groot voor werden moesten ze 
naar echte havens: Scheveningen, Katwijk, Den Helder en later ook 
IJmuiden. De gevangen vis diende voor eigen gebruik, maar toch 
vooral voor de verkoop. Vislopers, meestal vrouwen en kinderen, 
namen een mand met verse vis op de rug en liepen zo naar het ach-
terland. Zandvoorters liepen naar Haarlem over het nu nog be-
staande Visserspad naar Kraantje Lek. Egmonders liepen naar de 
nog steeds bestaande visbanken in Alkmaar, bewoners van Wijk aan 
Zee gingen naar Beverwijk via de Zeeweg en het Wijk op Zeeër voet-
pad door de Breesaap.

Gebruik van het duin
Vooral als het slecht ging in de visserij leefden de zeedorpers ook 
van het duin. Geiten stonden aan een touw (de roop), schapen wer-
den gezamenlijk door één herder geweid in de duinen; de mest 

Schilderij van Cornelis Beelt uit 1670. Dit is het oudst bekende schilderij van Wijk aan Zee, met op de achtergrond de kerk die in de Tachtigjarige Oorlog zwaar 
beschadigd werd. Op de voorgrond een nu verdwenen vuurboet (een verlicht baken).

werd verzameld en meegenomen. Het duin leverde ook stook: ge-
kapt struikgewas (riezen of geil, d.w.z. kruipwilg) dat diende als 
brandstof voor kachels en ovens en voor het roken van vis. Lage 
struwelen ontbraken daardoor vlakbij de zeedorpen. Ook de geiten 
zorgden ervoor dat jonge struiken en bomen geen kans kregen. 
Ruigt slaan ofwel duinriet en helm snijden deed men eveneens om 
brandstof te hebben, maar riet en helm werden ook gebruikt voor 
het maken van touw, manden, matten en dakbedekking. Plaggen 
uit de duinen dienden als bemesting op de akkertjes bij het dorp, of 
als strooisel in de schaapskooi – wat weer ruige mest opleverde. 
Soms diende visafval of aanspoelsel uit zee als mest, ook de soms 
massaal aanspoelende zeesterren. Konijnenvangst was één van de 
weinige mogelijkheden om vlees op tafel te brengen. Ondanks een 
streng verbod op stropen werd dit zelfs beroepsmatig gedaan. Het 
drogen en boeten (repareren) van netten verrijkte plaatselijk de 
bodem doordat de resten van vis, schaaldieren, schelpdieren, zee-
sterren en wier op de velden achterbleven.

Schulpnering 
Zand en schelpen werden gebruikt in de bouw. De schelpenvisserij 
was al sinds de middeleeuwen (14e eeuw) lonend. Aan het begin van 
de 16e eeuw was het bijvoorbeeld in Wimmenum het belangrijkste 
middel van bestaan. Dorpelingen visten langs de vloedlijn met een 
groot schepnet, de beugel. Met schulpkarren werden de schelpen naar 
het achterland vervoerd. Schelpen die van de karren vielen werden 
platgereden, waardoor op den duur min of meer verharde paden 
door het duin ontstonden: schulpwegen. Schulpwegen zijn nog 
steeds te vinden in het duin van Noord-Kennemerland en ook bij 
Velsen, Aerdenhout en Vogelenzang. De huidige Zeeweg naar Bergen 
aan Zee volgt een oude schulpweg.
Het schelpmateriaal ging naar een overslag of stet. Vandaar ging het 
meestal per schuit naar kalkovens waar kalk voor metselwerk werd 
gefabriceerd, zoals bij Egmond aan den Hoef. Vlak bij de Hoevervaart 
ligt nu nog de Kalkovenweg. Schelpen kwamen niet alleen vanuit de 
oude zeedorpen. Begin 19e eeuw kwamen ’s zomers bij Castricum en 
Bakkum wel 120 karrevrachten per dag door het duin naar de over-
slag. De schelpenvisserij heeft tot het begin van de 20e eeuw goed 
gerendeerd.

