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Duinlandbouw 

1750 - 1950

De duinen lijken een natuurlijk gebied, met afwisselend open 
veld en bos. De mens heeft het duin echter eeuwenlang op aller-
lei manieren benut en veranderd. Hoewel nu praktisch verdwe-
nen, is duinlandbouw van alle tijden. De bodemopbouw, patro-
nen in het landschap zoals walletjes en vele veldnamen getuigen 
van deze geschiedenis. 

Hier en daar akkertjes en vee
Duinlandbouw werd tot ongeveer halverwege de 18e eeuw vooral ad 
hoc bedreven, zeer kleinschalig en met wisselend succes. Hutjes met 
kleine akkers, een herder met schapen, meer was het niet. Een aantal 
ontginningen van natte duinvalleien stamt uit de middeleeuwen en 
was permanenter. De grootste was de Breesaap bij Velsen, ongeveer  
3 bij 1 kilometer (300 hectare). Rond 1870 werd de Breesaap door-
sneden door het nieuw aangelegde Noordzeekanaal, om na 1900 ten 
prooi te vallen aan het dorp IJmuiden, de Hoogovens en het verbrede 
kanaal.

De Hoepvallei
Een belangrijke duinontginning in het noorden van Kennemerland is 
de Hoepvallei, nabij Castricum. Het is een natuurlijke laagte, die ooit 

de monding van het Oer-IJ was. De heer van Marquette probeerde de 
vallei al in 1611 te ontwateren, maar dit project werd een mislukking. 
In 1770 volgde een nieuwe poging. In opdracht van de Amsterdammer 
Andries Deutz van Assendelft startte Evert Asjes ‘De Brabantse Land-
bouw’, één van de eerste groter opgezette duinboerderijen. De boer-
derij ontleende haar naam aan het moderne landbouwsysteem van 
die tijd, dat in zwang was geraakt in Brabant. Het was een gemengd 
bedrijf met een potstal, enkele melkkoeien, jongvee en schapen en  
30 hectare akkerland. De akkers werden bemest met mest uit de pot-
stal, vermengd met ander organisch materiaal uit het bedrijf, zoals 
stro, plaggen en vuilnis.
Hoewel nog relatief klein markeert ‘De Brabantse Landbouw’ een 
nieuwe, ambitieuze ontwikkeling. In 1776 werd de Hollandse Maat-
schappij tot Bevordering van de Landbouw opgericht, waarin veel 
werd nagedacht over ontginning van de woeste gronden in Neder-
land. Ook het in cultuur brengen van de duinen vond men voorstel-
baar. Vooral tijdens de Bataafse Republiek (vanaf 1795) komt de 
geest uit de fles. De Leidse dominee Jan Kops vraagt met een aantal 
anderen de provincie Holland om een onderzoek naar de mogelijk-
heid van ontginning van de duinen. Er wordt een onderzoekscom-
missie ingesteld en Kops wordt secretaris. De commissie, Commis-

sie van Superintendentie over het onderzoek der duinen geheten, 
ontwerpt een werkwijze voor grootscheepse kolonisatie en ontgin-
ning van vooral duinvalleien. Het gaat dan in de eerste plaats om 
akkerbouw; in bebossing en beweiding ziet de commissie minder. 
Jan Kops wordt later de eerste landbouwambtenaar van ons land en 
nog later wordt hij hoogleraar landbouwwetenschap. Hoewel het 
plan van de commissie niet wordt gerealiseerd, maken diverse 
grootgrondbezitters met een buitenplaats aan de binnenduinrand 
ontginningsplannen. Alle initiatieven en plannen kenmerken zich 
door een nieuwe benadering: wetenschappelijk, planmatig en 
goed gedocumenteerd – we zouden tegenwoordig over projectma-
tig spreken.

“Waarlijk ik wil geen kasteelen in de lucht, ik wil slechts een boerderij in 
het zand bouwen, en nog wel zonder haast te maaken. Ik kan eerst zien 
hoe Van Eys slaagt. Lukt het bij hem, dan kan het ook bij mij lukken; zo 
niet dan spiegel ik mij aan zijn voorbeeld: en gooij niet roekeloos mijn 
geld in ‘t water: ik wil zeggen, in het zand.” 
d.j. van lennep, 13 september 1803

