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Ten noorden van Egmond: Wimmenummerduinen
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De ’Duinen van Six’ heten ze nog steeds bij de Derpers, de 
bewoners van Egmond aan Zee. Maar sinds de Amsterdamse 
koopmansfamilie Six in 1992 hun duinterrein aan de provin-
cie verkocht, heten ze de ‘Wimmenummerduinen’ en is het 
Noordhollands Duinreservaat compleet. Precies in dat ge-
bied, ten noorden van Egmond aan Zee, ligt een rijk en levend 
zeedorpenlandschap, dat overgaat in stille duinrooshellin-
gen waarboven het gejubel van wulpen te horen is.

Het zeedorp Egmond aan Zee zou dateren van rond het jaar 1000. 
Meer dan een paar hutten zullen het toen niet zijn geweest. De 
bewoners waren horigen van de abdij van Egmond. Ze waren ver-
plicht om tienden (10%) van hun vangst af te staan. Deze gehate 
hofvis was inzet van menig conflict. Het strikken van konijnen 
was in economisch barre tijden broodnodig om een stukje vlees 
op het bord te krijgen.
Alleen aan de oostrand van het dorp is er bebossing van beteke-
nis. Het gaat om naaldbos, dat na de Tweede Wereldoorlog is 
aangeplant in het Robbenzand. Het landschap ten zuiden en 
ten noorden van Egmond is nagenoeg boomloos als gevolg van 
eeuwenlang gebruik door de bevolking. Aan de noordkant van 
het dorp staan net als in Bergen aan Zee vooroorlogse Kolonie-
huizen voor stadskinderen. In het aangrenzende duin liggen, 
gegroepeerd per vallei, vele kleine akkertjes ofwel landjes. Deze 
vormen een prominent onderdeel van het levende zeedorpen-
landschap. Kustbewoners als de Egmonders veranderden het 
omringende landschap en de flora en fauna door vele eeuwen 
van meer of minder intensief duingebruik. Zowel de vorm als de 
inhoud wijken sterk af van het overige duin.
 
Akkertjes aan zee
Het landschap is hier open omdat het duin veel werd belopen, 
maar vooral door het weghalen van allerlei houtig gewas, het 
op grote schaal trekken van helm (voor helmnering en dakbedek-
king) en door het weiden van een enkele koe, een paard of wat 
geiten. Zelfs de weinig kieskeurige kruipwilg, die hier bekend 
staat onder de Friese naam rijzen of riezen, werd benut als brand-
stof of als strooisel (vgl. het rijshout van wilgen dat voor zink-
stukken bij dijkbouw werd gebruikt). Als het duin te hevig begon 
te stuiven en de huizen bedreigde werd wat helm geplant, maar 
systematisch gebeurde dat niet. Het is een rommelig landschap, 
maar dan van de plezierige soort.
In de laatste 150 jaar werden bloemrijke vochtige duinvalleien 
benut voor de aanleg van akkertjes. De namen van de duinland-
jes onthullen het een en ander over het vroegere landschap. De 
oudste landjes heten vaak dal, bijvoorbeeld Jan Dekker z’n dal of 
Albert z’n dal. Dal stond voor vochtige duinvallei. Percelen die 
recenter, vanaf ca honderd jaar geleden, in gebruik zijn geno-
men heten land. Een landje was ten tijde van ontginning al niet 
meer nat. De jongste ontginningen kregen door hun afstand tot 
het dorp spottend namen als Transvaal en America mee.
Soms werden ontwateringsloten gemaakt die naar de kust af-
waterden en nu meestal als droge, in de zeereep verdwijnende 
greppels zijn terug te vinden. De bodem is vruchtbaar gemaakt 

