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historie en gebruik recreatie (1850 - heden)

Recreatie
1850 - heden
De Nederlandse kust is een subliem landschap zoals we er niet
veel hebben. Als er iets in Nederland lijkt op wildernis, dan is dat
wel het duin. Het is voor Nederlandse begrippen groot en maakt
een ongewoon natuurlijke indruk. Vanuit Alkmaar is de westelijke horizon met de duinen van Bergen en Schoorl een weldaad
voor het oog, een subtiele vervanging van de gewoonlijk strakke
Nederlandse horizon. Daar willen we heen…
Dat willen we nog niet zo lang. Kustrecreatie ontstond ongeveer
tweehonderd jaar geleden, recreatie in het duin vooral na 1950.
Daarvóór was er weinig belangstelling: vrije tijd bestond eigenlijk
nog niet, veel duingebieden waren particulier bezit, er werd gejaagd,
landbouw bedreven of water gewonnen. Het duin was een onbekende en onbeminde wildernis, waarvan het genot slechts weinigen
toeviel: de hogere burgerij die de binnenduinrand bewoonde of
bezocht en bewoners van de zeedorpen. Over het leven in het duin
van bijvoorbeeld de middeleeuwse schaapherders of van boer Zuiderduin in de 19e eeuw hoeven we ons geen romantische voorstellingen te maken: het was hard werken in bittere armoede. Wel is het
voorstelbaar dat op een mooie lentedag een herder lekker in de zon
zat, wat water uit een put of plas nam om de dorst te lessen en met
plezier naar de bloempjes keek, of genoot van de vogels als hij zijn
schaapjes telde.

hadden steeds meer vrije tijd en wilden die graag doorbrengen in een
groen landschap vlak bij huis – het natuurbewustzijn nam toe.
De laatste decennia gaan steeds meer Nederlanders meerdere keren
per jaar op vakantie of weekendjes weg. De recreatie- en toerismesector streeft naar seizoensverbreding: niet alleen in vakanties,
maar het hele jaar door gebruik van toeristische en recreatieve voorzieningen.
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw valt recreatie in het duin
onder de zogenaamde openluchtrecreatie. Sinds die tijd schept de
overheid actief gelegenheid voor een grote verscheidenheid aan
recreatieve activiteiten in de open lucht. Want we willen steeds meer
naar buiten. Wat in de jaren zeventig begon met een enkele hardloper
of wielrenner is uitgegroeid tot prestatielopen, (halve) marathons,
wandelevenementen, toertochten en atb-wedstrijden. Maar ook
golfen, motorcrossen en parapenten. Het optreden van een jongen
met de gitaar heeft zich ontwikkeld tot grote festivals in de open
lucht. De meeste van deze grootschalige activiteiten passen wat de
beheerders betreft niet in het duin. Ze horen thuis in de grote recreatiegebieden zoals die in Noord-Holland onder regie van de provincie de afgelopen decennia zijn aangelegd. In de duinen zijn alleen
‘rustige vormen van natuurgerichte recreatie’ toegestaan. Dance
Valley hoort in Spaarnwoude en niet in een duinvallei. Ook het
grootschalig naspelen van de Slag bij Castricum uit 1799 zit er niet in.

Opkomst van duinrecreatie
Aan het einde van de 19e eeuw gingen mensen het duin voor hun
plezier bezoeken. Natuurliefhebberij kwam op gang. In de jaren
rond de Eerste Wereldoorlog kwamen er voor het eerst kampeerders
in het duingebied van Noord-Holland. De provincie verwierf vanaf
de jaren twintig aanzienlijke oppervlakten duin en maakte ruimte
voor recreanten in de vorm van toegangsregelingen, wandelpaden
en het kampeerterrein in Bakkum. Toen het waterleidingbedrijf in
1934 beheerder werd ging die ontwikkeling door. Het pwn beheerde
het duin maar regelde ook recreatie en toerisme en de eerste natuureducatie. Na de Tweede Wereldoorlog nam ook de recreatieve benutting door omwonenden en stedelingen gestaag verder toe. De bevolking groeide, de verstedelijking nam toe, steeds meer mensen

