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De Tweede Wereldoorlog in het duin
1940-1945
In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) heeft zich van alles afgespeeld in het duin. Oppervlakkig gezien is er 65 jaar later weinig
meer van te zien. Waar lagen die duizenden bunkers en versperringen van Hitlers Atlantikwall? Hoe werden ze bevoorraad?
Waar zijn verzetsstrijders gefusilleerd? Het lijkt alsof men na 1945
met man en macht het verleden onder het zand heeft willen werken. Dat geldt zelfs voor veldnamen uit de oorlog als Moffenpad
of Schietkuil. Maar wie beter kijkt ziet meer: het duin zit nog vol
sporen die een verhaal van de oorlog vertellen.
Na mei 1945 wilde Nederland zoveel mogelijk vooruit kijken en de
oorlog snel vergeten. Zo ook in het duin. Bunkers werden gesloopt
of verdwenen onder het zand en ook van de vele loopgraven in het
duin is weinig meer over; hier en daar zie je ze terug, tussen wat
bunkers, zoals bij Wijk aan Zee. Het Moffenpad in het waterwingebied van Castricum heet nu Stille Strandweg en het Moffenpad bij
Wimmenum heet tegenwoordig Woudweg.
Maar klim in een stuifkuil in de zeereep waar het zand is weggestoven en je treft behalve een enkel konijnenbotje ook allerlei oud
roest: resten van prikkeldraad of van granaten die na de oorlog bij
duizenden onschadelijk zijn gemaakt. Overal is de oorlog zichtbaar:
van verroest ijzerwerk tot bomkrater, van tankmuur tot fusilladeplek. In Kennemerland zijn hele bunkerdorpen geweest. Wie een
van boven afgevlakt duintopje ziet zal eronder niet zelden een bunker aantreffen. Langs de hele kust van Noordwest-Europa lagen
15.000 grote bunkers met kleinere daartussen. Het grootste deel is
inmiddels gesloopt. De rest is onder het zand verdwenen en beplant met helm of wilgen. Bunkers lagen en liggen in de zeereep
maar ook aan de duinrand. Bij Wijk aan Zee liggen zeer opvallende
bunkers, o.a. de Batterij Dünenberg in het Vuurbaakduin. Ook in de
zeereep bij IJmuiden zijn opvallende bunkers zichtbaar. Veel onopvallender zijn de 32 bunkers die in de duingraslanden ten oosten
van de Heereweg in Bakkum-Noord onder de grond liggen.
De Atlantikwall
Behalve de soms zichtbare bunkers liggen er in de duinen ook veel
resten van tankversperringen: van muren tot diepe grachten. Soms

ook de zogenaamde drakentanden, zoals langs de Herenweg bij
Egmond of bij het Kennemerstrand. Dit zijn allemaal resten van de
misschien wel meest bizarre verdedigingslinie na de Chinese muur:
de door de Duitsers aangelegde Atlantikwall, die zich uitstrekte over
2500 km kust van Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens. De
naam ‘Atlantikwall’ is voor een deel retoriek: het was geen aaneengesloten linie of muur, maar een keten van versterkingen. Er waren
allerlei soorten versterkingen, van kleine Widerstandnester via Stützpunkte en Stützpunktgruppen tot de grote Festungen, zoals bij IJmuiden.
De vesting IJmuiden had als centraal element het Forteiland in de
havenmonding.
Soms tref je van de Atlantikwall nog stukken tankmuur (1.80 m
hoog), maar vaak zijn ze deels door zand overgestoven en kan een
kind er overheen springen. Vooral in Zuid-Kennemerland zijn nog
opvallende delen van deze Panzermauer te vinden, zoals bij Zandvoort, de IJmuiderslag en Heerenduinen bij Velsen. Verder ook
langs de Papenberg bij Castricum. Een tankmuur was een onderdeel
van een keten van versperringen. Daartoe behoorden ook metersbrede tankgrachten en opgeworpen zandwallen, nog zichtbaar bij
het Duinpieperpad benoorden Zandvoort. Over deze Steilhänge, zo
dacht men, kon geen tank heenkomen. Waar mogelijk werd het
natuurlijke reliëf benut, bijvoorbeeld bij de Papenberg.
Het duin kreeg door alle verdedigingswerken en bewoning een stedelijk karakter. In Kennemerland bevonden zich ware bunkerdorpen. De
ontsluiting was beter dan ooit tevoren want het was belangrijk om
snel door het duin te kunnen bewegen. Het Duitse bevel legde daarom vele betonwegen aan compleet met inhaalstroken en plaveide
zandwegen met puin van ter plekke gesloopte huizen. Sommige stukken betonweg uit de oorlog zijn nog in gebruik als fietspad, zoals in
de Kennemerduinen. In de Amsterdamse Waterleidingduinen ligt een
twee betonplaten brede en vier kilometer lange weg langs het Westerkanaal, compleet met afslagen naar oude bunkerdorpen in de
zeereep. Ruim drie kilometer van zo’n weg langs het Van Limburg
Stirumkanaal is tussen 1995 en 2007 opgeruimd vanwege natuurherstelprojecten. Naast betonwegen lagen er ook smalsporen naar munitiedepots en andere bergplaatsen. Ook over de zeereep liep een smalspoor, waarvan na een storm soms nog rails of bielzen opduiken.