Experimenteren met ontginning
Jan van Eys, grootgrondbezitter in Aerdenhout en lid van bovenge-
noemde onderzoekscommissie, start in 1800 een ontginning in 
Bentveld vanuit de boerderij Naaldenveld. Deze naam komt van het 
duinterrein tussen Groot Bentveld en Boekenrode, waar Van Eys een 
grote aanplant met grove den liet uitvoeren. In Bentveld is dan al 
eeuwen sprake van landbouw, mogelijk al sinds de late middeleeu-
wen. Zonder goede bemesting, zo ontdekt van Eys al gauw, is er aan 
duinlandbouw niets te verdienen. Maar transport van mest is te 
duur en aanvoer vanaf zijn twee boerderijen aan de Leidse Trekvaart 
zou bovendien ten koste gaan van de bedrijfsvoering aldaar. Van Eys 
besluit zijn nieuwe boerderij zo in te richten dat ter plekke mest 
geproduceerd wordt en stalt er rundvee. Plussend en minnend ont-
dekt hij echter dat het bedrijf ook met deze mestproductie niet kan 
renderen zonder “vrijdom van grondlasten, verpondingen, tienden 
en wat dies meer zij.” Die vrijstelling krijgt hij. Met gebruikmaking 

van een geschikte duinvallei (het Rozenwater bij Zandvoort) voor 
beweiding met het jongvee, wat land op zijn landgoed aan de bin-
nenduinrand en bemesting van zijn duinakkers met slib uit het IJ, 
krijgt hij de bedrijfsvoering sluitend. Om goedkoop aan meer mest 
te komen composteert hij afval, vooral plantenmateriaal. “Ik laat 
dit alles om de twee of drie weken met paarden- en varkensurine 
begieren (...) Hierdoor raakt deze vuilnisbelt verbazend aan het 
broeien.” In 1808 is het bedrijf ruim 40 hectare groot en omvat het 
duinweiden en akkers, omgeven door windsingels van populieren.
Naast van Eys deden ook andere grootgrondbezitters pogingen tot 
ontginning van het duin. Het resultaat was dat in zuidelijk Kenne-
merland in de eerste helft van de 19e eeuw diverse boerderijen la-
gen. De exploitatie was echter niet eenvoudig en na 1850 ging het 
bergafwaarts doordat de drinkwaterwinning voor Amsterdam zorg-
de voor verdroging.
Een bijzonder initiatief uit dezelfde tijd is de Associatie Middenduin 
(1795), een project waarop burgers konden inschrijven. Dat leidde 
tot het nieuwe buurtschap Middenduin (achter Overveen) bestaan-
de uit een boerderij en diverse woningen. Het plan was om ruim 
500 hectare land in cultuur brengen, maar dat mislukte jammerlijk. 
Uiteindelijk kwam men niet verder dan ongeveer 20 hectare en in 
1807 werd de associatie opgedoekt. De centrale afzanding in Midden-
duin bleef tot na 1990 in bedrijf als bollenland. Daarna werd het 
omgevormd tot bloemrijk grasland. Zie verder pagina 148.

Vanaf 1800: Zandvoort aardappeldorp
Omstreeks 1810 bezat een buurman van van Eys, D.J. van Lennep  
 – de vader van de schrijver Jacob van Lennep – een stuk duingrond 
van 250 hectare dat liep tot aan Zandvoort. Geïnspireerd door de 
resultaten van van Eys maakte hij de duinaardappel op zijn eigen 
grond tot een succes. Hij kreeg vele grote en kleine navolgers. 
Duinaardappels waren namelijk erg lekker. Rond 1840 kwam daar 
nog een voordeel bij. In die tijd sloeg overal in Europa de aardap-
pelmoeheid toe, waardoor oogsten mislukten. Aardappelmoeheid 
is een lastig te bestrijden aardappelziekte. Door de speciale om-
standigheden in de duinen bleef de aardappelteelt daar echter vrij 

Links: een duintuintje bij Egmond aan Zee aan het begin van de twintigste eeuw.          Rechts: aardappelen rooien in het duin bij Zandvoort. Kinderen helpen mee.

Detail uit de kaart van de Heerlijkheid (gemeente) Heemskerk, ca 1700. In het duin volop bewoning die nu verdwenen is. Aan de duinvoet loopt de Heereweg.

