
DATUM INZENDER VOORGESTELDE NAAM TOELICHTING

23-05-15 Groot, Robert de Buitenbocht

Noort, Piet van Erosieduin

Zutt, Miranda Woestijnduin

Mauro

Costers, Ruud

Slings, Rienk
Assem, Jan van
Zonderland, M.

24-05-15 Janssen, Wil
25-05-15 Dijkduinen / Dijkduin

Meijboom, André Schuifduinen
Dieke, Frenk

02-06-15 Bommer, Piet

04-06-15 Spanje, Tom van Zeehondenborstwering

Kok, Yolande de De Hondsduinen

Buitendijks land dat de rechte lijn onderbreekt
De geschiedenis, van het wegspoelen van zand door de getijdenstroming, blijft zich hier herhalen. Het gevolg is 
blijvende natuur en milieuschade door terugkerende zandsuppleties.   

Zalinge, Hans van Hondsbossche spuitduin

.... schoot door mijn hoofd dat dit "duin" niet lang zal bestaan en dat het vrij snel weggespoeld zal zijn. Maar wat nu 
gedaan is met zandopspuiten, vele malen beter is dan die duinafgraving van een aantal jaren geleden (.. De Kerf). 
Een pakkende naam hoort kort en krachtig te zijn en te refereren naar het ontstaan (...) of toch nog iets van oude 
bekende naam van de beschermdijk erbij. (..) 'hondsbossche' geeft eigenlijk al de (ingeburgerde) locatie aan, en 
'spuitduin' vanwege het onnatuurlijke ontstaan van dit duin. Ik heb zelfs het vermoeden dat zonder officiele naam, 
het in de volksmond zo genoemd zal gaan worden.
Geef gewoon toe dat dit voor de natuur desastreus is! De putten zijn leeg, de strekdammen en al het leven daarop is 
levend begraven met grote gevolgen voor de daarop foeragerende vogels. De eerste gezenderde zilvermeeuw die 
voorheen daar zijn voedsel zocht is al opgedoken in alkmaar. De natuur is ver te zoeken bij de hondsbossche

Hondsbosscher Duinen

De naamsbekendheid en nostalgische waarde van de Hondsbossche Zeewering is zo groot, dat meteen bekend zal 
zijn wáár deze nieuwe duinen zich bevinden. Ik denk dat deze vertrouwde naam, zowel oud als nieuw goed 
weergeeft

Hondsbosscheduinen

Het nieuwe strand noem ik, voor de hand liggend, Hondsbosschestrand. Daar van de Hondsbossche Zeewering de 
landzijde en kruin behouden zijn, blijft deze naam voortbestaan. Welke naam voor de nieuwe duinen tussen 
Hondsbossche Zeewering en Hondsbosschestrand is dan voor de hand liggender dan Hondsbosscheduinen. Laten 
we het vooral simpel en duidelijk houden

Hontsbosch-duin

Ik sluit me bij Piet van Noort aan: de zee duldt op den duur geen zeewaartse bulten (“bolwerken”) aan de kustlijn. Ik 
zou het duingebied dan ook het Hontsbosch-duin willen noemen naar het ter plekke in `1421` in zee verdwenen 
“pethem-dat-hontsbosch-hiet” (naam staat op een reconstructiekaart anno 1288 van de Vries).

't Hondsduin Dit duin/bos heette vroeger het Hondsbos
Hondscher Duinen [geen toelichting]

Hondsbossche Duindijk
In ieder geval de naam Hondsbossche intact laten. Dus aan de zeezijde het duin en aan de andere landzijde de dijk. 
De vervallen functie van zeewering vervallen door duindijk.

Heusen, Frank van Een naam die nog niet bestaat en die wel verwijst naar de voormalige dijk van de Hondsbossche Zeewering
Iedereen die hier in de weekenden of op andere dagen langskwam, zag die grote machines bezig om tonnen zand 
te verschuiven. En langzaamaan verrezen daar de duinen.

Hondsbossche Duinen Gezien eerdere benaming

Nieuwe Hondsbossche 
Duinen

aangezien er vroeger ook al duinen zijn geweest, alhoewel die toen wellicht geen Hondsbossche Duinen heetten. 
Zoals anderen ook aangeven, Hondsbossche (Zeewering) is een ‘bekende’ naam, heeft iedereen (vroeger...) op 
school moeten leren.
Zo noem ik deze dijk of nu dan duin al sinds de jaren zestig. De vogelaar Fred Koning maakte deze grap destijds 
toen hij in Burgervlotbrug ging wonen. De functie is tenslotte niet veranderd van dit gebied. 
De nieuwe duinen bij Petten kunnen wat mij betreft maar één naam krijgen, verwijzend naar de Hondsbosche 
Zeewering



Glas, Piet

05-06-15 Dekker, M. Schaamduinen

12-06-15 Bruin, Arie

13-06-15

17-06-15 Prince George Duin
20-06-15 Suze Kaan Veiligheidsduin

06-07-15 Ton Hazekamp

09-07-15

10-07-15 Tom Ostendorf

De Hondsbossche Duinen

Goedendag, mijn naam is Piet Glas, voorzitter van de historische vereniging “de Zijpe” en samensteller van het boek 
“Het land achter de Hondsbossche” geschreven door W.Siewertsen, dat eind vorig jaar is uitgegeven bij Pirola. 
Iedereen die dit boek leest die zal het met mij eens zijn dat er maar één naam mogelijk is en dat is. Deze naam heb 
ik overigens al in de Telegraaf van 28 februari 2015 genoemd. Logisch toch? 
Na jarenlang normaal overleg tussen partijen met verschillende zienswijzen hoe deze ‘Zwakke schakel’ aan te 
pakken was er plots de oplossing van een dik pakket zand over en tussen de strekdammen en op de dijk. Hoe die er 
opeens zo snel doorgedrukt kon worden blijft merendeels een groot raadsel. Als u denkt dat dit duinen zijn dan zou 
ik ze ‘De Schaamduinen’ noemen. Het resultaat is namelijk verre van natuurvriendelijk, serieus doordacht en een 
goedkope oplossing. Er waren goede alternatieven maar de zandhandel moest en zou blijkbaar winnen tot en met 
de schaamteloze vertoning in de rechtszaal toe.