Voor het voormalige hotel
Nassau, Bergen aan Zee,
ca 1943
Mars naar de schietbaan,
Bergen, ca 1943
Karte von IJmuiden, 1944.
Bunkereenheden (omlijnde
delen), tankgrachten
(blauw), pantsermuren
(rood), mijnenvelden (oranje) en diverse versperringen
en doorlaatpunten rond
Festung IJmuiden. In de
havens lagen Schnellbotbunkers voor speciale onderzeeërs, het doelwit van
diverse bombardementen.

Bunkerdorp bij Langerak, Kennemerduinen, ca 1944.
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Op veel plekken liggen nog steeds betonnen tobroeks. Hierin kon
een machinegeweer 360 graden draaien. Eén tobroek is na de oorlog
creatief gebruikt bij de bouw van een amateur-sterrenwacht in de
Amsterdamse Waterleidingduinen.
Bijzondere onderdelen van de Atlantikwall zijn de Walzkörpersperren,
waarvan er nu nog één achter Driehuis ligt en één ten noorden van
Zandvoort, in het Kraansvlak. Deze afsluitbare doorgangspunten in
een tankmuur kwamen ook op andere plaatsen in de Atlantikwall
voor. In de duinen lagen bovendien uitgestrekte mijnenvelden, zoals
in een linie onder IJmuiden. Na de capitulatie van de Duitsers in 1945
stuurde het Canadese opperbevel Duitse soldaten te voet terug, waarbij ze geen gebruik mochten maken van hoofdwegen.
In de duinen verschenen borden met de tekst ‘Marschstraße nach
Deutschland’. Krijgsgevangen moesten de mijnenvelden opruimen,
waarbij door ontploffingen velen het leven hebben gelaten.
Langs de zee werden de duinen plaatselijk vrijwel loodrecht afgegraven. Op de laagwaterlijn kwamen hekken, met op de top als ‘hoed’
een uitgeholde betonnen driekantige piramide. In de holte zaten
mijnen en andere explosieven. Deze betonnen piramides zijn langs
de Zeeweg bij Castricum gemaakt en alleen tussen Wijk aan Zee en
Egmond gebruikt. In het Noordhollands Duinreservaat zien we daardoor de oorlog terug langs vrijwel elk paadje: vreemde piramides met
onschuldige namen van weggetjes.
Festung IJmuiden
Het zogenaamde ‘Seefront IJmuiden’ lag tussen Heemskerk en Bloemendaal en diende als kustverdediging. Het bestond uit kustbatterijen,
luchtafweer, commandocentra en infanteriestellingen. Deze laatste
bestonden in totaal uit honderden bunkers en bouwwerken aan
noord- en zuidzijde van het Noordzeekanaal, tankmuren, tankgrachten, het Kernwerk op het Forteiland in de havenmonding en schijnwerperstellingen in Heerenduinen. De infanteriestellingen waren omringd door mijnenvelden. Het geheel moest bescherming bieden aan
het sluizencomplex, de havens en twee speciale bunkers, de Schnellbootbunkers. Het pantserfort op het Forteiland, eerder deel van de
19e-eeuwse Stelling van Amsterdam, was de kern van de Festung: een
citadel van waaruit de toegang tot de haven kon worden verdedigd. Het
Forteiland is in de jaren dertig van de vorige eeuw door verbreding van
het Noordzeekanaal ontstaan, daarvoor lag het fort op de noordoever.
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Bomtrechters
Minder opvallend dan de overblijfselen van de Atlantikwall zijn de
vele bomkraters in het duin. Het waren er ooit honderden. Bijna
65 jaar na de inslagen is een groot deel verstoven of beplant, of
weer dichtgeschoven. Er zijn er echter ook nog terug te vinden als
lieflijk poeltje of een bijna gracieuze holte in een duinhelling.
Een bomtrechter is met zekerheid van een ander watertje te onderscheiden doordat er meerdere dicht bij elkaar liggen, door een
kleine ring van opgeworpen zand aan de rand of door resten van
de bewuste granaat, bom of raket. Bommen kwamen niet keurig
op een rijtje neer. Ze liggen in een groep, maar zelden strak in het
gelid. Nog steeds worden elk jaar bommen en granaten gevonden
en vernietigd. Voor je hobby met een metaaldetector rondlopen is
niet zonder risico.
Inslagtrechters ontstonden deels als gevolg van gerichte bombardementen op IJmuiden en enkele radarposten, zoals De Hoge
Toren bij Egmond. Herhaalde bombardementen op IJmuiden
waren zo heftig dat ze in Amsterdam te horen waren. Ze ontstonden ook doordat terugkerende Engelse bommenwerpers verplicht
waren hun bommenlast af te werpen voordat ze weer in Engeland
arriveerden, anders was het landen te gevaarlijk. Zo verdwenen er
vele bommen in de Noordzee. Maar ook boven het duin wierpen
de Engelse vliegers hun bommen uit, in de hoop een bunker te
beschadigen. Kleine ketens van bomtrechters in de bloemrijke
valleien van De Kil en Reggers Sandervlak bij Egmond getuigen
hiervan. De zo ontstane poelen en vochtige kommen waren overigens niet zelden van belang voor de natuur in de periode van grote
droogte door overdadige wateronttrekking in jaren ’50 en ’60.
Vooral Zuid-Kennemerland kreeg wat bombardementen betreft
de volle laag. Bij Vogelenzang bevonden zich begin 1945 Duitse
lanceerinstallaties die V1-raketten richting Londen afvuurden.
Dat ging nogal eens mis doordat de nieuwe techniek voor de
lanceringen nog niet ver genoeg ontwikkeld was. Een reeks kraters
in het Zegveld en de Vellen, ongeveer in de lijn VogelenzangLonden, illustreert deze vroegste rakettengeschiedenis.
In Castricum zijn resten van nooit gebruikte V1-lanceerplatforms
te zien, vanaf de ingang achter het station links langs het pad naar
Kijk-Uit.

