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boven: Hondskruid met Sint Jansvlinder | Gezicht op staalfabrieken vanaf de Rijksduinen |
Paasduin met Robert Poutsma | Gezicht op Kieftenvlak | detail kaart Breesaap,1784 |
onder: Breesaap, circa 1920 |

Wijk aan Zee:
staalfabrieken in een middeleeuws decor
●

“In de Zeeduinen is een zeer groote Stuijfberg, welke van het strand
tot de Binnenduinen gaat (…) en dreigt in het bijzonder de vijf eerste
huizen van het dorp geheel met zand te bedekken, zelfs is een van
deze huizen reeds in zoo verre ondergestooven dat de bewoners de
deuren niet meer kunnen openen, maar genoodzaakt zijn, door de
vensterramen in en uit te gaan; de Rijdweg van het Dorp naar Beverwijk, welke langs den voet van den Stuifberg gaat, is reeds bijkans
onbruikbaar geworden.”
j. nuhout van der veen & g.f. verschuit (1809)
De oudste vermelding van het vissersdorp Wijk aan Zee
dateert van 1345 en gaat over de schelpenvisserij. Sinds de
late middeleeuwen is het dorp nooit door de zee bedreigd,
wel door het zand. De kustlijn is hier stabiel, in tegenstelling tot Egmond waar vele honderden meters duin met
huizen en een kerk in zee verdwenen. Eeuwenlang gebruik
van het duin leidde ook bij Wijk aan Zee tot een zeedorpenlandschap met een soortenrijkdom van Europese allure. Tegenwoordig groeien de duinen aan, door de lange
pieren bij IJmuiden. De smalle en kilometers lange strook
Rijksduinen tussen het dorp en de Noordpier wordt elk jaar
hoger en breder.
Het dorp ligt volledig ingeklemd door de Hoogovens.
De staalproductie in de duinen begon in 1918 en breidde
sterk uit, voor het laatst en ondanks vele protesten in de
vijftiger jaren. Dat ging ten koste van een bijzonder landbouwgebied in het duin, de Breesaap.
Paasduin en Dorpsweide
De vissers van Wijk aan Zee hebben zich eeuwenlang moeite
getroost om het oprukkende zand aan de zuidwestzijde tegen
te houden. Daarom zijn het Paasduin, het Vuurbaakduin en
(ten westen daarvan) de Tuinberg zo hoog. Fraai is te zien dat
duinen aan de windzijde van Wijk aan Zee (de zuidwestelijke
kant) veel hoger zijn dan die aan de noordzijde. Door steeds
weer helmgras te planten hielden de inwoners hun bebouwing
gedeeltelijk vrij van zand. Door de aangeplante helm en de
kruipwilg kon het duin in de loop der eeuwen aangroeien, tot
de huidige hoogte. Op het Paasduin (36 m) worden op eerste
Paasdag eieren verstopt. Dit duin is rijk aan zintuiglijke prikkels. Geluiden van het Hoogovenbedrijf mengen zich hier met
die van de zee, de wind en toeristisch vertier. In het voorjaar en
de zomer weerklinkt hier veelvuldig de misthoorn. De koude,
mistige lucht van zee trekt dan over het warme land.
In de luwte van het dorp Wijk aan Zee oostwaarts van de kerk
is de Dorpsweide zichtbaar. Wijk aan Zee ligt in een natuurlijk
duindal dat na ontginning een zeekrocht of zeecroft, een akker
bij zee, werd. Interessant is dat het Engels woord croft dezelfde
betekenis heeft. De taal van de Friese kustbewoners die rond
600 de Noordzeehandel in handen hadden, en het Engels zijn
verwant. Ook het hier gebruikte woord roop voor touw waar
een geit aan vaststaat past in dit beeld.
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Het Vuurbaakduin
Bovenop het Vuurbaakduin achter Hotel De Klugte lag in de
twintiger jaren een waterreservoir voor Wijk aan Zee, waarheen een betonnen trap omhoog leidde. Dat waterreservoir is
sinds de pompen steeds krachtiger werden overbodig, maar
het half overwoekerde trapje is nog zichtbaar. Op dezelfde
hoge duinrug lag in de 17e en 18e eeuw aan de zuidwestkant
een vuurbaak: een op een speciaal metselwerk aangelegde
vuurplaats die als baken diende. In de oorlog verrees een bunkercomplex waarvan de uitzichttoren nu de blikvanger is.
