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VIA HET D uiVELSPAD NAAR HET D uiVELSBOSJE 

Naar aan leid ing van het Staringjaar 2013 (Sta ring is in 1863 

begonnen met het beplanten van verschillende gebieden 
in de Schoolse duinen) heb ik oude beplantingskaarten van 
Staatsbosbeheer bekeken. Een plekje waar in opdracht van 
Staring Oostenrijkse en grove dennen geplant zijn is daar 
waar het Du ivelspad uitkomt op de Slangenweg. Dit gebied 
heet het Duivelsbosje en is een terrein iets ten noord-west
noorden van de Schoorlse nok. Duivelspad en Duivelsveld, 
namen die tot de verbeelding spreken. 

De heer Frits David Zeiler heeft veel namen van wegen en pa
den in de duinen tussen Wijk aan Zee en Camperduin in het 
PWN naslagwerk Nollen, Krochten en Blinken (1995) geduid, 
maar voor de namen van het Duivelsbosje en het Duivelspad 
bleef een verklaring achterwege. Hij gaf zelfs aan dat een 
verklaring als bij de Du ivelshoek bij Castricum/Heemskerk 
(bij storm gaat het daar 'duivels' tekeer) niet goed denkbaar is 
en dat het vinden van een andere oplossing verduiveld lastig 
is. Maar dat het in dit gebied mogelijk niet pluis was, zou 
plausibel kunnen zijn. 

Hoe geweldig is dan de uitkomst van een zoektocht op 
internet. Omdat ik meer wilde weten over het tegengaan 
van duinverstuiving (de reden voor de duinbeplanting door 
Sta ring) kwam ik een boekje tegen van T.C. Winkier uit 1865 

en wat stond daarin .... ? 

"Een groote duin is in de duinen bij Schoor/, ..... sedert zestig 
jaren ten een en male van plaats veranderd. Bekend is het dat 
t ijdens de landing der Engelsehen en Russen in 1799 daar tus
schen die troepen en de Franschen, die toen ons land in bezit 
hadden, een veldslag geleverd is. De gesneuvelde strijders 
werden begraven in een duinpan aan den binnenvoet van 
een hooge duin. 

deel van een beplantingskaart; Archief SBB Schoor/ 

1c = Oostenrijkse den; gd = grove den; cd = Corsicaanse den. 
De foto hiernaast toont de plek waar de Slangenweg een bocht 
maakt 

In het vorige jaar(1864) werd toevallig juist die plaats uitgeko
zen tot het nemen van eene proef om de duinen met dennen 
te beplanten onder het opzigt van Dr. Storing. En wat vond 
men nu ? 
De geheele duin was in den tijd van ruim zestig jaren gewandeld 
over het groote graf heen: aan den buitenvoet liggen nu de 
overblijfselen die aan den binnenvoet begraven zijn, schedels 
met zwart haar van fransche soldaten , met rosse baarden 
van Russen en Engelse hen, stukken van monteringen , wapenen 
en andere oorlogstuigen." 

Kijken we nu naar de beplantingsgegevens dan zien we dat 
pas in 1870 aan de Groenveldslaan tot aan de rand van het 
Duivelsbosje werd geplant. 
Kloppen dan de beplantingsgegevens misschien niet of mogen 
we aannemen dat na de eerste beplanting in 1864, men het 
daar een duivels veld vond, dat de graven eerst geruimd/ ge
roofd zijn en dat Staring vervolgens weer aan de rand van dit 
gebied begonnen is. 
Dit lijkt me een plausibele verklaring voor de termen Duivels
bosje en Duivelspadt Maar wie een betere weet ...... ? 
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Met dank aan de heer Zeiler voor zijn opmerkingen en het be
vestigen van mijn suggestie over de oorsprong van de woorden 
Duivelsbos en Duivelspad 

1 ~oram~ h O!mcl-t>r".,h i' de Dn ne'l h ;schtn 
Lr.r ,t:n et S .. ltct tl 

Archief SBB Schoor/ 

Je kijkt hier vanuit de_ Groeneveldslaan de Slangenweg in. 
De oudere bomen zijn grove en Oostenrijkse dennen(1870), 
de jongere bomen zijn Corsicaanse dennen(1895-97) 
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