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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van aardappelmoeheid. De duinaardappel werd een rage – het 
kwam zelfs tot export naar Engeland. Waarschijnlijk zijn er in zo’n 
beetje elke duinvallei in het zuiden van Kennemerland aardappels 
verbouwd. In 1859 bijvoorbeeld alleen al rond Zandvoort op onge-
veer 700 hectare. Daaronder vielen de akkertjes van de dorpelingen, 
maar er waren ook zeven grote aardappelboeren, waarvan de grootste 
7 hectare had.
In een aflevering van het Tijdschrift van de Nederlandse Heidemaat-
schappij uit 1892 wordt landbouw in de duinen beschreven. De 
telers gingen als volgt te werk: alleen bodems met een ‘goede zode’, 
d.w.z. een vruchtbare bovenlaag, werden omgespit met hooguit 
een beetje mest erbij. De zo bewerkte akkers leverden weliswaar 
niet veel maar wel buitengewoon lekkere duinaardappels op. Zodra 
de humus was opgebruikt door de planten liet men de akker zeven 
of acht jaar braak liggen, zodat men met de nieuwgevormde zode 
opnieuw kon beginnen. Echter, de toch al niet zo grote opbrengst 
verminderde in dit systeem zienderogen. Gebieden die dicht bij 
zeedorpen of steden lagen waren relatief gemakkelijk te voorzien 
van mest van buiten. Daar werden aardappelteelt en ook tuinbouw 
op grotere schaal en intensiever bedreven.
Na 1850 zorgde de waterwinning ten zuiden van Zandvoort en bij 

Overveen voor ontwatering. Dat was in eerste instantie gunstig 
voor de aardappelteelt. De ontwatering leidde tegen 1900 echter tot 
verdroging, wat aardappelteelt moeilijk tot onmogelijk maakte. 
Rond 1900 waren er van de 700 hectare duinakkers bij Zandvoort 
nog maar enkele tientallen over.

Vanaf 1825: Hoepvallei revisited
“Het Heemskerks kamduinengebied ligt in eenen droevigen staat van  

verstuiving, en, behalve langs de zee wordt er niets aan gedaan ter voor-
koming van dit kwaad (…) doornstruiken en bomen worden geheel door 
zand bedekt (…) bij eenen matigen wind was het mij onmogelijk op de 
blinkerts tussen deze laagten en den voorkant stand te houden (…) terwijl 
wolken van zand over de toppen der kale blinkerts heen stuiven kan men 
nauwelijks geloven in het vruchtbare Holland te zijn.”             
daniël gevers van endegeest,1823

In 1824 won Daniël Gevers van Endegeest een prijsvraag van de Hol-
landse Maatschappij tot bevordering van de Landbouw. Zijn ontgin-
ningsplan voor de duinen tussen Heemskerk en Bakkum besloeg 
700 hectare – de grootste duinontginning ooit. Zelfs Koning Willem 
I maakte zich sterk voor het plan en kocht in 1829 bij Bakkum 1050 

hectare duin aan, later het Koningsduin geheten. Men ging aan de 
slag in de Hoepvallei onder leiding van Gevers en twee  
andere commissarissen: de eerdergenoemde D.J. van Lennep en  
J. Rendorp, burgemeester van Heemskerk en bewoner van kasteel 
Marquette. Ter ontwatering van het gebied werd de Hoepbeek deels 
vergraven en werden er twee sloten richting binnenduinrand aan-
gelegd. Eén van de twee, het Koningskanaal, is nu nog zichtbaar als 
een met iepen en elzen omzoomde, soms stromende sloot naast 
het fietspad langs de Zeeweg. Na de laatste eeuwwisseling heeft het 
Koningskanaal een opknapbeurt gekregen. De Diepe Sloot, gegra-
ven in 1832, zorgde voor de afwatering van de noordelijker gelegen 
terreinen in de richting van de huidige jeugdherberg Koningsbos. 
Beide sloten waren bevaarbaar. Bij boerderij De Brabantse Land-
bouw zorgde een kleine windmolen voor de afvoer van overtollig 
water. Tegelijk met de ontwateringwerken in het Koningsduin werd 
een kwekerij aangelegd op een plek die nu op het terrein van het 
Provinciaal Ziekenhuis (Duin en Bosch) ligt. Er lag daar op dat mo-
ment nog een 18e-eeuws boerderijtje (nu theehuis Het Oude Huys). 
De laanbeplanting van grove den is aangelegd rond 1835. Resten 
hiervan zijn o.a. nog te zien langs de Dennenlaan, vlak bij camping 
Bakkum.

