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Noordhollands Duinreservaat bij Castricum:  
       water tussen Oldenborgh en Papenberg

Twee uitzichten vullen elkaar aan. Vanaf de oude en hoge 
Papenberg zijn polderland en beboste binnenduinen te 
zien. De jonge, 19e-eeuwse duintop Oldenborgh geeft zicht 
op struweelrijk en grazig buitenduin en het Infiltratiege-
bied van Castricum. De zeer kalkrijke duinen bij Castricum 
zijn van alle duinen boven het IJ het meest waterrijk.

Het uitzichtduin Oldenborgh, ook bekend onder de namen 
Meeuwenduin en Uitzichtduin Hoofdweg, ligt op een trefpunt 
van drie landschappen. Blikvangers zijn de grazige zeedui-
nen: de Zuidernollen en het Hazenduin. Dan liggen er de 
waterpartijen van het Infiltratiegebied. Vroeger was dit een 
duinvallei, de Hoepbeekvallei, in cultuur gebracht tijdens de 
grote duinontginning van Gevers in de 19e eeuw. Als derde 
landschap liggen er bosrijke binnenduinen die aan de zijde 
van het uitzicht afgeschermd zijn van de zoute zeewind met 
een loofhoutsingel van abeel, esdoorn en populier. Nagenoeg 
alle naaldhout ten oosten van dit uitzichtpunt is geplant na de 
Tweede Wereldoorlog. Duitsland betaalde een deel van deze 
herstelbebossingen in het kader van de Wiedergutmachung.
In april komt de plantenwereld van de Zuidernollen lang-
zaam op gang. Maar vogels zijn vanaf de top op een stille 
voorjaarsmorgen al overal te traceren. Eenvoudig herkenbaar 
is de sprinkhaanrietzanger, die een langgerekt prrrr laat ho-
ren. Ook de boomleeuwerik is duinbewoner. Deze leeuwerik 
overwintert in het Noordhollands Duinreservaat, in tegenstel-
ling tot de veldleeuwerik, die altijd naar het zuiden wegtrekt. 
Nachtegalen klinken vanuit alle hoekjes waar meidoorn staat. 
Nergens in het Nederlandse duin worden zoveel braamslui-

pers gevonden. De zang van de braamsluiper bestaat uit een 
duidelijk herhaald dje dje dje. Ze lijken op de hier nog veel alge-
menere grasmus, die overigens maar zelden in het gras te zien 
is. De grasmus heeft een kittig wit keeltje dat bij het zingen 
goed te zien is.

Duinpaardenbloemgrasland
Tussen de hoge duinen liggen brede valleien verborgen. In-
dien er genoeg begrazing is kunnen de graslanden bijzonder 
bloemrijk zijn. Al vroeg in het voorjaar bloeien hier volop 
zandviooltje, voorjaarszegge, voorjaarsganzerik, duinpaarden-
bloemen en vleugeltjesbloem. Later in het seizoen verschijnen 
de bloemen van gele morgenster, echt walstro en tijm.
Vooral na een vochtig voorjaar komen de vele soorten duin-
gras hier tot bloei in een stille symfonie van geel, roze en 
groen. In de nazomer staat duinriet goudgeel op de hellingen. 

Een echte liefhebber van het kalkrijke duin is de zachte haver 
met zijn ranke, vaak in ijle pollen groeiende en hoog op-
schietende bloeipluimen. Op de wat schrale hoekjes groeit in 
stugge polletjes het blauwgroene buntgras: bijna roze als het 
bloeit. Alle laagtes, die flink worden afgegraasd door schapen 
en soms konijnen, zijn begroeid met schapengras. Op open 
plekjes met open zand staat naast het duinviooltje het eenja-
rige zanddoddegras, dat nergens in Europa zoveel voorkomt 
als in het kalkrijke Hollandse duin.