Bomtrechters langs de Woudweg, 1995 en 2009

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam
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De ontruiming van kustdorpen
Op 16 oktober 1942 deelde het bevoegd gezag mee dat uitbreiding
van de kustverdediging door de Duitse bezettingstroepen in Nederland “gevolgen zou hebben voor de woongelegenheid.” In juni 1943
maakte de Wehrmachtbefehlshaber in Nederland bekend dat het kustgebied verboden
terrein werd. Zonder Ausweis (vergunning)
van de Wehrmachtkommandantur werd men
gearresteerd en gestraft.
Delen van zeedorpen, havens en industriegebieden werden Sperrgebiet (verboden
terrein). Dit raakte vooral Zandvoort,
IJmuiden en Velsen, Wijk aan Zee, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Maar
ook in delen van Castricum, Bloemendaal, Vogelenzang en Aerdenhout moesten velen hun huis verlaten.
De ravage die ontruimingen, sloop, roof,
bombardementen en de aanleg van de
Atlantikwall aanrichtten, was groot. In Velsen sneuvelden bijvoorbeeld 4.000 huizen, 31% van het totaal.
Bij Hoogovens verdwenen de hele staalfabriek en de walserij van
zware platen. Ook de luchtsplitsingsinstallaties van de stikstoffabriek werden afgevoerd. Visafslaggebouwen in de haven werden
vernield. Fabrieken, kantoren en magazijnen verdwenen.
Van de 3.135 woningen in Zandvoort bleven er slechts 683 onbeschadigd, 848 werden er gesloopt of vernield, overwegend langs de
boulevard. Veel winkels, hotels, pensions, cafés en restaurants verdwenen uit het straatbeeld. In Bergen aan Zee sneuvelde het legendarische Hotel Nassau-Bergen van architect H.P. Berlage. Uiteindelijk zou in dit dorp ongeveer de helft van alle bebouwing worden
gesloopt. In Bakkum, bij de entree van het duin aan de Noorderstraat, verdween het karakteristieke vakantiehuis De Eenheid.
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vormgegeven utilitair bouwwerk”. De opmerkelijke, dubbele buitentrap is van na de oorlog.
Ten noorden van het latere restaurant Parnassia lag de batterij
Langerak, die zich uitstrekte tot bij het Houtglop en het Schuytegat.
Naast munitieopslagplaatsen, vier grote vuurmonden, een batterij
licht luchtdoelgeschut en antitankgeschut bevond zich daar een
heel dorp, kompleet met bunkers voor verpleging van gewonden,
een restaurant en een filmzaal.

Walzkörpersperre
De ruïnes van de Atlantikwall in Heerenduinen doen plaatselijk denken
aan spannende jongensboeken, of aan de films van Indiana Jones.
Langs geheimzinnige smalle paadjes met omgewaaide bomen duiken
er bij een soort doorgang resten muur op, door lianen van klimop
overwoekerd. Bij nadere inspectie blijkt het te gaan om twee omhooggeklapte betonnen blokken bij een doorlaatpunt. Zo’n Walzkörpersperre (letterlijk: walslichaamversperring) was een doorlaatpunt,
dat bij nadering van de tegenstander afgesloten werd. Door de blokken met een lierinstallatie naar beneden te rollen kon in ongeveer
een half uur de weg worden versperd. In een Walzkörpersperre zaten
aan weerszijden twee tobroeks met machinegeweren ingebouwd.
De Walzkörpersperren lagen tussen onneembaar geachte andere
elementen van de Atlantikwall, zoals een muur.