Zonering
Toch zijn ook de duinbeheerders meer activiteiten gaan toelaten.
Recreatie en educatie zijn nu, net als natuurbeheer, hoofddoelstelling van beleid. Een belangrijk woord in dat beleid is ‘gastheerschap’. De duinbeheerders doen uitgebreid aan natuureducatie: in
bezoekerscentra en door excursies met de boswachter, wandelroutes, fietsroutes en informatieborden. Zo wil pwn naast natuurkenners een aantal doelgroepen bedienen: wandelaars en fietsers,
gezinnen met kinderen en bezoekers die komen hardlopen of
paardrijden. Recreatieve ontsluiting mag hooguit een gering verlies
van natuurwaarden geven. Daarbij is zonering het sleutelwoord: op
bepaalde plekken mag het druk zijn, andere worden ontzien. Men
wil het duin zo inrichten dat bezoekers vooral naar plekken gaan

Duinexcursie met Jac.P. Thijsse (met hoed) en o.a. Cees Sipkes (op voorgrond).
De foto is van Jan Strijbos.

Kerkendag 1959 in het duin; een massale bijeenkomst inclusief volksdansen.
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waar intensief gerecreëerd kan worden. Echte hotspots zijn bijvoorbeeld de bezoekerscentra, vaak met vlakbij een uitspanning, een
speelbos, een aantal wandelroutes. De bezoekerscentra in de duinen trekken tienduizenden bezoekers per jaar. Het Zandspoor in
Schoorl staat zelfs in de top tien van attracties in Noord-Holland
met ruim 150.000 bezoekers – een stijging met 50% ten opzichte
van 1997, het jaar dat natuurgebied de Kerf werd aangelegd.
Een aantal ingangen is voorzien van parkeerplaatsen, waarvan
sommige met een restaurant. Evenementen zijn mogelijk, maar in
de juiste zone (theater bij een bezoekerscentrum), of in het juiste
seizoen (de halve marathon van Egmond in de winter).
Duinbeheerders proberen in de komende jaren de zonering te versterken: het beleid is om sommige plekken meer dan nu in te richten als intensieve recreatiepunten. Daartegenover staan rustige
gebieden voor kwetsbare natuur die beperkt (bijvoorbeeld alleen
buiten het broedseizoen) of helemaal niet toegankelijk zijn voor
bezoekers.
Bezoekers
Het duin is een smalle strook langs de Randstad. Een paar miljoen
mensen wonen minder dan 20 kilometer van de duinen af. Het
aantal ingangen loopt tegen de honderdvijftig. Vooral het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen zijn op vele plaat-

Ansichtkaart uit 1930 met een klimduin in Bergen

sen toegankelijk. Er is een eenvoudige manier om een idee te krijgen van recreatiedruk in de duinen. Nemen we om te beginnen het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dat scoort ongeveer 2 miljoen
bezoeken per jaar. Het park is 3.800 hectare groot, dus het jaarlijkse
aantal bezoeken per hectare duingebied is ruim 500. Een bezoek
kan van alles zijn: een korte of lange wandeling, een fietstocht of
een rit te paard. Behalve door toeristen die naar het park komen
worden erg veel bezoeken afgelegd door omwonenden. De Amsterdamse Waterleidingduinen scoren ongeveer 230 bezoeken per hectare duingebied. Ook door het fietsverbod geldt de recreatiedruk er
als laag en onderscheidt het gebied zich van andere terreinen.
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en ten noorden van het
Noordzeekanaal is het veel drukker in de duinen. Het Noordhollands Duinreservaat zit op ongeveer 750 bezoeken per hectare duingebied, de Schoorlse Duinen waarschijnlijk op ruim 1.100 (Staatsbosbeheer telt niet, maar schat het jaarlijkse aantal bezoeken op
ruim 2 miljoen). In zowel de Schoorlse Duinen als het Noordhollands Duinreservaat is mountainbiken beperkt toegestaan. Deze
drukte in het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen
is historisch gegroeid. Beide gebieden hebben vele tientallen ingangen en veel wandel- en fietspaden. Het Nationaal Park en de
Amsterdamse Waterleidingduinen hebben veel minder ingangen
wat meer mogelijkheden voor regulatie biedt.