Infiltratiegebied
Het Infiltratiegebied Castricum (204 ha) ligt in de oude vallei van 
de Hoepbeek, die op haar beurt werd voorafgegaan door een 
zijarm van het Oer-IJ. Er zijn goede redenen om aan te nemen 
dat de Hoepbeek als ontwatering van de valleienreeks tussen 
Heemskerk en Castricum op zijn minst ten dele is gegraven. In 
1613 klaagden inwoners van Bakkum, Limmen en Akersloot over 
de wateroverlast die een gevolg was van de duinontwatering 
(de Hoepbeek) door de toenmalige duinbezitter, de Heer van 
Marquette Daniel van Harteyng. Ze kregen daarop vergunning 
van de Staten van Holland, in de persoon van Johan van Olden-
barnevelt, om het gebied van de huidige Groot Limmerpolder 
beter te ontwateren via de Schulpvaart, die van Bakkum naar 
Akersloot loopt. Aanleg van kleine dijkjes en bouw van molens 
werd toegestaan. De Hoepbeek verdween in de twintigste eeuw 
door vergraving voor de landbouw en voor waterwinning.
Het Infiltratiegebied Castricum is na een renovatie in 1992 met 
een beetje fantasie te beschouwen als een stukje rivier in het 
duin: de glooiende oevers en slingerende bochten, de stro-
ming van het kraakheldere water en de oeverplanten als riet. 
Het water is voedselarm en kalkrijk getuige de kranswieren 
op de bodem. Vroeger was het infiltratiewater voedselrijk en 
sierden harig wilgenroosje en brandnetels de oevers.
De kanalen hebben kronkelende oevers gekregen en baaien 
(inhammen). Er zijn diepe gedeeltes middenin om, mochten 
de kanalen voor reiniging worden drooggezet, ruimte voor 
vissen over te houden. Langs de randen is een ondiepte ge-
schapen, de kabbelzone, waar eenden voedsel kunnen zoeken. 
De kronkelende en daardoor veel langere oevers blijken het 
infiltreren van water te bevorderen; door de kabbelende golf-
jes kan hier geen slib bezinken dat infiltratie kan remmen.
In vorstperiodes zoeken vele aan water gebonden vogels het 
infiltratiegebied op als elders het stilstaande polderwater 
dichtvriest. Zie je normaal watersnippen en ijsvogeltjes, in 
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vorstperioden zijn ook waterral en roerdomp te zien. De roerdomp 
heeft het moeilijk in Europa. Het natte duin bij Castricum is echter 
dé habitat voor deze soort. Hoor je de ijselijke kreten van een var-
ken dat gekeeld wordt, dan is dat de verder zo bescheiden waterral 
(er grazen vele beesten in het duin, maar geen varkens).
Rietgors en bosrietzanger zijn moerasvogeltjes die in het riet hun 
nestjes hebben. Het meest luidruchtig is de kleine karekiet die tot 
ver in de zomer het tweede deel van z’n naam zit te roepen. Een 
nieuwkomer tussen de broedvogels is de grauwe gans. In 2008 zijn 
er meer dan honderd broedparen geteld. Slechts weinigen wisten 
een jong groot te brengen. Vossen kiezen in tijden van konijnen-
schaarste voor een ganzenmenu.
De graslanden in het infiltratiegebied gaan voor een deel terug op 
de weilanden van boerderij De Brabantse Landbouw uit de 18e eeuw. 
Het zijn zogenaamde hobbelweiden met vochtige en droge delen. 
Door het eeuwenlange gebruik zijn ze binnen Noord-Holland zeer 
uitzonderlijk. In de vegetatie staan soorten van ontkalkte bodems 
als schapenzuring naast soorten van meer kalkrijke grond zoals de 
knolboterbloem. Plaatselijk komen zeer veel rietorchis, voorjaars-
ganzerik, voorjaarszegge en verfbrem voor. Bijzonder zijn veldgen-
tiaan, het soldaatje en sinds 1994 opnieuw: parnassia. In het najaar 
is de op humus levende gewone parasolzwam een opvallende ver-
schijning.
 