In 1834 werd in de valleien in totaal 200 hectare akkers en weilan-
den ontwaterd en liepen er 82 runderen, 65 schapen en 18 paarden. 
Men teelde rogge, haver, gerst, aardappelen, wortelen en koolzaad. 
Ondanks de voortvarende opzet werd het project geen succes. De 
boeren werden geplaagd door mesttekorten, droogte en verstui-
ving, wateroverlast en lage prijzen. Men kreeg de beweiding niet 
rond op de arme duingronden, waardoor vee ook buiten het duin 
moest worden geweid. De beperkte rentabiliteit verhinderde D.T. 
Gevers van Endegeest niet om in 1833, na zijn huwelijk met Johanna 
Deutz van Assendelft (bewoonster van kasteel Marquette en eigena-
resse van het zuidelijk deel van het duinterrein bij Castricum) nabij 
de Brabantse Landbouw nog meer duin te ontginnen. Ondanks 
jarenlang investeren was ook deze ontginning uiteindelijk nauwe-
lijks rendabel en de zaak verliep rond 1850.
De meeste landbouwpercelen zijn rond 1900 bebost. En in de jaren 

’50 van de vorige eeuw is het infiltratiegebied Castricum (icas) van 
pwn aangelegd op voormalig landbouwgebied, waaraan in de kern 
op ‘het Grote Eiland’ nog soortenrijke vochtige graslanden herin-
neren, met bloemen als verfbrem, rietorchis en maanvarentje.
In het 19e-eeuwse Geversduin verrezen vijf boerderijen: Johanna’s 
Hof, Van Lennepsoord, Commissarishuis, de stolpboerderij Kroft-

‘Kaart van de Hoep-beeksche afwatering in de gemeenten Heemskerk, Castricum en Egmond’ van D. Abrahams en D.T. Gevers uit 1823, met latere toevoegingen. 
Thans in bezit van pwn Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Middenonder is aangegeven het dorp Casticum, gelegen aan de duinrand. Zuidelijk (links) daarvan 
langs de duinrand loopt de ‘straatweg van Haarlem naar Alkmaar’ (de Kennemerstraatweg, zuidelijk van Castricum deels samenvallend met een stuk Heereweg). 
Aan de noordkant (rechts) loopt langs de duinrand de ‘weg naar de Egmonden’ – de Heereweg van Bakkum naar Egmond-Binnen (vgl. de impressies op pagina 53). 
Links van Castricum zijn resp. De Vlotter (eerder bekend als Jagtlust, zie kaart pagina 58) en Noorddorp te zien.

De Hoepbeek begint in het Watervlak (middenin het duingebied boven ‘straatweg’) en loopt met een boog noordwaarts en vervolgens oostwaarts naar  
Bakkum. Langs de beek zijn later de geplande landbouwpercelen ingetekend (lichtblauw). Het wemelt van de ‘geprojecteerde’ beplantingen, vaarten, wegen. 
Vanaf het Watervlak is zuidwaarts zelfs de ‘Rigting van eene Eventueele Prolongatie der Afwatering tot in Breesaap’ getekend, die er nooit kwam.
De toevoegingen zijn gedaan na de aankoop van het duin bij Bakkum door Koning Willem I: lichtblauw (geprojecteerde) landbouwpercelen, donkerblauw  
oudere bospercelen (eikenhakhout, nu deels bosreservaat Roodaam) en de vermelding van de koning rechts daarvan. Het Zeeveld bestaat nog steeds.

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



62 Duinen en mensen   Kennemerland 63historie en gebruik  duinlandbouw (1750 - 1950)

woning en Zeeveld. Op de laatste na zijn ze verdwenen. Johanna’s 
Hof stond tot 1928 op de huidige parkeerplaats van bezoekerscentrum  
De Hoep. Slechts enkele hoog opgaande iepen herinneren aan deze 
boerderij, die is opgevolgd door de nabijgelegen uitspanning met 
dezelfde naam. Ook bouwde men twee huizen. Het in 1920 gesloopte 
Klein Johanna’s Hof stond op de plek die nu nog herkenbaar is aan 
de oude kastanjebomen, waar het Schoolpad de Johanna’s weg 
kruist. Het andere is het monumentale jachthuis Kijk-Uit aan de 
ingang bij Station Castricum. Net voor de Tweede Wereldoorlog werd 
op honderd meter van Kijk-Uit een lichtgroen prefabhuis neergezet 
voor een nazaat van het geslacht Gevers: Jonker Frits.