Het Spartelmeer, een recreatieplas in Nationale Park De Kennemerduinen
ca 1965, nu weer natuurgebied

Schaatsen op recreatieplas ‘t Wed in Nationaal Park de Kennemerduinen rond 1970.
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De begintijd van recreatie in de Kennemerduinen
E.C.M. Roderkerk (1911-1985), van 1950 tot 1976 directeur van het eerste
nationale park in Nederland, de Kennemerduinen, is de pionier van de
zoneringsgedachte in Nederland. Hij werd bekend met zijn slogan
‘natuurbescherming zonder prikkeldraad’. Het idee van zonering was
dat vlakbij de ingangen mensen welkom waren, verder weg moest het
rustig blijven. Daartoe liet hij bij de ingangen recreatieplassen aanleggen en borden maanden de bezoekers niet buiten wegen en paden te
komen.
Terugkijkend was het zoneringsidee misschien goed, in de praktijk liep
het anders. Roderkerk had zijn ideeën opgepikt van parken als het
Yellowstonepark in de Verenigde Staten. Alleen is Yellowstone bijna
een miljoen hectare groot, het park De Kennemerduinen (de kleinere
voorloper van het huidige Nationaal Park) besloeg slechts 1.200 hectare. De speelvijvers trokken bezoekers aan en verhoogden de recreatiedruk sterk. Naast de officiële paden ontstond een fors stelsel van
illegale paadjes. Roderkerk wilde geen hekken en legaliseerde deze
sluiproutes. In totaal was in 1977 10% van het park speelterrein (zo’n
120 hectare); een grote en drukke camping besloeg 27 hectare. De
recreatiedruk werd daarmee zo hoog dat de natuur in het gedrang

kwam. Voor een kwetsbare vogel als de wulp heeft dit negatief uitgepakt. In 1952 waren er nog 73 broedparen, in 1975 nog slechts 14,
teruggedrongen naar de weinige echt rustige terreindelen. De jodelende roep is nu verleden tijd.
Roderkerk was niet gastvrij voor natuuronderzoekers. De Vogelwerkgroep Haarlem mocht onderzoek doen, maar op kritiek volgde inname
van de voorrechten zoals een gratis duinkaart, of zelfs van de onderzoeksvergunning. Trouwe vrienden daarentegen mochten met de auto
toeren door het gebied. Verder was Roderkerk een gepassioneerde
jager en zette hij reeën uit. Damherten ontsnapten uit een omheind
stuk duin in de Spinnenkop. Nog begin jaren zeventig liet hij zandwinning toe in het Vogelmeer. Pas toen er in 1976 een nieuwe directeur
aantrad, ir. H. Veenendaal, werden veel paadjes opgeheven en werd
het toezicht geintensiveerd en zo nodig prikkeldraad geplaatst.
Roderkerk was als directeur een kind van zijn tijd: zijn wil was wet en
hij bleef erg lang op zijn post. Hij heeft zeker bijgedragen aan de popularisering en waardering van de natuur in Nederland, door boeken uit
te geven en door ‘zijn’ park in te richten op recreatie. Vergeleken met
andere duingebieden ging de natuur van De Kennemerduinen onder
zijn bewind echter onmiskenbaar achteruit.

Kaart uit 1955 van Nationaal Park de Kennemerduinen.
Vergelijking van de bossen met de kaart van Thijsse uit 1940 op pagina 11 toont interessante verschillen.
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Nabij de Fuik, duinterrein Bergen-Noord. Links: stilte, 1995. Rechts: joggers, 2009

