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9.1 Inleiding

Wallen als de begrenzing van percelen komen 
vooral voor in de hogere delen van Nederland. In 
het land onder de zeespiegel worden sloten on-
der meer voor dat doel gebruikt. De duinkust 
langs de Noordzee ligt weer hoger, vertoont re-
liëf en dáár liggen ook weer wallen. Dit gebied 
was onbereikbaar voor stormvloedwater. De 
duinwallen vinden we vooral in de lager gelegen 
reliëfarme binnenduinen (‘Oude Duinen’). In de 
meer reliëfrijke buitenduinen (‘Jonge Duinen’) 
zijn lokaal wallen te zien bij 18e en 19e eeuwse 
ontginningen van duinvalleien en hier en daar 
langs dwarswegen op de kust, zoals naast de 
Scheveningseweg tussen Den Haag en 
Scheveningen.
De wallen worden hier besproken voor het ge-
bied tussen de Westerschelde en de Oude Rijn 
met speciale aandacht voor Schouwen, Goeree 
en het duinterrein Solleveld bij Loosduinen, deel 
van de kust van Delfland. Het gaat om gebieden 
waar door fysiek isolement en/of door drinkwa-
terwinning veel van het oorspronkelijke cultuur-
landschap behouden bleef. De duinwallen wor-
den gezien als onderdeel van de vroegere 
agrarische inrichting en dat kan helpen bij de da-
tering van de wallen. 
In de tijd dat de klei- en veengebieden achter de 
kust nog niet waren bedijkt, waren de binnen-
duinen intensief voor de landbouw in gebruik. 
Op kleine percelen werd graan (rogge) verbouwd 
en daarna liep het vee (schapen en koeien) op de 
begroeide akkers. Op de eilanden van Zuidwest-
Nederland werden voor het geperceleerde mid-
deleeuwse cultuurland de namen ‘haaiman’ en 

‘haaimeet’ gebruikt. In Holland heetten ze ge-
woon ‘akker’. Zeewaarts van dit boerenland la-
gen de grafelijke ‘wildernissen’, die functioneer-
den als weidegebied en jachtrevier. Deze 
buitenduinen overstoven op veel plaatsen gelei-
delijk de binnenduinen.
In de Randstad Holland zijn binnenduinen door 
afgraving en/of door stedelijke bebouwing land-
schappelijk ingrijpend veranderd. De naamge-
ving van de duinwallen is vaak heel lokaal en 
heeft in de literatuur voor veel verwarring ge-
zorgd. Dit artikel biedt een verkennend onder-
zoek naar vorm, functie, ouderdom en naamge-
ving van zandwallen langs het zuidelijk deel van 
de Nederlandse kust. 

9.2 Walcheren

Op Walcheren is de duinkust zeer smal. Tussen 
Domburg en Oostkapelle liggen echter wel bin-
nenduinen van 500 tot 1000 meter breed. Ze 
worden de ‘vronen’ genoemd, een woord dat 
wijst op het oude grafelijke bezit. In 1294 werd in 
Domburg kwijtschelding verleend voor het ‘ge-
schot over de haaimannen’, mogelijk als gevolg 
van overstuiving. Het akkerland uit de twaalfde 
tot vijftiende eeuw leverde rogge, daarna lag het 
periodiek braak. Na de vijftiende eeuw komt het 
graan vooral uit de jongere polders tussen 
Oostkapelle en Vrouwenpolder. De binnendui-
nen worden dan bebost met hakhout, en ook 
komen er diverse buitenplaatsen. Rond deze 
hakhoutaanplant zijn geen houtwallen bekend, 
de stammetjes werden omwonden met stro en 
braam tegen de konijnenvraat. Pas later verschij-
nen er houten heiningen om het hakhout. 
Noordoostelijk van Oostkapelle wordt in 1291 
een nederzetting Rijkendale (‘Rikedale’) vermeld, 
die in de zestiende eeuw vermoedelijk onder het 
stuivende zand is verdwenen (Van Haperen 
2009, 130-132). 