Vanaf 1870: land- en tuinbouw nabij Heemskerk
“Een smal paadje, dat in het najaar den jager dient, voert ons door een 

duinvallei, aan wier zuidzijde een breede kring van popels en wilgen een 
open vlak omsluit. Een waterkuil en aardappelen bewijzen ons, dat hier 
ook de mensch werkzaam is.” f.w. van eeden, 1886

De laatste grote ontginning in het Noord-Hollands duin dateert van 
1869. Toen kochten J. Spaans en de gebroeders Kaan 800 hectare 
grond uit het bezit van de laatste bewoner van kasteel Assumburg, 
Jacob Deutz van Assendelft. Ze bouwden een boerderij, De Kruisberg 
en een jaar later hadden ze al 100 hectare ontgonnen. Ze verbouwden 
vooral aardappels maar ook gerst en rogge. Voor bemesting gebruik-
ten ze, net als Van Eys, alles wat maar voor handen was. Daarbij was 
ook stedelijk afval, waarvan nu nog aardewerkscherven getuigen. 
Aardappelveldjes lagen in het grote vlakke terrein bij de boerderij 
zelf, maar ook diep in het duin waren Spaans en Kaan actief. In 1878 
zakten de voedselprijzen in en kwam er een einde aan het bedrijf. 
Behalve van lage voedselprijzen had men ook last van zomerse 
droogte en van wateroverlast in de winter. Veel percelen zijn later 
bebost geraakt, zodat alleen de namen resteren. Vanuit Heemskerk 
gingen dorpelingen nog lang door met het pachten van kleine per-
ceeltjes, ook buiten de ontginning van Spaans en Kaan. Een bekend 
voorbeeld is de Berenweide, waar honderd jaar geleden de familie 
Duin blijkbaar druk met ‘beer’ (mest) in de weer was.

Overigens was het duingebied bij de Kruisberg toen nog zo nat dat er 
een molentje stond. Het bevorderde de afvoer van water, zowel naar 
het noorden in de richting van de Hoepbeek als naar het zuidoosten 
richting Noorddorperbeek, langs Marquette. Voorbij Marquette was 
de Noorddorperbeek vroeger bevaarbaar voor kleine binnenschepen.

Het Huisje in de Woestijn (Kennemerduinen)
“(...) duizend roeden aardappelenland

Werden ’s jaars door ons beplant.
Ik had zeugen om biggen te fokken
Ik had kippen zitten op de stokken
En groenten en fruit in de tuin,
Wie had dat ooit gezocht in duin
Nu lijkt het hier een paradijs,
Eerst heet ik zot, nu ben ik wijs”
leendert zuiderduin: levensverhaal in dichtvorm (1912)

Aan het begin van de jaren zeventig van de 19e eeuw trekt de Zand-
voorter Leendert Zuiderduin, begin veertig, met zijn gezin en bejaar-
de vader het duin in. Met toestemming van de landeigenaar (de fami-
lie Borski) start hij een boerenbedrijfje ten westen van de Hazenberg 
op de zogenoemde Hazenwei, even ten zuidoosten van Parnassia. Hij 
bouwt een houten huis, gaat met vader en vijf kinderen het duin te 
lijf en brengt het in cultuur. De gemeente ontdekt zijn nederzetting 
pas na een paar jaar. Men strijkt de hand over het hart, maar verplicht 
hem wel om een stenen huis te bouwen. Hij brengt zijn produkten 
met paard en wagen naar de bewoonde wereld, maar biedt ze om te 
beginnen aan bij de landhuizen der rijken aan de binnenduinrand. 
Zo had hij dat in zijn jonge jaren ook met zeevis gedaan. Hij onder-
houdt een goede relatie met de eigenaren van Elswout, eerst Willem 
Borski jr. (1824-1884), daarna de familie Van der Vliet – onder meer 
door zich verre te houden van stroperij. Het lukt Zuiderduin en zijn 
gezin met hard werken (inclusief bijvoorbeeld zelf brood bakken) 
een bestaan op te bouwen. Als rond 1890 zijn kinderen uit huis zijn 
en zijn vrouw ziekelijk wordt, moet hij zijn ‘huisje in de woestijn’ 
opgeven. Nu, ruim een eeuw later, is er van het huisje zelf niets over. 

Wel is er op de Hazenwei een geïsoleerde populatie van bloemen van 
het zeedorpenlandschap te vinden.