met wat dierlijke mest, 
maar ook met alles 
wat de zee aan bruik-
baars aanvoerde, zoals 
zeewier en visafval.
Om de vaak recht- 
hoekige akkertjes heen 
liggen aarden wallen. Die zijn er niet alleen voor de beschutting 
van de duinpiepers. De landjes werden vooral na daling van 
de grondwaterstand door drinkwaterwinning en kustafslag in 
de laatste eeuw jaar steeds droger. Wie wilde blijven tuinieren 
moest de bodem steeds dieper uitgraven. De uitgegraven grond 
kwam dan op de wal rond het akkertje terecht.
Hoe verder van Egmond, hoe vaker het voorkomt dat een Der-
per er al lang geleden de brui aan heeft gegeven. Daar vallen de 
rechthoekige en monotone velden met lang gras of duindoorn 
op die ontstonden na het verlaten van een akkertje. In en rond 
de akkerranden zijn vooral de meer aan ruigte gebonden wilde 
planten te vinden, zoals wilde peen, zandhaver, stinkende bal-
lote en wilde asperge. Ook sikkelklaver en aardaker groeien hier. 
De aardaker is een rode lathyrussoort die op de Rode Lijst van 
bedreigde soorten staat. De eveneens bedreigde kustbehangers-
bij is afhankelijk van deze plant.

De meest kenmerkende zeedorpensoorten groeien in een straal 
van één kilometer rond het dorp, terwijl de invloed op land-
schap en begroeiing zich tot in de buurt van Bergen doet voelen. 
In vroeger tijden strekte de invloedssfeer zich vermoedelijk nog 
verder uit zoals blijkt uit notities van Gevers, waarin wordt ver-
haald van Egmonders die houtroof plegen in net nieuwe aan-
plant. Hout werd ook gesprokkeld uit het verder weg gelegen 
Nieuwlands bos of uit de Verbrande Pan. Gevers (1826):  

“Men kan de armoedige zeedorpelingen zonder eene aanhoudende bewaking 
niet uit de bosschen weren, alwaar zij niet alleen het dode hout sprokkelen, 
maar alwat hun voor de hand komt zonder onderscheid hakken, met zoveel 
roekeloosheid zelfs, dat zij alleen de dikste strengen medenemen en de dun-
nere takken verwaarloosd op de grond laten liggen.”
De zeedorpengraslanden in het noorden en oosten gaan na en-
kele kilometers geleidelijk over in duinrooshellingen, die vanaf 
de omgeving van ’t Zegeveld en het Klampduin een bijzondere 
sfeer aan het kalkovergangsgebied geven.

Kalkgraslanden
Bij Egmond, Wijk aan Zee en Zandvoort is door begrazing en 
betreding de kalkrijke bodem goed gemengd geraakt met 
schelpsplinters en voedingsstoffen. Door de soortenrijkdom 
van dit bijzondere milieutype worden de zeedorpenvegetaties 
– met een knipoog naar de Zuid-Limburgse hellingen – wel de 
kalkgraslanden van de duinen genoemd.
Er zijn subtiele verschillen tussen Egmond en de zuidelijker 
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zeedorpen. De graslanden bij Egmond zijn door een wat lager kalk-
gehalte en een armere zandsamenstelling minder weelderig en ze 
verzuren gemakkelijker. Opvallend zijn in juni de kleine ratelaar, 
wondklaver en zeldzame soorten van het geslacht silene: kegelsilene, 
oorsilene en nachtsilene. Een opvallende verschijning is de blauwe 
bremraap. Rond de schrale, al ontkalkte toppen van de duinen komt 
veel buntgras voor, soms vergezeld van zandblauwtje.
Op nachtsilene en oorsilene leven de rupsen van de nachtvlinders 
witvlek-silene-uiltje en oorsilene-uiltje. Beide soorten komen alleen 
hier in Nederland voor. Hierbij is het witvlek-silene-uiltje alleen in 
Wijk aan Zee en in Egmond te vinden, en het oorsilene-uiltje alleen  
in Egmond. Coleophora galbulipenella is een zeer zeldzaam vedermotje, 
dat alleen in de duinen tussen Zandvoort en Bergen voorkomt.

De vermaling van Wimmenum
Het Klampduin (letterlijk ruzieduin) ligt in de noordoosthoek van de 
Wimmenummerduinen, exact op de voormalige gemeentegrens  
van Egmond en Bergen. Die grens is, zoals de naam van het duin al 
suggereert, niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Tot 1857,  
toen de bestuurlijke eenheid Wimmenum ophield te bestaan, was  
het Klampduin de grens tussen de in 1409 en 1428 ingestelde Hoge 
Heerlijkheden Wimmenum en Bergen. In de eeuw daarvoor lag die  
grens noordelijker en omvatte Wimmenum ook het buurschap 
Noord-Wimmenum, waarvan nu alleen de naam ’t Woud (van  
Wimmenummerwalt) resteert.
Wimmenum is een schoolvoorbeeld van een zelfstandige gemeen-
schap die in de loop der tijd door de grote buren (Egmond en Bergen) 

