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Noordhollands Duinreservaat bij Heemskerk:  
       reuzenparabolen en babyparabolen
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“Overal rondom ons vale duinwanden, grijze valleijen, diepe kom-
men. De wind brokkelt het duin af en jaagt het zand landwaarts in. 
Het stuift neervallende opeen tot een breede, blinkende bergrug. De 
struiken zijn half begraven. Met moeite beklimmen wij dezen zand-
gletscher. (...) Over het duin zweeft een gele damp, veroorzaakt door 
het stuivende zand.”        f.w. van eeden (1886)
 
Typisch voor het duin van Wijk aan Zee tot Heemskerk zijn 
de reuzenparabolen: kilometers brede stuifduinen die hier 
eeuwen alles bedolven wat ze tegenkwamen en tot stilstand 
kwamen in de toenmalige moerassen van het Watervlak. 
Aan de rand van het Watervlak ligt de Kruisberg: kruispunt 
van wegen en smeltkroes van alle vormen van duingebruik. 
De reuzen zijn getemd en vaak bedekt door bos, maar in  
de zeereep tussen Wijk aan Zee en de gemeentegrens met 
Castricum liggen vijf grote stuifgaten, waarvan er één los 
lijkt te gaan: een nieuw stuifduin dat landinwaarts trekt.

De keten van hoge duinruggen en toppen in het middenduin 
die van Wijk aan Zee noordwaarts ligt, vormt de ruggengraat 
van het Noordhollands Duinreservaat. Ook de Kruisberg 
maakt deel uit van deze centrale kolom. De keten is ontstaan 
tijdens een lange periode van verstuivingen die begon rond 
1400. Sinds de bebossing (rond 1920) ontnemen bomen het 
zicht op het reliëf. Wie het duin echter doorfietst vanaf de 
Kruisberg naar zee moet drie duinruggen beklimmen, drie 
voormalige loopers. Vanuit de lucht is de keten te herkennen 
als sikkelvormige en ronde duinformaties, open aan de kant 
van de dominerende windrichting, het zuidwesten. Ze wan-
delden ooit in noordoostelijke richting.
Een paraboolduin ontstaat in een windkuil, een plek waar de 
wind vat heeft gekregen op het droge zand. Daarna kan de 
kleine vallei uitstuiven tot het grondwater wordt bereikt.  
Als een windkuil in de zeereep ontstaat in een droge, storm-
rijke periode, waardoor de kuil niet snel begroeid raakt,  
ontstaat een paraboolduin dat op reis gaat het achterliggende 
duingebied in. Daarbij slokt zo’n duin op wat het op z’n pad 
tegenkomt. Zo kan hij zeer groot worden: tot meer dan een 
kilometer breed, zoals bij de Kruisberg. De kleinere parabolen, 
die steeds opnieuw ontstonden in de zeereep, bewogen zich 
sneller in noordoostelijke richting dan de grotere; de kleintjes 
haalden de grotere in.

Spectaculaire vormen
De kaart van Gevers uit 1825 maakt in één oogopslag duidelijk 
dat de duinvorming bij de Kruisberg spectaculaire vormen 
had aangenomen voor deze rond 1875 door helmaanplant 
eindigde. De paraboolduinen van het Heemskerkerduin zijn 
de grootste van Europa en vermaard onder wetenschappers. 
Eigenlijk zijn het kamduinen: aaneengeschakelde parabolen 
met een versmolten arm. Sommige valleien ten westen van 
de Kruisberg zijn meer dan een kilometer breed en dragen 

toepasselijke namen als Grote Vlak en Ronde Vlak. Op hun 
hoogtepunt verplaatsten deze kolossale duinen zich gemid-
deld zo’n 7,5 meter per jaar.
Op een kaart uit 1614 lag het duinmassief waaruit de huidige 
Kruisberg is voortgekomen ruim 1,5 kilometer westelijker dan 
nu. Men gaat er vanuit dat dit duinmassief gedurende 400 jaar 
doorlopend heeft gestoven. Dit in tegenstelling tot veel ande-
re duinen die een periode van rust hebben gekend tussen 1550 
en 1650. Zelfs tussen 1825 en 1925 stoof het nog veertig meter 
naar het noordoosten.
Helmaanplant en bos legden de grote paraboolduinen vast. 
Maar sinds het planten van helm in de zeereep is beëindigd, 
beginnen zich babyparabooltjes te vormen. Bij Heemskerk 