Weinig succes, veel sporen
Al met al was de duinlandbouw in de 19e eeuw, ondanks alle ambitie, 
een beperkt succes. Het meest succesvol was men in het zuiden van 
Kennemerland, meestal met relatief kleine ontginningen. Grote 
ontginningen, zoals die bij Castricum – qua projectomvang verge-
lijkbaar met een ruilverkaveling – werden uiteindelijk niet rendabel. 
Ten noorden van Bergen aan Zee is er nauwelijks landbouw op enige 
schaal geweest. De meeste landbouwpercelen zijn rond 1900 bebost. 
De genadeklap voor de altijd problematische duinlandbouw kwam 
van de drinkwaterwinning, die vanaf het einde van de 19e eeuw voor 
verdroging zorgde.
Voor veel kleine luiden echter bleef landbouw op een stukje duingrond 
ook na 1900 aantrekkelijk. Dit gold voor de duinen rond de zeedor-
pen en voor bijvoorbeeld delen van de grote ontginning van Gevers. 
Men bleef aardappels verbouwen, met daarnaast steeds meer tuin-
bouwproducten: winterwortels, erwten, aardbeien, veldsla, prei, 
maar vooral rabarber, zoals ook nu nog in De Vlotter bij Heemskerk. 

Rabarber kon zonder omheining. Het is zo zuur dat konijnen noch 
hazen ervan eten. Prei lusten duinkonijnen graag en wel zo dat het 
vlees er naar smaakt.
Rond 1920 werd er in de Kennemerduinen jaarlijks nog ongeveer 70 
hectare duinland in kleine percelen verpacht voor de aardappelteelt. 
In de jaren dertig zag de provincie het nog als haar taak om de aard-
appelteelt te stimuleren: men deed onderzoek naar nieuwe geschik-
te aardappelrassen. De duinlandbouw kreeg het tussen 1900 en 1940 
echter steeds moeilijker, omdat de waterwinning in die jaren fors 
toenam. In de jaren twintig trad extra verdroging op door de aanleg 
van de Noordersluis in het Noordzeekanaal. In de Tweede Wereld-
oorlog maakte de duinlandbouw een korte comeback door de nij-
pende voedselsituatie. pwn stelde duinland beschikbaar: bijna het 
gehele Watervlak werd ontgonnen voor de roggeteelt.

Landbouw verdwijnt; begrazing neemt toe
Na de oorlog kregen akkerbouw, tuinbouw en begrazing minder 
ruimte. Het natuurschoon kreeg meer gewicht. De aardappelteelt 
in de duinen verdween, kleine akkertjes rond de zeedorpen en in 
het terrein bij Bergen daargelaten. Landbouw werd toen ook steeds 
moeilijker doordat de verdroging sterk bleef toenemen. De water-
winning bereikte halverwege de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
haar hoogtepunt. Daarnaast bracht de bouw van de Velsertunnel 
veel extra verdroging door het grootschalig wegpompen van 
grondwater. De enige vorm van landbouw die nog standhield in 
het duin was de bollenteelt. Het betrof een klein aantal hectares 
(vooral bij Egmond), maar er werd wel ruim gebruik gemaakt van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Vanaf de jaren zestig bouwde 
de beheerder, het waterleidingbedrijf pwn, dit af en in de jaren 
tachtig verdween ook deze vorm van landbouw uit de duinen.
Aan het begin van de 21e eeuw vindt er in het duingebied praktisch 
geen veehouderij, akkerbouw of tuinbouw meer plaats. Bij som-
mige zeedorpen hebben dorpsbewoners volkstuintjes in het duin. 
Een klein aantal veehouders laat op verzoek van de beheerders vee 
grazen op graslanden aan de binnenduinrand. Kudden paarden, 
koeien en schapen helpen de duinen open te houden. Gezien de 
groeiende afzet van het biologische vlees dat dit oplevert, kan men 
wellicht spreken van ‘nieuwe duinboeren’. 

Zie www.duinenenmensen.nl voor het rapport van Kopf (1798), 
een brief van D.J. van Lennep (1803) en het levensverhaal in dicht-
vorm van Leendert Zuiderduin (1912)

De bewoning bij de Kruisberg, Heemskerk op 2 april 1940 en op 5 april 2009

Boven: boerderij de Papenberg bij Castricum in maart 1934. Linksonder: uit-
zicht op akkers op het Zwarte Vlak, kijkend in de richting van Bakkum-Noord 
(voor de Tweede Wereldoorlog). 
Rechtsonder: vlees is een gewild bijproduct van begrazing in het duin.

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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