Militaire bouwwerken in Zuid-Kennemerland
In de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Bentveld verrees de
batterij Rozenwaterveld als onderdeel van de kustartillerie. Deze
bestond uit vier stuks open geschut met schuilplaatsen en opslagruimtes. Een batterij lichte luchtafweer en antitankgeschut stond
op de Hoge Tonneblink. Op wat nu nog de ‘Bunkerberg’ heet lag
een verzameling bunkers. Zandvoort was aangewezen als Stützunktgruppe en werd extra versterkt met complexen van bunkers,
tankwallen, tankmuren en opgeworpen duinen, die voor een deel
nog in het Kraansvlak te zien zijn. Zuidelijk van Zandvoort verrezen
een ontvangststation en een groot radarstation op een duintop
(35 m hoog), ruim honderd bunkers en luchtafweergeschut. De
batterij Zuidzand, met vier geschutkazematten, werd gebouwd als
kustartillerie. Bunkers bij het Kostverlorenpark zijn na de oorlog in
gebruik genomen als recreatiewoning.
In het Bloemendaalse duin hadden de Duitsers twee steunpunten
en zeventien Widerstandnester. De Wehrmacht bouwde de batterij De
Olmen, de Duitse luchtmacht (Luftwaffe) realiseerde aan de binnenduinrand zenderparken voor de vliegleiding en de gevechtsleiding.
Aan de Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal ligt uitkijkpost ’t
Kopje. Het is nu een gemeentelijk monument “van architectuurhistorisch en bouwtechnisch belang als expressionistisch in beton
Boven: de watertoren van Zandvoort moest wijken voor de Atlantikwall
Rechts: Walzkörpersperre Bloemendaler Zeeweg, 1944 en net na de bevrijding
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Tot recreatiewoning omgebouwde bunker, ca 1960

Bombardement op IJmuiden, 1944. Verdwaalde bommen leverden zuidwaarts bomtrechters op waar nog vele jaren bijzondere bloemen groeiden.
Donkere vlekken zijn dennenaanplant van voor de oorlog.

Militaire bouwwerken in Noord-Kennemerland
In de duinen bij Castricum en Bakkum bevonden zich twee radarstations. Onder andere daarom werd er een tankmuur gebouwd bij de
Papenberg in Castricum. Deze tankmuur is met de vijandzijde (herkenbaar aan de uitstulping) gericht op Castricum. Daar lag het Landfront: het duinterrein werd verdedigd, niet Castricum. Vlakbij jachtopzienerswoning Kijk-Uit lag Stellung Max. De woning zelf raakte in
verval.
Toen Nederland op 25 augustus 1939 aan de voormobilisatie begon,
besloot de Nederlandse overheid een aantal bunkers te bouwen,
waaronder de kunstopslagbunker bij Castricum. De Nachtwacht van
Rembrandt paste niet in de bunker, daarom is het schilderij in mei
1940 op het veldje bij het jachthuis van Frits Gevers uit zijn lijst gehaald en opgerold. Ook bij Bentveld lag kunst in museumbunkers,
onder meer uit Haarlemse musea. Nadat de Duitsers besloten tot
aanleg van de Atlantikwall werden veel kunstschatten uit de duinen
weggehaald en opgeborgen in de Sint Pietersberg bij Maastricht,
waar ook de Nachtwacht op 24 maart 1942 arriveerde.
Een bunker bij Egmond is nu een plateau voor een uitkijkpunt:
De Hoge Toren, zo genoemd naar de hoge radarinstallatie Elephant
die er kort stond.
Onder aan de voet van het duin Thabor benoorden de Zeeweg naar
Bergen aan Zee is een bijzonder koepeltje te vinden. Daaronder lag
een waterput die waarschijnlijk diende om de paarden van patrouilles te laten drinken. Ook aan dit element wordt tegenwoordig een
cultuurhistorische waarde toegekend.
Bij Schoorl lag een verzameling kleine bunkers. Op de top aan het
Torenpad in Schoorl (54 m boven nap, het hoogste punt van NoordHolland) stond de radarinstallatie Bernhard. De Klimweg er naartoe
is door het Duitse leger aangelegd.
In de bodem van onder andere de weilanden van de Catrijpermoor,
ten noorden van de Schoorlse Duinen, zijn nog dichtgegooide tankgrachten te vinden.
In de Schoorlse Duinen ligt het bezoekerscentrum Het Zandspoor.
Voor de oorlog was hier een barakkenkamp, Kamp Schoorl, van een

