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De Heerewegen

Duinen en mensen Kennemerland

Heerewegen zijn oude hoofdwegen over een strandwal of langs de duinvoet,
evenwijdig aan de kust (ook gespeld als Herenweg, Heerwegh etc). Ze leidden
marskramers, legers en later de postkoets van dorp naar dorp. In de twintigste

eeuw verloren deze zeer oude wegen hun functie door de aanleg van provinciale wegen en snelwegen. Ze liggen nu onopvallend in het landschap, soms
onder een andere naam. Op een aantal plekken is de oorspronkelijke situatie
redelijk intact, bijvoorbeeld aan de Vogelenzangseweg: aan de westkant bos
dat de licht glooiende oude strandwal beklimt, aan de oostkant weide. Ook
de Heereweg tussen Wimmenum en Bergen ligt er nog als vanouds.
Er is niet één Heereweg. Soms liggen twee evenwijdige wegen met die naam
vlak bij elkaar en onderling verbonden. Dat kwam zo: vroeger waren wegen in
de zomer mul en in de winter drassig en onbegaanbaar. Reizigers liepen in de
zomer het liefst langs de voet van de strandwal of langs de duinvoet, omdat de
grond daar vaster was. Aan het eind van een strandwal gekomen, moest men
oversteken, meestal naar een strandwal verderop. Zo ontstonden vergierde
(d.w.z. schuin weglopende) wegen tussen twee strandwallen.
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Kasteel Heemstede
Kasteel van Haarlem
De woning van Bennebroek
Huis Die Park
Huis ter Kleef
Huis te Zanen
Huis te Schoter Vlieland
Huis te Berkenrode
Huis te Aelbrechtsberg
Huis te Vogelsang
Huize Teylingerbosch
Rolland of Huis te Ramp
Bollenhofstede
Kasteel Brederode
Huis te Velsen
Huis te Lane
Kasteel Spaarnwoude
Kasteel Adrichem
Huis Oosterwijk
Kasteel oud Haarlem
Huis Assumburg
Huis Marquette
Kasteel Merestein
Huis Rietwijk of Reewijk
Kasteel Poelenburg
De Vlotter
Kasteel Cronenburg
Ter Coulster
Cranenbroek
De vermoedelijke plaats van Oudburg
Kasteel te Akersloot
Slot te Egmond
Kasteel van Bergen
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historie en gebruik boskap, bebouwing en wegen, jacht en zeedorpen (ca. 1000 - 1850)

“De weg loopt zuidelijk langs heuvelen en vlakten, door bosch en duin, over
Egmond, Rijnegom, Bakkum tot Castricum en van daar over Heemskerk en
Beverwijk, waar hij in den even landelijk schoonen binnenweg van Velsen,
Bloemendaal, Overveen, Vogelenzang en Noordwijkerhout overgaat. Noordwaarts loopt hij tot Bergen, volgt de plotselingen kromming der duinen bij
Schoorl naar het westen en eindigt bij het Kamperduin en de Hondsbossche,
waar hij tegen de laatste zeeduinen stuit.”
f.w. van eeden, 1876
De Heerewegen zijn oud, maar hoe oud precies? In de Romeinse tijd lagen er
al enkele doorgaande handelswegen over strandwallen en langs de duinen.
Archeologen leiden dat af uit de verspreiding van gevonden munten. Pas in
de 14e eeuw komen Heerewegen in geschreven bronnen voor. Omdat er toen
in Kennemerland nog nauwelijks grote troepenverplaatsingen plaatsvonden,
verwijst het woord heereweg waarschijnlijk niet naar een militaire functie (heer
betekent leger). De naam komt waarschijnlijk van de graven of heren die na
het jaar 1000 de dienst uitmaakten in het kustgebied. De heer controleerde
en kon tol heffen, omwonenden moesten de wegen onderhouden. Langs de
Heereweg bij Heemskerk (nu Rijksstraatweg) ligt nog steeds het Huldtoneel:
de plek waar de bevolking de machthebber huldigde nadat hij het bestuur had
aanvaard. Hierbij werd hij op een schild gedragen, als teken van erkenning.

o circa 1550

I m pressie H e e r e w e g B a k k u m - E g m o n d

d circa 2009

Impressies van de Heereweg zoals die vanuit Bakkum gezien naar Egmond
loopt, ca. 1550 (boven) en 2009 (onder). In 1550 was de romaanse abdij van Egmond nog niet verwoest. In het duin zijn veel zandverstuivingen te zien, naast
veel water en heel weinig bos; de grens met het achterliggende boerenland is
niet scherp. De impressie van het huidige landschap maakt duidelijk dat er in
de loop van de eeuwen veel veranderd is. Aan de duinzijde van de Heereweg
(op de voorgrond ook aan de oostzijde) is een beweid mientenlandschap te
zien. In het duin veel bos, maar ook nieuwe meertjes, in het achterland bollenteelt. In Egmond-Binnen staat de 20e-eeuwse, neoromaanse abdij.
Impressies: Ulco Glimmerveen
Reconstructie van Heerewegen (dikkere lijn) in Kennemerland, weergegeven
tegen de achtergrond van de topografische kaarten van rond 1900, inclusief
kastelen en versterkte huizen van voor 1500. Er zijn ook enkele achterwegen
en buerwegen tussen Beverwijk en Bergen opgenomen. Dit waren secundaire
wegen, die vooral door de plaatselijke bewoners werden gebruikt. De handelsroute uit de Romeinse tijd liep wellicht via Bakkum en Egmond.
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Zie www.duinenenmensen.nl voor een ‘overvloei-versie’ van de twee impressies, en de kaart met meer details.

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam

Bestel dit boek op http://duinenenmensen.nl/bestellen-boekenserie-duinen-en-mensen/