is de duinwand steil en op zwakke plekken in de duinenrij 
heeft de wind zich door het massief heen weten te beuken. Bij 
storm zien we nu net als Gevers in 1825 ‘wolken van zand over 
de toppen heen stuiven’. Het zand stuift als zeedamp landin-
waarts. De Heemskerker zeereep is inmiddels drie gaten rijk. 
Bij ‘Het Gat van Heemskerk’ ten noorden van de strandopgang 
is al bijna een echt parabool ontstaan, al zit het duin voorlo-
pig nog vast aan het moederduin. Dergelijke babyparabolen 
vormen voor de beheerders een nieuwe start voor het te lang 
vastgehouden duingebied.

Kruisberg: de laatste baron
De Kruisberg is als paraboolduin te herkennen aan de steile 
rand aan de windstille lijzijde. Wie tegen de Kruisberg op fietst 
merkt aan den lijve dat het pad aan de zijde van Heemskerk 
steiler is dan aan de zeezijde.
De natuurlijke omstandigheden rond de Kruisberg zijn steeds 
benut door mensen. Van oudsher is dit een jachtgebied voor 
de Hollandse graven en hun edelen zoals de heren van Heems-
kerk. Vanaf de 17e eeuw waren hun rijke, particuliere opvolgers 
present: de geslachten Deutz van Assendelft, Boreel en Van 
Tuyll van Serooskerken.
De huidige bebouwing rond de Kruisberg bestaat uit een vijf-
tal bescheiden huisjes dat gebouwd is voor de jachtopzieners 
en een tussen de bomen verscholen boerderij, nu een restau-
rant. Tegenover de boerderij staat het Voerhuis. Van de huisjes 
is de woning met luiken het meest opvallend. Hier woonde 
tot zijn overlijden in 1960 baron E.L.L. van Tuyll van Seroosker-
ken, de vroegere landeigenaar. In 1928 verkocht hij ongeveer 
1000 hectare duin aan het pwn voor ƒ 600.000. Aan de noord-
kant van de Kruisberg ligt het Hondenkerkhof verscholen in 
het eikenrijke struweel. Hier begroef de alleenstaande baron 
zijn geliefde honden.
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Luchtfoto: spontane kerf in de zeereep bij Heemskerk ter hoogte van de Duivelshoek (zie foto pagina 119).
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Jacht
Vele sporen in het landschap wijzen op de recreatieve jacht van wel
eer. De oude veldnaam Vlakje van 36 verwijst naar een drijfjacht waar
bij ooit 36 fazanten tegelijk zijn geschoten. Pal ten noorden van de 
Kruisberg lag De Broeierij. Daar werden fazanten opgekweekt en bij
gemest voor ze in het veld werden uitgezet om te worden geschoten. 
Op de Snippenstrook werden vele houtsnippen geschoten. Vandaag 
de dag broeden ze hier nog steeds. Aan de zuidrand van het Water
vlak ligt een oude eendenkooi met een kleine waterpartij achter een 
wal met eeuwenoude meidoorns. Op oude kaarten zijn hier al het 
Groot Waterstall en het Klein Waterstall te vinden.
De oorspronkelijk uit Azië afkomstige fazanten zijn in de middel
eeuwen ingevoerd als smakelijke siervogel. De fazantenjacht, die tot 
in de zestiger jaren van de twintigste eeuw doorging, was intensief. 
Eeuwenlang zijn fazanten bijgevoerd om de stand kunstmatig hoog 
te houden. Fazanten eten knoppen, plantjes en zaad en worden 
door de omwonenden met een tuintje in het duin dan ook niet erg 
gewaardeerd. Dat was ook de reden dat pwn vroeger een min of meer 
rituele fazantendrift organiseerde: een drijfjacht op fazanten waarbij 
maar enkele exemplaren werden geschoten.

