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Lopen langs de kust

annelies boutellier

Het is eind december en zoals gebruikelijk zijn mijn man 
en ik dan ergens in Europa wandelend langs een kust te 
vinden. Dit keer lopen we het Noordzee kustpad van zuid 
naar noord in Engeland, dus met de Noordzee aan onze 
réchterhand. Dat is een grappig en onbekend gevoel. 
De golven van onze Noordzee rollen hier vanuit het oosten 
het strand op en dat lijkt veel verschil te maken.

Duinvorming op verschillende 
plaatsen waar riviertjes in 
de zee uitmonden, zoals 
hier de Aln bij Alnmouth. 
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in Engeland dus, voor de hand. En zo trokken we 
naar Northumberland (noord Engeland) en liepen 
van Cresswel ten noorden van Newcastle naar 
Berwick upon Tweed op de Schotse grens.

Engelse duinen
Het is niet alleen heel bijzonder langs deze 
kustlijn te lopen (waar land overgaat in water en 
de ruimte eindeloos lijkt), het is tevens een mooie 
gelegenheid in andere landen de Noordzee en de 
duinen te zien en te beleven. In Northumberland 
bestaat de kust uit kliffen, slikken en duinen. 
De kust is in principe stenig. Op veel plaatsen 
vind je hier bovenop hopen zand. Op andere 
plaatsen slaan de golven stuk op de rotsen. Die 
stukken duin zijn begroeid met veel gras, wat 
helm, varens en struiken. Ze zien er niet uit of ze 
een belangrijk onderdeel van Engelands kustbe-
scherming vormen, alhoewel een van de weinige 
mensen die we deze tocht tegenkwamen ons 
vertelde dat er in de herfst van 2013 behoorlijk 
wat zand was weggeslagen. Dat was nieuw, zei 
hij. In al die jaren dat hij hier zijn hond uitliet 
had hij dat nog niet meegemaakt. 

Zeevogels en golfbanen
De kust is hier ruig en gecultiveerd tegelijk. Het 
is hier leeg en zeer dun bevolkt, voor de kust 
liggen een paar prachtige eilanden met veel 
zeehonden en zeevogels en je kunt met laag tij 
naar Holy Island lopen. Naast de paar dorpen 
langs de kust zijn er over de hele lengte (103 
kilometer) van dit stuk kust liefst acht golfbanen 
te vinden, afgewisseld met een paar kastelen of 
de resten ervan en een enkel park met foeilelijke 
stacaravans. Er zijn weinig hekken en verbods-
borden langs de route, en nergens afval of sporen 
van vernieling. Alles ligt er keurig bij en is vrij 
toegankelijk. Het is altijd bijzonder te zien hoe 
de Engelsen met hun natuur omgaan. Deze tocht 
smaakt naar meer en maakt ons nieuwsgierig 
naar de rest van de paden langs de Noordzee !

Het pad dat we lopen vormt een deel van het 
Noordzee kustpad, meer bekend als de North Sea 
Trail. In 2005 werd dit pad officieel geopend. 
Een zevental landen rond de Noordzee  werkte 
in het samenwerkingsverband Coast Alive aan 
de ontwikkeling van een netwerk van samen-
hangende kustpaden. Niet alleen om een 
doorlopende wandelroute te laten ontstaan, 
maar ook om de sociale, culturele en historische 
banden van de kusten rond de Noordzee met 
elkaar te verbinden. 
Het pad is voor het grootste deel klaar en zal alles 
bij elkaar ongeveer 6000 kilometer lang worden. 
We zouden het pad graag eens helemaal willen 
lopen. Het Nederlandse deel hebben we al 
gedaan, dus lag de andere kant van de Noordzee, 

Na enkele dramatische schipbreuken kwam er in 
1864 een stormwaarschuwingsdienst in Neder-
land. De leiding was in handen van de bekende 
meteoroloog prof. Christophorus Buys Ballot. 
’s Nachts was er het licht van de vuurtorens om 
de schepen te waarschuwen voor de nabije kust, 
de stormseinpalen moesten de situatie tussen de 
plaatsen met een vuurtoren overdag veiliger 
maken. In een schuurtje (‘Bollenhuisje’) naast de 
seinpaal werden een grote bal en een grote kegel 
bewaard, ook was daar een petroleumlantaarn 
opgeslagen. Bij flinke wind werd de stormbal 
gehesen (stormsein 1) en bij een echte storm de 
stormkegel (stormsein 2). De hanglat van de 
seinpaal stak uit in noordoostelijke richting, want 
anders sloegen bij zuidwesterstorm de bollen 
kapot tegen de paal. Het systeem was afhankelijk 
van goed zicht. In de avond hees de lichtwachter 
zo nodig een stormlantaarn. Het zwakke lichtje 
pinkelde dan in het duister.
In de Franse tijd was er overigens sprake van 
seinposten met een optische telegraaf. Deze 
zogenaamde semafoor bestond uit een paal met 
zijlatten en schijven, die in verschillende standen 
konden worden geplaatst. Met behulp van een 
afgesproken codetaal werden militaire berichten 
‘met de snelheid des bliksems’ doorgegeven.

Stormseinpaal
Frans beeKman

Op oudere topografische kaarten staat op veel duinen langs 
de Nederlandse kust het woord ‘seinpaal’. Deze houten 
constructies verdwenen na 1950. Op oude foto’s van die 
seinpalen is ook het omringende duinlandschap te zien 
en dat geeft ons een beeld van de toenmalige situatie.

Stormseinpaal in de 
Verklikkerduinen op Schouwen 
(ca. 1910). Foto en uitgave 
R.W.J. Ochtman, Zierikzee.
Collectie F. Beekman

Verklikkerduinen op Schouwen
Aan de noordkant van de Kop van Schouwen 
lagen vanouds de Noordduinen. Ten behoeve van 
de scheepvaart was er in 1848 langs de vaargeul 
naar het Brouwershavense Gat op een hoog duin 
een zogenaamd verklikkerlicht geplaatst. 
Aanvankelijk was dat een petroleumlantaarn, 
later een gas- en elektrisch licht. Pas in de 
twintigste eeuw kwam de naam Verklikkerduinen 
in zwang. Het stoof hier toen enorm. 
De stuifduinen werden zelfs vergeleken met die 
op de Kurische Nehrung in Oost-Pruissen (nu 
Litouwen).
De stormseinpaal staat niet ver van de Rijkszee-
wering Oude Hoeve, altijd een smal duin met een 
reservedijk erachter. De kantonnier die in een 
huisje bij de Oude Hoeve woonde, hield dagelijks 
toezicht op de kust en was tevens verantwoorde-
lijk voor de bediening van de stormseinpaal.
We kijken in zuidwestelijke richting en zien zeer 
grote stuifvalleien die tegenwoordig namen 
dragen als Konijnencircus en Binnenverklikker. 
Door de geïsoleerde ligging van Schouwen èn van 
de Verklikkerduinen zijn deze secundaire duinval-
leien nauwelijks bekend geworden. Er zijn toen 
slechts weinig foto’s gemaakt. De Verklikkerdui-
nen zijn omstreeks 1935 door de Dienst der 
Domeinen vastgelegd met rijshoutschermen en 
helm. Na de oorlog zijn ze sterk begroeid geraakt 
met vlier en duindoorn. 
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Duinafslag vlak boven Warkworth 
ten gevolge van een flinke storm. 
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