Bewoners vormen het duin
Gebruik van het duin vanuit de zeedorpen heeft effect gehad op het 
duinlandschap. De invloed van Wijk aan Zee is tot in Zuid-Kennemer-

land terug te vinden. Noordelijk van het dorp was het duin groten-
deels adellijk eigendom, waardoor de invloed van het dorp aan die 
kant niet veel verder reikte dan de grens met Heemskerk. Bij Egmond 
aan Zee was de invloed van menselijke bedrijvigheid aan de noord-
kant het grootst. Dit kwam doordat de familie Six, in het noorden 
eigenaar tot 1992, meer pachters toeliet.
De zeereep werd door de zeedorpers zo goed mogelijk gestabiliseerd. 
Vlak achter de dorpen ontbreken daarom grote paraboolduinen, die 
alleen in een ‘vrije’ zeereep kunnen ontstaan. Bovendien is de duin-
strook bij de zeedorpen bijzonder smal, doordat de duinen daar wer-
den ‘vastgehouden’. Direct ten oosten van Wijk aan Zee is het vlakke 
landschap van vòòr de Jonge Duinvorming nog terug te vinden in de 
Dorpsweide en Tussenwijk. Daar is het duin gedeeltelijk afgezand, 
geëgaliseerd en in cultuur gebracht. Ook Egmond aan Zee en Zand-
voort hebben een driehoekige vlakte ten oosten van het dorp: de 
zogenaamde zeedorpenwig.
In sommige perioden werd het duin te intensief gebruikt. In zulke 
perioden van roofbouw ontstonden veel windkuilen, wat bijdroeg 
aan de onoverzichtelijkheid van het zeedorpenlandschap. Dicht bij 
het dorp, waar het gebruik het intensiefst was, kwamen ook grote 
verstuivingen voor. Door de vele verstoringen ontstonden hier ech-
ter geen echte paraboolduinen of kamduinen. Aan de zuidwestkant 
van de dorpen probeerde men deze verstuivingen tegen te houden, 
om overlast in het dorp tegen te gaan. Daardoor kon het duin hier 
een voor de buitenduinen onnatuurlijke hoogte bereiken, bijvoor-
beeld het Paasduin en de Tuinberg in Wijk aan Zee, tegenwoordig 
onderdeel van het reservaat het Vuurbaakduin. Vanaf de noordzijde 
ontstonden loopduinen, zowel bij Zandvoort als bij Wijk aan Zee. 
Deze grootschalige verstuivingen verschoven in enkele eeuwen land-
inwaarts. We zien ze ten noordoosten van Wijk aan Zee terug in het 
beboste Kneuenduin. Bij Zandvoort liggen in dezelfde windrichting 
in het Kraansvlak de hoge ‘Kennemeralpen’, ook wel Klein Zwitser-
land genoemd. Ook ten noordoosten van Egmond vinden we derge-
lijke duinvormen. De grootste liggen bij Schoorl, door de natuurlijke 
armoede aan plantenvoedingsstoffen van het zand boven Bergen.

Natuur rond zeedorpen
Verstuiving, betreding, begrazing en allerlei bemesting leverde een 
gevarieerde en zeer kalkrijke bodem met een speciale humus. Een 
aantal voor Nederland zeldzame planten profiteerde daarvan, zoals 
aardkastanje, hondskruid, nachtsilene en ruige scheefkelk. De zee-
dorpengraslanden lijken wel wat op de kalkgraslanden van Limburg: 
veel kleine ratelaars, bitterkruid, wilde peen en wondklaver. De zee-
dorpenflora is zowel bloemrijk als soortenrijk. Ook enkele vogel-
soorten hebben een voorkeur voor dit gebied. De belangrijkste zijn 
roodborsttapuit, patrijs en vroeger ook het paapje en de geelgors. 
Huismus, ringmus en witte kwikstaart zitten volop bij duinlandjes 
met keetjes en boetjes (zie verder de gebiedsbeschrijvingen van het 
Kraansvlak, Wijk aan Zee en de Wimmenummerduinen).

Op www.duinenenmensen.nl zijn achtergrondartikelen en  
rapporten van J. Morren te vinden over het oude Adrichem en  
de Breesaap en van F.D. Zeiler over veldnamen.

Een aantal schelpenkarren met inzittenden aan het begin van de 20e eeuw.

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/
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