Nederlands infanterieregiment. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
gebruikten de Duitsers het als een concentratiekamp voor krijgsgevangenen, joden en gijzelaars. In oktober 1941 werd het kamp gesloten. De gevangenen werden naar andere kampen overgebracht.
In anderhalf jaar hebben in totaal 1.900 Nederlanders in dit kamp
opgesloten gezeten. Er werden 740 Joodse gevangenen van Schoorl
naar de concentratiekampen Buchenwald en Mauthausen overgebracht; daarvan overleefden er slechts twee. Na de oorlog is het
kamp enige tijd gebruikt om nsb-ers en collaborateurs vast te houden. In 1949 werd het gesloopt.

Nep en echt
Bij aanleg van het natuurontwikkelingsgebied ‘Groot Olmen’ kwamen
in 1998 veel betonnen oefenbommen te voorschijn, waarvan er één in
het terrein is tentoongesteld. Het Duitse leger gebruikte Groot Olmen
als oefenterrein. De oefenbommen werden gedropt op een nepboot,
waarvan de rand als vage contour te zien is op luchtfoto’s uit 1944.
In het Ganzenveld bij Bergen lag een nepvliegveld. Dit diende als
misleiding voor Engelse bommenwerpers – het echte vliegveld lag in
de Bergermeer, enkele kilometers oostelijker. Ook bij Vogelenzang
lag zo’n lokvliegveld, compleet met een bunkercomplex van strobalen, waaraan de veldnaam ‘Stroje dorp’ nog herinnert. Bij De Zilk lag
een echt vliegveldje: een weiland van 400 bij 600 m. In mei 1940 stonden hier nog enkele Nederlandse vliegtuigen, die na de capitulatie
zijn vernietigd.
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Ontploffing in 2002 in Kennemerduinen om munitie onschadelijk te maken, waaronder de 1200 kg zware bom ‘Herman’
Gedenkstenen en begraafplaatsen
Vanaf 1944 tot in de maanden voor de bevrijding zijn in de Kennemerduinen ruim honderd verzetsstrijders gefusilleerd. In het duingebied zijn in totaal 422 lichamen teruggevonden op 45 plaatsen,
sommige van mensen die elders ter dood waren gebracht. Een kaart
van de gemeente Bloemendaal uit 1946 laat van veel lichamen de
plek zien waar ze geborgen zijn, waaronder de lichamen van Johan
Brouwer, Johannes Post en Gerrit-Jan van der Veen. In 1949 is op
acht plaatsen een gedenksteen gezet, onder andere op de plek waar
het lichaam van Hannie Schaft is gevonden, bij het Spartelmeer. In
2000 zijn de oorspronkelijke gedenkstenen vervangen door stenen
van rood graniet. Drie kleine en vijf grote groepen oorlogsslachtoffers worden zo in het landschap herdacht.
De meeste slachtoffers werden gevonden in het duingedeelte van de
erven Van der Vliet. De erven stelden bij Overveen een gebied van
zes hectare beschikbaar voor een erebegraafplaats. De Eerebegraafplaats Overveen, gemeente Bloemendaal, is nu een Nationaal Monument. Er staat een klokkenstoel met een klok uit 1647, afkomstig
uit het voormalige Bloemendaalse raadhuis. Op 27 november 1945
vond de eerste herbegrafenis plaats, de laatste op 9 december 1955.
Er liggen 374 (van de 422) slachtoffers begraven, zoveel mogelijk bij
Eerebegraafplaats Overveen

elkaar in de groepen waarin zij in het duin werden aangetroffen.
Twee lichamen konden niet geïdentificeerd worden. Ook is er een
steen zonder graf met de tekst: “Ter herinnering aan de vrienden
van het verzet die na hun strijd voor de vrijheid niet gevonden zijn
of die elders rusten”. Achter de toegangspoort hangt aan de muur
een lijst met de namen van alle gefusilleerden die op deze begraafplaats liggen.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen staat aan de weg door het
Pietjes-Zwarteveld het Vliegermonument, ter nagedachtenis aan de
bemanning van een Engels vliegtuig dat op 13 april 1945 werd neergehaald door Duits luchtafweergeschut. Het was een transportvliegtuig
met wapens, munitie en springstoffen voor het Nederlandse verzet.
Op www.duinenenmensen.nl een Duitse stafkaart met alle
duintoppen van Noord-Kennerland met Duitse namen, een bijzondere kaart met uitzicht vanuit een geschutskoepel in het Koningsbos, Bakkum en een tekening met geschutshorizon vanaf Wijk aan
zee richting IJmuiden.