Hondsbossche Diepe
Ik heb gelezen dat de zee nogal diep is als je aan de branding loopt. Voor kinderen niet zo veilig ,en de 
reddingsbrigrades van Petten niet zo blij daardoor o.a.

Aart en Yvonne 
Kouwenberg 't Zijper Duin

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; wij vinden 't Zijper Duin een hele mooie naam! Petten behoorde 
tenslotte al vele jaren tot deze prachtige gemeente! Noem het een ode aan, of een knipoog naar de voormalige 
gemeente Zijpe, waar wij al heel lang met veel plezier wonen, en tot onze spijt opgegaan is in gemeente Schagen. 
Wij bewandelden al heel lang wekelijks de Hondsbossche Zeewering, en hebben vervolgens het proces van het 
nieuwe duin/strand op de voet gevolgd. Ook nu nog komen wij er wekelijks om te wandelen, maar er is iets 
wezenlijks veranderd. Noem het nostalgie, en mede daarom vinden wij de naam 't Zijper Duin een toepasselijke 
naam, omdat het herinnert aan wat was, en op deze manier de geschiedenis verlengt.

Martien & Martha 
Tuithof

Wat is het prachtig geworden ,omdat we in Schagerbrug wonen hebben we het goed kunnen volgen!! Natuurlijk trots 
op weer een stukje Nederlandse waterbeheersing !!COMPLIMENTEN !!! En nu maar hopen dat de natuur me zal 
werken om dit mooi;s te behouden!!! De nieuwe naam wat ons betreft mag het PRINCE GEORGE DUIN heten !!!
Zoveel mensen gingen kijen bij laag water, naar het schip dat lang kenmerkend als baken in zee lag, een soort van 
eerbetoon!! Waarschijnlijk zullen meerdere mensen dit bedenken ,maar we wachten af wat deze prijsvraag oplevert
Om de veiligheid van het achterliggende land te verhogen is het plan ontstaan.

De Duinpet

afgeleid van de CamperDUIN en PETten. Wat mij aantrok aan deze naam was dat gelijk duidelijk was waar dit 
nieuwe duin zich bevind, het kort en krachtig is en ook lekker "bekt" en voor de buitenlandse toeristen makkelijk uit 
te spreken is.

Peter Gooijer Hondsbossche duinen
Het gebied heet al sinds de Allerheiligenvloed in 1570 het ‘Hondsbosch’, de zeewering ontleende daar de naam 
aan, en iedereen weet wat/waar het is. Ik zie geen reden om na bijna 500 jaar die naam te wijzigen. 

Hondsbossche Zéduvallei
Het is een combinatie van zee / duin / en de Hondsbossche Zeewering. Deze was uniek en vind ik dat deze naam 
niet verloren mag gaan. 



16-07-15 Eric Wisse Het Wakerzand

24-07-15 Jan Conijn

24-07-15 Anneke Koper

26-07-15 Dick Verduin

Volledig zou het dan Deltaduingebied 'Het Wakerzand' kunnen gaan heten. In deze naam wordt de Hondsbossche 
terecht gememoreerd met zijn tweede naam, 'de Waker'. Ook het nieuwe duin heeft die wakende functie. Verder 
bestaat het gebied in feite niet uit oorspronkelijk duin, aangezien het reliëf in geologische zin niet organisch is 
gegroeid. Ik benoem dan ook simpelweg de bouwsteen zand, waar alles om draait, ook ecologisch gezien. In het 
bijvoeglijk naamwoord 'Deltaduin' komt het veiligheidsaspect terug; een term met pr-waarde, aangezien we met een 
project als dit internationaal goede sier kunnen maken. (De deltahoogte is ook een ijkpunt voor onze zeeweringen.) 
Ik begrijp de emoties die meespeelden in het proces, maar heb persoonlijk wel vertrouwen in de toekomstige 
ontwikkeling van dit bijzondere natuurgebied.

De Hondsbossche Duinen

Wat is het doel van een nieuwe naam? Bekendheid / terugvindbaarheid /herkenning / binding met de omgeving. Om 
bekendheid te geven aan een nieuwe omgeving is de eerste winst een deel van de naam te houden zoals die al 
was, want iedereen die de omgeving kent heeft die kennis al. Op school hebben we dat vroeger al geleerd, dus heel 
Nederland weet waar het ligt. De Hondsbossche refereert naar een oud bos wat daar vroeger was, kortom alles zit 
in de naam.

Zeeweringduin
Het gaat om een gebied dat langs de voormalige Pettemer en Hondsbosche zeewering ligt. Is reeds bekend bij 
mensen als een zeewering. De naam verwijst naar de ligging en de functie van het gebied in het verleden en heden.

Wrakduin
Het is tenslotte een duin aangelegd op het historisch wrak van het schip Prince George dat daar in de vorige eeuw 
is gestrand.