Het hele gebied is samen met de Dorpsduinen en de Zee van
Staal als enige duingebied in de regio toegankelijk voor loslopende honden. Mede door de honden is het aantal broedvogels in deze smeltkroes van stad, industrie en natuur lager dan
noordelijker in het duin. De flora trekt zich van teveel betreding en bemesting weinig aan, integendeel.
Zeedorpenflora
Tussen de voeten van de duinbezoeker bloeien hier in de zomer bijzondere planten die we alleen nabij oude zeedorpen
als Wijk aan Zee kunnen vinden. Kleine ratelaar en ranke
nachtsilene gedijen hier temidden van tientallen andere bloemen. Deze bloemenweelde hangt samen met een eeuwenlang
gebruik van het duin: akkertjes en beweiding met een koe,
schaap of geit. Soms was er sprake van roofbouw van het duin:
alles wat bruikbaar was (plaggen, ruigte, hout) ging er uit met
verstuiving als gevolg.
Door de van nature kalkrijke bodem en de hoge schoorstenen
hebben schadelijke stoffen hier geen duidelijk zichtbaar effect.
Wel staat de sterke toename van grassen op minder betreden
of weinig begraasde stukjes in verband met luchtvervuiling.
Een andere woekeraar die de flora wegdrukt is de uit zuidoostelijk Azië afkomstige rimpelroos met opvallend grote witte of
paarse bloemen. De struikjes zijn op grote schaal aangeplant
in de zeereep en wegberm om daarna een eigen leven te gaan
leiden. Begrazing met geiten is zeer effectief voor het terugdringen van de rimpelroos.
De bloemenrijkdom van oude kustplaatsjes zoals Wijk aan zee
en Egmond aan Zee is zo kenmerkend dat het bekend staat als
zeedorpenlandschap. Ook ten noorden van Wijk aan Zee, in
het gebied van De Rellen, is de bijzondere vegetatie te vinden
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met in goede jaren met natte voorzomers duizenden exemplaren van onder andere het orchideetje hondskruid. Hondskuid
heeft hier de enige grote vindplaats in Nederland: een symbool voor Wijk aan Zee. Deze op droge hellingen bloeiende
soort is hier al sinds begin 1940 bekend en neemt toe sinds
beweiding in ere is hersteld.
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De Rellen
Pal achter het sanatorium Heliomare ligt het gebied van De
Rellen. Ook dit gebied, genoemd naar duinstroompjes die hier
vroeger zeewaarts liepen voor de ontwatering van de Dorpsweide, behoort tot het zeedorpenlandschap. Tussen bloemen
als bitterkruid, de bijbehorende bitterkruidbremraap (een
parasiet) en wilde peen groeit ook hier en tegenwoordig massaal het hondskruid. Sinds 1992 lopen hier in de nazomer en
winter tien stuks jongvee rond, sinds 1996 ook in de aangrenzende Doolhof aan de oostkant van De Rellen. Het ingerasterde
gebied is in totaal 65 hectare groot. Vanaf half juli loopt het
vee hier nadat de bloemen zaad hebben gezet en het van nectar
profiterende insectenleven zijn hoogtepunt heeft gehad. Vlak
bij het dorp is een drinkpoel aangelegd, waardoor het vee daar
automatisch het meeste graast. Dat geeft een geleidelijke overgang van afgegraasd grasland naar ruigere plekken en struweel.
Bij het zeedorpenlandschap horen ook oude akkertjes, verspreid door het duin. Enkele akkertjes zijn weer opgeknapt en
herbergen tegen de honderd wilde plantensoorten: blikvangers
als klaprozen en zeldzaamheden als aardaker en esdoornganzevoet. De vele bloemen maken deze plekken zeer geschikt voor
insecten als duinparelmoervlinder en kustbehangersbij en voor
vogels als ringmus, kneu, patrijs, holenduif en geelgors.