Papenberg: een berg tussen de kreken
“Er is geen wetsartikel, dat meer overtreden wordt dan Art. 461 Wetboek 
van Strafrecht. Wat mij betreft, als ik voor elke overtreding, die ik willens 
en wetens er tegen begaan heb, de daarop gestelde boete nog moest beta-
len, was ik geen dubbeltje meer rijk.”
eli heimans over zijn verkenning van de papenberg, 1906

Nederlandse bergen onderscheiden zich op enkele manieren van 
de Alpen. Ze zijn in plaats van enkele miljoenen jaren zelden meer 

dan een paar honderd jaar oud. En wie naar de hoogte vraagt, krijgt 
inlichtingen achter de komma.
De 31,5 meter hoge Papenberg heeft twee vergezichten: aan de 
oostzijde het dorp Castricum, achter een restant van de Atlantikwall 
en een steil klimduin. Aan de westzijde een uitzicht op uitgestrekte 
eikenbossen en staalfabrieken. Daar is de helling zo geleidelijk dat 
iedere peuter moeiteloos de top kan bereiken. Deze duinvorm, steil 
aan de oostelijke zijde en flauw aan de kant waar de westenwind 
waait, is universeel. Van de Kruisberg bij Heemskerk tot de Paarden-
hemel bij Groet, ze hebben een door wind en begroeiing bepaalde 
asymmetrische vorm. 
De Papenberg behoort tot de oudste duin-toppen van het Noordhol-
lands Duinreservaat. Over de herkomst van de naam Papenberg gaat 
het verhaal dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog de roomse bevolking 
uit de duindorpjes hier een goed heenkomen zocht tegen de geu-
zen. Een historische plek. Het jachthuis Kijk-Uit is door Jonkheer 
D.T. Gevers van Endegeest gebouwd. In de aristocratische tijden van 
weleer verzamelden zich hier de jagers, drijvers en hun honden voor 
de jacht. Onder het dak zit sinds 2003 een kolonie grootoorvleer-
muizen. Er vlak naast ligt een jachthut, in 1921 gebouwd en later 
bewoond door Jonkheer Frits Gevers.
Het duin was honderd jaar geleden verboden gebied waar natuur-
liefhebbers als Eli Heimans met gevaar voor bekeuring indoken, 
maar waar kinderen van landeigenaren op Harley Davidsons het 
duin doorkruisten. Nu is het op zondagochtend druk belopen.  
De Papenberg, één van de mooiste uitzichten van ons land, heeft op 
de hoogste top een uitzichtplateau dat ook vanaf het oude klimduin 
te bereiken is.
De Papenberg is tot ongeveer een eeuw geleden door boeren uit de 
omgeving gebruikt om vee te weiden. Ook was de oosthelling in 
cultuur als hakhout. Daardoor konden duindoorn en eik het duin 
niet overdekken. Door de begrazing kon zich wel een aantal zeedor-
pensoorten vestigen: de zandhaver die op de top staat, het duo bit-

terkruid en bitterkruidbremraap, kleine ratelaar, oorsilene en veel 
nachtsilene. In 2009 is de begrazing in ere hersteld.
In tegenstelling tot veel andere binnenduinen is de Papenberg in de 
loop der eeuwen niet ontkalkt. Dit is een gevolg van het zeer kalk-
rijke zand, dat hier ooit de monding van het Oer-IJ vulde en waaruit 
de Papenberg is ontstaan. De kalkrijkdom zien we terug in de vele 
schelpdeeltjes in het zand en de kalkminnende soorten als de dauw-
braam. Heimans in 1906: “De Papenberg zelf is niet sterk bewassen; wel 
groeien er verscheidene zeldzame planten, o.a. de mooie, kleine pyramiden-orchis, 
maar daar kijkt alleen een plantenkenner naar. De noordelijke helling evenwel 
(die naar ‘t station is gekeerd) is onderaan geheel verscholen in een dichten kring 
van hoog geboomte en struikgewas. Wordt het u daar boven te warm of te zonnig, 
rol dan of duikel, hol of schuifel, al naar leeftijd en massa, de helling halverwege 
af, daar is het lekker koel; het ziet er rood en wit van nachtegaalskruid en koekoeks-
bloemen en het wemelt er van allerlei vogels, die u de ooren doof zingen.”