Gedenksteen op een plek waar vlak na de oorlog een groep
gefusilleerde verzetsmensen gevonden is.

Engelse foto uit 1944 van Groot Olmen en omgeving, Kennemerduinen. Aangegeven zijn de net zichtbare contouren van een nepboot waarop geoefend
werd met oefenbommen.

Uit: Duinen en mensen Kennemerland (2009) © Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam
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Zie www. duinenenmensen voor meer informatie over deze nog steeds vindbare sporen uit de Tweede Wereldoorlog
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Natuur en bezetting
In 1943 verscheen het boekje ‘Onze duinen’ van de in Bloemendaal
wonende, bijna tachtigjarige Jac.P. Thijsse. Hoewel het boekje is
geschreven in de eerste oorlogsjaren, ontbreekt de oorlog helemaal,
op het hieronder weergegeven citaat na.

“En eindelijk hebben we nog het heel lastige geval van de militaire maatjac. p. thijsse, 1943
regelen.”		
Thijsse keek echter verder. Het boek is te beschouwen als zijn testa
ment voor na de oorlog, voor de wederopbouw: hoe het met zijn
geliefde duinen verder moet. Thijsse moet een optimist in hart en
nieren zijn geweest, een naïeve optimist. Terwijl het duin aan alle
kanten werd vergraven, ontsloten en bebouwd pleitte hij voor een
Nationaal Park van Cadzand tot Rottumeroog.
Over de duinnatuur is van alles onderzocht: de duinvorming, de
vogelwereld, de plantengroei. Maar over de gevolgen van de oorlog
voor de duinnatuur is de kennis vreemd genoeg fragmentarisch. In
het boek ‘Geschiedenis van gebruik en beheer van het Noordhol
lands Duinreservaat’ van J.G.G. Jelles uit 1968 staat geen woord over
de oorlog. Welke delen waren vergraven? Hoeveel bos is er gerooid
en waar precies? Sommige details zijn wel bekend. In de Amster
damse Waterleidingduinen bijvoorbeeld sneuvelde een vijfde van de
bijna 400 hectare bos. Vooral berk was gewild als brandstof voor de
houtgasgeneratoren waarmee auto’s werden aangedreven. Ruim 40
hectare is meteen na de oorlog weer bijgeplant. In Heerenduinen is
door het kappen in schootsvelden geen boom ouder dan 65 jaar.
Ook bij Castricum werd 32 hectare bos gekapt in schootsvelden.
Dan de natuurlijke duinvormen, het reliëf – welke impact had de
oorlog hierop? Grof geschat heeft zo’n 20% van de Kennemerdui
nen te lijden gehad van de aanleg van mijnenvelden, tankmuren en
andere grondwerken, maar hard is dit getal niet.
Er is in de oorlog meer dan normaal gemaaid en geplagd om bun
kers te camoufleren. Daardoor zijn bijvoorbeeld de Bleek bij Eg
mond en allerlei andere plekken nog schraler dan een duin van
nature al is. Door het stilvallen van de kustvisserij en de volledige
afsluiting van de duinen kwamen kolonies visdiefjes meer aan
broeden toe (in rustige delen) en was er mogelijk voor hen meer te
eten te vinden voor de kust.
Oorlog en nieuwe natuur
Aan incidentele bombardementen en plekken waar munitie tot
ontploffing is gebracht is de overleving van enkele vochtminnende
soorten te danken. De kraters die door de explosies werden veroor
zaakt liepen vol met water. Terwijl de waterwinning na de oorlog
grote droogte veroorzaakte in het duinlandschap, konden bijvoor
beeld de slanke duingentiaan en de parnassia juist op de randen
van diepe bomtrechters overleven. Ook de piepkleine honingorchis
had bij bomtrechters een toevluchtsoord. In de jaren zeventig
groeiden bomtrechters dicht. Soms is daar zonder medeweten van
beheerders door plantenliefhebbers illegaal gemaaid. Later is het
gewoon geworden om door maaien of begrazen wateren en oevers
open te houden.
Het graafwerk bij het verwijderen van bunkers en andere objecten
leidt tot verstoring, maar biedt vanuit natuurperspectief ook kan
sen: je kunt dichter bij het grondwater komen en de bijzondere flora
en fauna een kans geven. Of een duin kan weer gaan stuiven, waar
door het landschap zich verjongt.
Bij plaggen en afgraven is veel munitie aan de oppervlakte gekomen