Effecten van staalfabrieken
De duinen hebben direct oostelijk van het Paasduin een veel
groenere kleur. Ze zijn minder bloemrijk en veel rijker aan
grassen. Deze duinen zijn kunstmatige bergen van duinvreemd
materiaal als klei. Ze zijn rond 1980 afgedekt met een dikke
laag zand om het uitzicht vanuit Wijk aan Zee op een aantal
hoge fabriekshallen weg te nemen. Het was tevens een goedkope manier om vervuilde grond kwijt te raken.
Niet vreemd: er zit teveel ijzer en zink in de duinen rond de
staalfabrieken. Pissebedden voeden zich met resten van plantaardig en dierlijk materiaal en groeien door de vervuiling langzamer dan normaal.
De luchtkwaliteitsnormen voor kwetsbare duingraslanden
worden overschreden. Korstmossen, gevoelige graadmeters
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graadmeter is voor de luchtkwaliteit. Hoe groter de plant hoe
schoner de lucht.
De Breesaap
Met de vallei Bentveld tussen Haarlem en Zandvoort is de
Breesaap een van de eerste in cultuur gebrachte valleien in
de Jonge Duinen. De naam komt van bree en saap en betekent
‘een breed stuk zompige, natte grond’. De Breesaap was een
buurtschap midden in de duinen en tot ca 1830 een zelfstandige gemeente. Al in 1661 woonde er iemand die met naam
en toenaam bekend is: Jan Jacobse van Esse. Behalve pachters
(de boeren) woonden er duinmeiers, de jachtopzieners van
de landbezittende adel. Duinmeiers waren ook actief als
konijnenkweker. Zij voerden de konijnen in de winter bij,
boorden zelfs holen voor ze en roeiden roofvogels, bunzing
en hermelijn uit ten behoeve van de konijnenstand. Duinmeiers leefden van de verkoop van konijnenbont. De boeren
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die hun korenveldjes vlakbij de duinen hadden, leden schade want
konijnen zochten hun voedsel ook op de korenvelden. Boeren
van Velsen klaagden in 1514 dat ze vanaf mei tot de oogsttijd iedere
nacht bij de akkers moesten waken om de dieren met hoorngeschal
te verdrijven.
In de vallei zelf lag een goed weideveld met een redelijke afwatering.
De vallei was omringd door een deels gegraven beek die zeewaarts
stroomde: het Watergat. Deze drainagemogelijkheid zal de reden
zijn dat de Breesaap al in de 15e eeuw is ontgonnen. In tijden van wateroverlast en als het gras moest aangroeien, dreven de boeren hun
vee het duin rond de Breesaap in, vooral in de uitgestrekte westelijke
duinen waarvan nu nog een smalle strook over is: de Rijksduinen.
Op de kaart uit 1683 van J. Dou staan elf huisjes of boerderijen. De
17e eeuw was voor de boeren en tuinders een gunstige tijd. Vele rijke
Amsterdammers bouwden buitenhuizen langs de duinrand en het
transport naar de stad was goed geregeld: verse producten waren
vanaf de Wijkermeer per zeilschip binnen twee uur in Amsterdam.
Rond 1800, de tijd van de Franse revolutie, kreeg men bijzondere
belangstelling voor de mogelijkheden om de duinen te ontginnen.
De Breesaap werd het grote voorbeeld. Het rapport van Kops uit
1798 over de toestand van de Hollandse duinen is opgetogen:
“... een schone, vruchtbare vallei. Geheel beteeld; er bevinden zich
zeven boerenwoningen. De Breesaaperduinen zijn echter woest
en bergachtig (..). De vlakte is omringd door een duinsloot die niet
alleen naar binnen uitwatert maar ook naar zee een uitlozing heeft.
Hij vloeit met kleine kronkelingen en dichtbij zee tussen grote
hoogten tot aan ‘t strand. Aan de voet der duinen op het strand
vormt het Watergat een plas, welke het water ontlast door een
smalle kreek die zich onmerkbaar in zee verliest. (…) Niet alle Breesaaper duinen zijn zo verwaarloosd als bij Wijk aan Zee, in het zuiden
zijn ze minder hoog en goed bekorst (= begroeid)”
F. W. van Eeden rept in 1868 van ‘welige graan- en bouwlanden’ in
de Breesaap en over een schaapskooi in de duinen aan de zeezijde.