is opgeslokt. Eerst ging het noordelijke stuk teloor, daarna het 
zuidelijke. Aan de gemeente Wimmenum herinneren nog hard-
stenen grenspalen van rond 1760 en op de Kapelweid staat nog 
een 18e-eeuwse paal met het wapen van Wimmenum.
Duinterreinen aan weerszijden van de grens Bergen-Wimmenum 
hadden een verschillende eigenaar en verschillend beheer. Door 
de Berger bestuurders zijn verstuivingen ten noorden van de 
Woudweg ingeperkt, hierdoor bestaat de valleienreeks van de 
Heerenweide tot de Verbrande Pan nog steeds. Ten zuiden van de 
Woudweg is het duin na de 17e eeuw landinwaarts gestoven en 
verdween de oude vallei van ’t Zegeveld (die in het verlengde van 
de Verbrande Pan lag) onder het zand van het gigantische Klamp-
duinmassief.

De laatste jachtpartij
De Wimmenummerduinen zijn door de eeuwen heen een open 
landschap gebleven omdat de landeigenaren het duin open hiel-
den voor de jacht. De Amsterdamse koopman Jan Six kocht het 
gebied in 1682 van de familie Van Coevorden, de familie Six ver-
kocht het in 1992 aan de provincie. Het duin was al die tijd, zoals 
de eigenaar wenste, een rustgebied voor het wild. Pottenkijkers en 
vooral stropers waren ongewenst.
Van sporen van de jacht is in de Wimmenummerduinen weinig 
meer te zien. Wel liggen, verscholen in de duinbosjes, een tweetal 
gegraven vijvers voor de eendenjacht. Bij verkoop van het gebied 
aan het pwn bedongen de erven Six nog een aantal jaren plezier-
jacht. In 1996 kwam hieraan een einde.

Wulpen in de duinrooshellingen
Voor de vogel met de meest vérdragende zang van het open duin, de 
op de grond broedende wulp, leken de dagen geteld toen de vos zich 
er in de jaren ’70 vestigde. Maar de levenskansen voor wulpen wor-
den niet alleen door vossen bepaald, ook door minstens drie andere 
zaken: de aanwezigheid van geschikt polderland in het voorseizoen 
wanneer de wulp graag voedsel in het grasland zoekt, geschikt half 
open duinterrein (het dagelijkse leefgebied) en de drukte van strand- 
en duinbezoek.
In het open duin houdt de wulp van een grazige, mosrijke en zand-
rijke begroeiing waar ook wat hoger gras of kruipwilg staat om met 
de jongen in weg te kunnen duiken. Om een kostje aan wormen, 
insecten en bodemlarven bij elkaar te scharrelen zoeken wulpen 
ook vochtige valleien op. Als het zand niet meer stuift door een lage 
konijnenstand is dat slecht voor de wulp. De bodemlarven, het voed-

sel voor de wulpenjongen, hebben de vitale plantenwortels in over-
stoven duindelen nodig om van te leven. Zonder stuivend zand veel 
minder voedseldiertjes. Om het duin open te houden besloot men 
een aantal jaren geleden op plekken waar Amerikaanse vogelkers 
oprukt tijdelijk veel geiten in te rasteren. Een nieuw woord werd ge-
boren: terreurbegrazing. Als een oudtestamentische sprinkhanenplaag 
laten geiten in een mum van tijd een strak gemillimeterd duin met 
zandige plekjes achter, waarna bloemen en duinroos zich snel kun-
nen herstellen en de wulp zijn voedsel kan vinden.
Iedere duinbezoeker die de wulp kent, weet dat het dier mensen 
liever ziet gaan dan komen. Ze handhaven zich daardoor alleen in 
de rustigste terreindelen waar weinig paden doorheen lopen. Dat is 
ook één van de redenen waarom er door het open duin veel minder 
paden zijn aangelegd dan door het bos. Alleen in de rustigste duinen 
bij Wimmenum zitten nu nog enkele wulpen.

Duinlandjes, tuinhuisjes en geitenbegrazing bij Egmond
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