Het raadsel van de Papenberg
De Papenberg is een langgerekte keten van aan elkaar gegroeide 
paraboolduinen. De keten liep door tot benoorden de Zanderij, het 
open tuinbouwgebied tussen het oude dorp van Castricum en het 
Noordhollands Duinreservaat. In de 19e eeuw werd een deel van het 
Papenbergmassief afgegraven, namelijk de Voorbergen of Gouds-
bergen, en ontstond de Zanderij. Van het Papenbergmassief bleef 
een kleine rug op het terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duin 
en Bosch, nu ‘Dijk en Duin’ geheten, voor afzanding gespaard.
Hoe ontstond nu dit diep landinwaarts gelegen duinmassief?
Van de Romeinse tijd tot omstreeks 800 lag op de plek van de Papen-
berg geen duin maar een gebied van kreken met daartussen zandige 
platen. Het krekengebied, een restant van het Oer-IJ, raakte aan het 
begin van die periode afgesloten van de zee waarna zandplaten kon-
den verstuiven; ze werden ook benut voor bewoning. Bewoning in 
Castricum was vlak voor het begin van onze jaartelling al vrij intensief 
en vond plaats te midden van een nat en deels brak landschap.

Vanaf de 9e eeuw raakte het duin keer op keer in verstuiving door 
overbegrazing, aanvoer van vers zand met de westenwind en later 
ook konijnen. Dat ging zo fors dat een hele zandzee richting Castri-
cum kon stuiven om daar de basis te vormen van de Papenberg.  
Het zand van de Papenberg is afkomstig uit het krekenlandschap 
en de zeereep. Dit kalkrijke zand is het duinlandschap overgesto-
ken voordat in de loop van de middeleeuwen de zoetwaterbel in 
het duin ontstond, het waterpeil steeg en de vlakte tussen buiten-
duin en Papenberg met recht het Watervlak (Groote Waterstall, circa 
1600) kon worden genoemd.
De uiteindelijke hoogte van de duinen hing samen met de ligging 
van Castricum: de dorpsbewoners hielden met bosjes en helm het 
aanstuivende zand tegen dat hierdoor steeds hoger opstoof. Waar 
minder bewoning was, zoals in Noord-Bakkum, stoof het duin 
dieper landinwaarts en bleef het daardoor lager (Koningsbos).  
Aan de dorpszijde is in 1785 de Provinciale Postweg (de oude Heere-
weg) deels onder het duin verdwenen en omgelegd. In 1823 noemt 
D.T. Gevers het duin nog steeds bedreigend. Door aanplant van 
helm (loefzijde) en bos (aan de lijzijde) is het zand anderhalve eeuw 
geleden tot rust gebracht.
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●  de tekst van Heimans uit 1906 over de Papenberg
●  films:
●  ‘De mooiste berg van Nederland’ – met vondsten van  
●  de Slag op de Papenberg (1799)   
●   ‘Vier verhalen over een km2

●  clips: 
●  ‘Kan je ze eten?’ (over de parasolzwam) 
●  ‘Een eenzaam Soldaatje’  
●   ‘Grootoorvleermuizen bij Kijk-Uit’

Schilderij van de Slag bij Castricum op de Papenberg, 1799 | Afgraving Papenberg ten behoeve van de spoorlijn, ca 1862: de Zanderij ontstond.

Panorama richting Oceaan, zeeduinen

Uitzicht vanaf de Papenberg, richting Zanderij, ns-station en het dorp Castricum, circa 1930. Hetzelfde uitzicht in 2009.
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