De Breesaap was een gewild wandelgebied en werd bijvoorbeeld
door de 19e-eeuwer Hildebrand in de Camera Obscura beschreven
als gebied om te gaan botaniseren (planten kijken). De Breesaap
– vermoedelijk werd ook het westelijk gelegen, uitgestrekte duingebied bedoeld – was vanouds bij de botanici beroemd om de rijke
flora. David de Gorter vermeldt in 1781 waterpunge, geelhartje en
groenknolorchis. Volgens H.C. van Hall stonden er in 1825 ook
knopbies, nachtsilene, verfbrem en grote pimpernel, die nu niet
meer in de regio voorkomt en Vuyck meldt in 1898 de honingorchis
op noordhellingen. Ook treft hij de veldgentiaan aan, een soort die
in Kennemerland verspreid in vochtige valleien voorkomt. Toen
Vuyck deze waarneming deed was de Breesaap al in tweeën gedeeld
door het Noordzeekanaal (uit 1876) en waren de beide helften al
flink aan het verdrogen. Tot rond 1900 waren er resten van de flora
van vochtige duinvalleien, onder andere grote muggenorchis.
Enkele bosfragmenten met wilde hyacint zijn tot op vandaag te
traceren, zoals rond buitenplaats Rooswijk die na een periode van
leegstand in 1944 ten prooi viel aan de vlammen.
De Rijksduinen een bedreigde corridor
Het huidige Kennemerstrand aan de zuidkant van de pieren van
IJmuiden is beroemd onder natuurliefhebbers. Maar sinds de verlenging van de pieren in 1961 groeit de kust ook aan de noordzijde. Het
gebied de Rijksduinen is iets meer dan twee kilometer lang en inmiddels 45 hectare groot en kent ondanks de naam geen bescherming.
Er liggen piepjonge embryonale duinen: schaars begroeide duintjes
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Kleurvariaties bij ossentong
die na storm en laag getij telkens opnieuw ontstaan op de grens van
duin en strand. Daar groeien biestarwegras en zeeraket. Jaarlijks
broeden er een of meer paartjes bontbekplevier. ’s Winters leven
sneeuwgorzen, strandleeuweriken en fraters van plantenzaden en
van wat de zee heeft gebracht.
De volgende zone bestaat uit helmvegetaties met daartussen
zeewolfsmelk, zeemelkdistel en veel bitterkruid. Het is een van
de beste plekken in Kennemerland voor de kleine julikever. Deze
trage kevers vormen een voedselbron voor veel vogels, zoals de
hier algemeen voorkomende graspieper. Landinwaarts liggen de
oudste duintjes van dit gebied: zeer bloemrijk met o.a. wederom
hondskruid, de kleurrijke gewone ossetong, bitterkruidbremraap
en sinds 2009 ook bijenorchis.
De Rijksduinen zijn niet beschermd. Ten noorden van Wijk aan
Zee ligt het Noordhollands Duinreservaat, een onderdeel van het
Europese natuurnetwerk Natura 2000. Ten zuiden van het Noordzeekanaal ligt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met dezelfde
status. Daartussen ligt een barrière van enkele kilometers breed:
voornamelijk industrieterreinen. Het duingebied De Rijksduinen is
de enige mogelijkheid voor dieren om langs de kust het kanaal over
te steken. Het heeft echter geen duidelijke bestemming en kent
geen beheer. Het recht van de sterkste geldt: twee illegaal begonnen strandslagen, groei van horeca. Eigenaren van terreinwagens
en crossmotoren vinden hier een van de weinige plekken waar ze
gas kunnen geven zonder door een boswachter ter verantwoording
te worden geroepen. En er liggen plannen om de huidige bescheiden windmolens te vervangen door megaturbines.
Zie www.duinenenmensen.nl voor een film over het Paasduin op
eerste Paasdag en de reportage ‘Honden en hondskruid’.
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De Breesaap, fragment van de kaart van Dou, ca 1680			

Het Paasduin is één van de weinige duingebieden waar honden
mogen loslopen.

De Breesaap, fragment van de topografische kaart, ca 1906

Het aangroeiende strand is een van de weinige gebieden waar racen
op het strand is toegestaan.
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