Het zaad uit fazantenvoer, dat vroeger op voerbanen werd uitgestrooid, 
heeft enkele veldbloemen de kans gegeven zich in het Noordhollands 
Duinreservaat te vestigen. Waarschijnlijk zijn amsinckia, kuifhyacint, 
bosvogelmelk en piramidevogelmelk afkomstig uit fazantenvoer.

Het Watervlak
Het Watervlak is onderdeel van een grote valleienboog. Dit zeven 
kilometer lange, lage terrein loopt vanaf De Vlotter onderlangs de 
Kruisberg richting het infiltratiegebied tot aan het Vogelwater in 
terrein Bakkum. Tot in de oorlog werden grote delen van deze val
leienboog voor landbouw gebruikt. De ligging van het Watervlak 
komt overeen met een loop van het OerIJ, dat hier tot kort na het 
begin van onze jaartelling haar brede monding had. Op oude kaar
ten staan namen als Groot Waterstall, mogelijk ook een aanduiding 
voor de oude eendenkooi die hier ligt, en Mareveldt.
Waarschijnlijk liep hier tot in de vroege middeleeuwen nog een rest 
van een waterloop naar zee, waarvoor de veldnamen met mare (wa
terloop) een aanwijzing zouden zijn. Maar naamgeving lijdt soms 
ook onder verschrijvingen. Op een kaart van Dou staat er Marelveld  
en marel is de oude naam van de grutto, vroeger een duinvogel.
Onder het zand zijn twee meter diep sporen gevonden van bewo
ning uit de vroege ijzertijd (ca 650 v.Chr.). Er ligt een oude veenlaag 
die in deze tijd voor een deel is bewerkt. Aangetroffen potscherven 
en huttenleem wijzen ook op bewoning in de periode van 900 tot 
1100 n.Chr. Men neemt aan dat de bewoning begon in de droge pe
riode rond het jaar 900 en verdween in de 12e eeuw, toen er zowel 
sprake was van grote verstuivingen als van opstuwing van water,  
dat via het IJ en de inmiddels ontstane Zuiderzee de duinen bereikte. 
Nu ligt er een dikke laag duinzand over de archeologische resten.
Ook nabij de Brabantse Landbouw is een plek waar, blijkens op
gravingen, in de prehistorie mensen woonden die veeteelt en ak
kerbouw bedreven. In het Hoefijzermeer, dat gegraven is als bassin 
voor de waterwinning, zijn vondsten gedaan uit de late ijzertijd,  

200 jaar v.Chr. Op kleine akkertjes pal achter het huis zijn akker
sporen gevonden uit de vroege middeleeuwen (6e of 7e eeuw).  
Een kaart van Heemskerk uit de 17e eeuw laat grote groepen huisjes 
op deze plek zien. De veldnaam de Wildernis op de recente kaart is 
een late echo van de grote Wildernisse uit die tijd.

Een nieuwe generatie duinboeren?
Veeteelt lijkt terug van weggeweest in het duin. Het begon voor
zichtig maar inmiddels grazen er naast Schotse Hooglanders ook 
paarden, schapen en geiten om vergrassing en verruiging te be
teugelen. Enkele tientallen Hollandse landgeiten en 350 schapen 
begrazen van najaar tot voorjaar de droge Castricumse en Heems
kerkse zeeduinen. Ze komen niet in het infiltratiegebied of de 
vochtige hooilanden. Iedere maand wordt een ander gebied van 
vijftig hectare afgezet. Zo wordt de begroeiing in een groot stuk van 
het duin kort gehouden én de beesten hebben voldoende te eten. 
Het vee wordt gehouden door lokale ondernemers, die een lokale 
afzetmarkt hebben: het restaurant bij de Kruisberg en een slagerij 
in Castricum. Doel van de begrazing is echter vooral herstel van 
natuurwaarden. Door de schapen keren bloemrijke duinpaarden
bloemgraslanden terug.

Vier impressies van het watervlak rond 1995                   Kuifhyacint Het Watervlak met de Hoepbeek, rond 1680, 1825 en 1905

Jachtpartij Het huidige Watervlak met plaatselijk parnassia.     Scottish blackface
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