Spanningsveld
Na jacht, duinlandbouw, houtproductie en winning van zand en
water is recreatie niets anders dan de moderne vorm van duinbenutting. We gebruiken het duin om te wandelen, te fietsen, te genieten van de weidsheid en de afwisseling van het landschap – alleen van recreatie zijn de effecten vaak nog niet te overzien. Een
alerte houding is gepast want de duinen zijn de parel van de Nederlandse natuur, ons rijkste landschap. Het is het aloude spanningsveld tussen gebruik van de duinen en behoud ervan.
Want de duinen zijn altijd een cultuurlandschap geweest en overal
is te zien dat er vroeger meer mocht in het duin dan nu. Dat varieert
van het autocircuit bij Zandvoort (ontstaan uit een renbaan), de
Noordwijkse golfclub, het zweefvliegveld bij Castricum en grote
duincampings tot, kleinschaliger, conferentieoorden en op vele
plaatsen verdwaalde zomerhuisjes. Van oudsher wonen er mensen
in het duin, in de kustdorpen Zandvoort, IJmuiden, Wijk aan Zee,
Egmond aan Zee en Camperduin. Ook aan de binnenduinrand ligt
een flink aantal dorpen. De inwoners van de kustdorpen haalden
vroeger hun boterham letterlijk uit de duinen en de zee, nu verdienen ze hun boterham aan het kusttoerisme. Bergen aan Zee, een
honderd jaar jonge recreatienederzetting, zou nu echter niet meer
gesticht kunnen worden.
De topattractie ‘strand’ grenst over de hele lengte aan het duingebied, precies daar waar ook de kwetsbaarste duinnatuur aanwezig
is. En het aantal duinbezoekers groeit nog steeds. Want het is heerlijk om in de duinen te zijn en jaar in jaar uit komen honderdduizenden mensen er genieten. Toeristen en omwonenden, wandelaars en mountainbikers, rust-zoekers en druktemakers, mensen die
zich keurig aan de regels houden en bijvoorbeeld de nachtelijk actieve bunkerliefhebbers, allemaal komen ze naar het duin. Het toenemende bezoek zet hoe dan ook de natuur onder druk. Fietspaden
ontsluiten bijna het hele duingebied en maken het daardoor vatbaar
voor verstoring. En verstoring zit in een klein hoekje: vanuit een
hondenlosloopgebied als het Bergerbos trekt men met de hond
dieper het duin in, waar de broedvogelstand al jaren niet meer is wat
hij hoort te zijn. Staat een boom met zeldzame korstmossen op de
beklimbare zijtakken in een speelbos of bij een ingang, dan kan er
wel eens een bedreigde soort ongezien verdwijnen. En zandige hellingen waar hagedissen de rust denken te vinden om eieren af te
zetten zijn ook in trek bij kinderen.
Kortom: zonering van het duin is geen gelopen koers en natuurbescherming door zonering is geen eenvoudige opgave bij een
toenemende recreatie. Het speelveld van het duinbeheer is een
spanningsveld.

Camping Bakkum, een Amsterdams cultureel fenomeen
“Het was in de zomer van 1914 dat er een paar meisjes bij de boerderij
aanklopten met de vraag of zij melk konden krijgen en of het dan
even naar hun tent aan de overkant van de Zeeweg gebracht kon worden. Dat was voor de boerderijbewoners een hele gebeurtenis, want
van kamperen, ’s nachts slapen in een tent, hadden ze nog nooit gehoord”. Aldus Q. de Ruijter W.Jzn in zijn boek ‘Schippers van het stet’
over de vroegste geschiedenis van kampeerterrein Bakkum. Voor de
kampeerders duurde de pret maar kort, want diezelfde zomer brak de
Eerste Wereldoorlog uit en moesten verdere kampeerplannen in de
kelder. Maar na de oorlog kwamen de kampeerders terug. In 1919
verbleven drie groepen jongeren op hetzelfde terrein in het toenmalige Provinciaal Landgoed Bakkum, tegenover boerderij Johanna’s
Hof. In de daarop volgende jaren kwamen er steeds meer ‘kampgasten’. Boer Twisk van Johanna’s hof had het er druk mee: hij leverde
melk, eieren en boter, zette de tent voor de kampeerders op, vulde de
strozakken en sloeg een pomp voor drinkwater. In 1923 bezochten al
een kleine 800 kampeerders het terrein. De Dienst der Provinciale
Landgoederen, beheerder van het landgoed, besloot dat voortaan
voor het kamperen een tarief berekend zou worden van 1 gulden per
persoon per 14 dagen. Hiermee was officieel kampeerterrein Bakkum
ontstaan, de oudste camping van ons land. Tegenwoordig is Camping
Bakkum, aan de Zeeweg naar Castricum aan Zee, met een oppervlakte
van 55 hectare een van de grootste kampeerterreinen in Noord-Holland. Hele en halve gezinnen uit vooral Amsterdam overzomeren
hier, soms generatie op generatie. ‘We staan op Bakkum’ is een gevleugelde uitdrukking in de stad.
Ansichtkaart Camping Bakkum uit de jaren 1950
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