en geruimd. Toen 25 jaar geleden in een vallei direct achter de
zeereep in de Kennemerduinen blindgangers, fosforbommen en
granaten werden opgeruimd, klonken er pleidooien om er meteen
meertjes van te maken of natte valleien. In 1984 is noordelijk van
Parnassia, net achter de zeereep bij Peperedel, puin geruimd en
ontstond vervolgens na beëindiging van de waterwinning een
nieuw meertje met aan de oevers volop parnassia. Van oorlogspuin
naar nieuwe natuur, zo had Thijsse het niet kunnen dromen. Ook
tankvallen zijn deels dichtgeschoven of met puin volgegooid. Som
mige zijn volgelopen met water en zijn nu, met bos op de oevers,
een rustplek voor watervogels en een jachtplek voor libellen. In de
Grote Pan in de Kennemerduinen is een tankval zo omgetoverd in
een natte duinvallei.
Van enkele planten is gedocumenteerd dat ze sinds de oorlog hier
voorkomen. In jargon: oorlogsadventieven. In de zeereep staat op
enkele plaatsen nog de witbloeiende pijlkruidkers, vermoedelijk
meegekomen met rivierklei die de loopgraven moest verstevigen.
De valse wingerd die woekert op een tankwal bij Zandvoort is wel
licht aangeplant voor camouflage. Evenzo sieren tongvarens een
enkele bunker in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in het
Kraansvlak. Een nog onopgehelderd verhaal betreft de Duitse lis
(Iris germanica). De plant wordt van het Noordzeekanaal tot aan
Den Haag sporadisch in de duinen aangetroffen en staat bij Bergen
aan Zee nabij de Fortvlakte. Niet zelden groeit deze lis op onzicht
baar geworden bunkers bij Zandvoort, in de Amsterdamse Waterlei
dingduinen en in de omgeving van de Zeeweg te Bloemendaal. Om
dat de soort zich vooral via wortelstokken vermeerdert,
weerspiegelen plekken van enkele vierkante meters enkele tiental
len jaren oude groeiplaatsen. Het kan een toevallige verwildering
zijn, bijvoorbeeld uit tuinafval, maar de standplaatsen zijn curieus.
Voer voor speculatie over een hovenier in de Duitse gelederen. Vol
gens het boek ‘Planten en hun naam’ van H. Kleijn was bij de oude
Grieken Iris de boodschapster van de goden en godinnen. Via de
regenboog reisde ze tussen hemel en aarde om de mensen de wil
van de goden te verkondigen. Zij voerde de zielen van overleden
vrouwen en meisjes omhoog, reden voor de Grieken om irissen
met hun veelkleurige bloemen op hun graven te planten. In dit
verband is de vondst van de Duitse lis naast Engels gras op de Erebe
graafplaats nabij het graf van Hannie Schaft niet zonder bittere
poëzie.
Bunkers als hangplekken voor vleermuizen
De ingang van een bunker is vaak verborgen. Door een invliegopening open te laten kunnen vleermuizen wél een bunker in. Vleermuizen nemen door weerkaatsing van zelf uitgestoten hoge tonen hun
prooi waar. Deze echolokalisatie gebruiken ze ook om de weg te vinden,
ook in donkere gangenstelsels. Veel bunkers zijn speciaal voor vleermuizen ingericht met hangplekken. Vleermuizen kunnen in bunkers
goed overwinteren door de hoge luchtvochtigheid en de constante
temperatuur, ca 12°C. Ze hangen op hun kop met de vlieghuid als een
dekentje om zich heen. In de bunkers in de Kennemerduinen zijn
heel wat vleermuizensoorten te vinden, o.a. de watervleermuis en de
grootoorvleermuis (in het hele Noordhollands Duinreservaat), de
franjestaart (Castricum, Bergen, Waterleidingduinen) en de meervleermuis (Zuid-Kennemerland). Uit de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn ook de baardvleermuis en de ruige dwergvleermuis bekend. Niet alle soorten willen dezelfde hangplek: watervleermuizen
zitten het liefst opeengepakt in oude ventilatiebuizen, andere soorten hangen liever in een hoekje tegen een muur.
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Vleermuizen houden een winterslaap. Hun lichaamsfuncties gaan
dan op de spaarstand; de hartslag en de ademhaling worden trager,
de lichaamstemperatuur zakt. Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de vleermuizen niet uitdrogen. Elke winter worden ze een
paar keer wakker. Het kost ze dan een half uur om op temperatuur te
komen. Eenmaal opgewarmd gaan ze drinken, poetsen, urineren of
vliegen. Soms wordt er ook gepaard. Als een vleermuis te vaak uit de
winterrust gehaald wordt, kost dat veel energie en slinkt de vetreserve te hard. Ze zijn dan ook gevoelig voor verstoring door ongenode bunkerliefhebbers. Vandaar dat oude metalen deuren in ere
worden gehouden. In de zomer is het in de bunkers te koud voor de
vleermuizen en zoeken ze zomerverblijven onder dakpannen, in
holle bomen en in speciale vleermuiskasten.
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een lading aan het landschap. Er zijn verhalen over de gedwongen
arbeid van Nederlanders bij de aanleg van de Atlantikwall, over de
ontruiming van dorpen en het slopen van huizen, over Duitse solda
ten die gelegerd waren in het duin. En de verhalen over het harde
oorlogsleed: bombardementen, neergestorte vliegtuigen en natuur
lijk het duin als fusilladeplaats en als concentratiekamp. De erebegraafplaats in Bloemendaal is een vroeg oorlogsmonument; de
impact van oorlogsgeweld is er voelbaar door de stilte en de sobere
graven. Van andere plekken zijn de verhalen van ooggetuigen en
overlevenden vaak pas tientallen jaren na de oorlog verzameld en
gepubliceerd, zoals over Kamp Schoorl door A. Boer in 2007.
Duinen hebben (met bossen) als landschap de unieke eigenschap in
langzame stappen te veranderen. Beherende grondeigenaren heb
ben geen haast, doen er vaak jaren over om iets te ondernemen of
om van visie te veranderen. Oude elementen blijven zo lang bewaard,
op of onder de grond.
Meer informatie:
www.eerebegraafplaats.nl met o.a. de namen van verzetsstrijders op de begraafplaats bij Overveen
www.bunkermuseum.nl
www.duinenenmensen.nl met o.a.:
● het verhaal van twee dertienjarige jongens die op 6 mei 1945
het duin introkken
● een soortenlijst van korstmossen op een tankmuur

Omgaan met de oorlog
Meteen na de oorlog werden in het duin heel veel oorlogsbouwwer
ken opgeruimd, gedempt, overdekt met zand of aan het zicht ont
trokken door bos. Met Hollandse nuchterheid nam men soms ook
bouwwerken opnieuw in gebruik. Velen brachten als kind in de jaren
’50 vakanties door in een voormalige bunker. In een aantal bunkers
werden kwetsbare filmarchieven opgeslagen. Het radarstation Bern
hard aan het Torenpad in Schoorl is nu een populair uitzichtpunt.
Veel veldnamen uit de oorlog, zoals Plofplek, Schietkuil en Grana
tenkuil verdwenen al snel. Een enkele bleef in gebruik, bijvoorbeeld
Betonweg, Achter de tankmuur en De Hoge Toren. Alleen bij Zand
voort zijn wat meer veldnamen uit de oorlog nog in gebruik, bijvoor
beeld de Bunkerberg.
Inmiddels vinden we dergelijke veldnamen interessant omdat ze iets
vertellen over het verleden en kunnen overblijfsels van de Atlantik
wall op een bepaalde waardering rekenen. Ze worden minder als
ontsierend ervaren en krijgen een cultuurhistorische waarde, verge
lijkbaar met de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
Er zijn verenigingen van bunkerliefhebbers die enthousiast kennis
verzamelen, bunkers bezoeken en boeken en websites het licht doen
zien. Bij Velsen is een onderdeel van de Batterij Heerenduinen nu
een door vrijwilligers gerund bunkermuseum.
Waardering voor oorlogsbouwsels is gekoppeld aan zeldzaamheid:
twee van de drie overgebleven Walzkörpersperren liggen in Kenne
merland. Het Forteiland in het Noordzeekanaal is door zijn ligging
en geschiedenis – van Stellingfort naar Festung – een bezienswaar
digheid. De tijd zal leren wat we gaan doen met een bijzonder kruis
punt van betonwegen of een inhaalstrook midden in de Kennemer
duinen.
In het duin spelen zich ook vele verhalen uit de oorlog af; mensen
hebben er voetstappen gezet. Nog steeds geven die gebeurtenissen

Zwelmos (zwart)
Mossen en korstmossen
Het beton waarvan betonnen muren en drakentanden zijn gemaakt is
vaak van matige kwaliteit met relatief veel ruw materiaal. Weer en
wind hebben er vat op, het brokkelt af, zeker als de natuur er weer
bezit van neemt. Korstmossen en mossen vestigen zich al na enkele
jaren. Na verloop van tientallen jaren is er een bodemlaagje ontstaan
met een hele nieuwe flora van kleine plantjes. Op resten van de
Atlantikwall bij Castricum groeien naast algemene soorten als het
muisjesmos en gewoon muursterretje ook zeldzame soorten als
spatelmos en vossestaartmos. Het achterlichtmos is een soort met
rode sporekapsels (de kleine doosjes op steeltjes die mossen vroeg
in het voorjaar vertonen). Struikmos is bekend van de Atlantikwall bij
de Franschman aan het einde van de Eeuwigelaan in Bergen. Korstmosspecialisten die een blik werpen op de oude muren treffen vele
kleine soorten aan. Bijvoorbeeld op de Tankmuur bij Onderlangs,
Castricum: na 65 jaar verwering gedijen ruim twintig soorten waaronder ‘zwelmossen’ in een milieu van beton en kalk.

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