9.3 Schouwen

Een echte blik op het geperceleerde middel-
eeuwse cultuurland krijgen we af en toe, zoals in 
1987, te zien op de bodem van recent gevormde 
stuifvalleien in de Meeuwenduinen. Dat oude 
cultuurland is gedateerd door scherven aarde-
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cultuurland in de Meeuwenduinen op Schouwen 

(situatie 1987). Foto: F. Beekman.
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66  Zeeuws Archief, Middelburg, Archieven 
Waterschap Zeeuwse Eilanden, Archief 
van het Waterschap Schouwen-
Duiveland, Archief van de polder 
Westerenban van Schouwen, inv.nr. 32a, 
33, 33b, Veldboeken, leggers van de 
landerijen met namen van eigenaren en/
of gebruikers, 1610, 1783, 1642. 

67  Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, 
Zierikzee, Archieven gemeente 
Haamstede, Burgerlijk Armbestuur, inv.
nrs. 871-873, Akten van verpachting van 
gronden 1815-1947. Idem, inv.nr. 876, 
Tekeningen van de percelen bossen van 
het Arm- en Kerkbestuur en lijsten van 
het verkochte hakhout, 1848-1916.

werk en een munt uit het begin van de elfde 
eeuw. In 1937 kwam in de Verklikkerduinen net 
zo’n verkaveling met (vaag) een lage omwalling 
aan de oppervlakte. Een tiental munten dateer-
de van de veertiende tot het einde van de zeven-
tiende eeuw. Deze munten waren met de mest 
en ander afval op de akkertjes terecht gekomen. 
Het akkertje op de foto, in het Zeeuws ‘meetje’, 
wordt om de twee Schouwse roeden (ca. 8 me-
ter) door een greppel gescheiden. Het is waar-
schijnlijk dat een aantal van die meetjes omge-
ven was door een lage zandwal, maar die is bij 
het archeologisch onderzoek nog niet waarge-
nomen. Onlangs werd bij een natuurherstelpro-
ject in het Watergat een lage wal tussen begrep-
peld akkerland vrijgemaakt van een dikke zode 
(2011, mond. med. J. Beijersbergen); nader on-
derzoek moet nog plaatsvinden.
In de dertiende eeuw (1220, 1229, 1250) komt dit 
cultuurland op de binnenduinen in de bronnen 
voor als ‘haaiman’. Over dit middeleeuwse 
woord ontstond in de eerste helft van de vorige 
eeuw een heftige polemiek. Samenvattend 
schreef een Duitse taalkundige ‘dass die seelän-
dische haaimanne ursprünglich durch natürliche 
oder künstlich erhöhte Ränder oder Böschungen 
eingeschlossen waren’ (Foerste 1959).
De hierboven genoemde verkaveling behoorde 
tot het 21e en het 7e ‘bevang’ van de Westeren 
Ban van den Duine (Een bevang is op Schouwen 
de naam van een onderdeel van de polder. Het 
bestaat uit tientallen percelen of perceeltjes van 
één of meer eigenaren of pachters. Een bevang 
wordt begrensd door een weg, een sloot of het 
duin). Van genoemde twee ‘bevangen’ zijn de 
veldboeken (een soort pre-kadastrale grondre-
gisters) uit 1610, 1642 en 1783 bewaard zijn ge-
bleven.66 De overstuiving van cultuurgrond, we-
gen en boerderijen kan met deze veldboeken 
worden gevolgd. In dit gebied langs de 
Noordduinen (thans Verklikkerduinen) blijkt de 
verstuiving 4 à 5 meter per jaar te zijn opgescho-
ven. Dit wijst op een vrij effectieve afremming 
door middel van helm en schermen (Beekman 
2007, 173-189). 
De relatief beste gedeelten in de binnenduinen 
blijken de ‘haeymans’ of ‘haijman’ te zijn. Ze la-
gen van 1 tot 3 meter + NAP en zijn voor 
Haamstede in 1665 nog verduidelijkt als ‘duyn-
houven ofte haeymanlanden’. In het 7e bevang 
is sprake van ‘een stuck bedyckte haeymans’ 
(1610, 1642, in 1783 overstoven), waar de hout-
wal vermoedelijk lang het zand heeft opgevan-

gen. Het hobbelige duingrasland hier omheen 
heet in de veldboeken ‘(duun)polder’. Het woord 
duinpolder zorgde overigens voor de nodige ver-
warring in de overheidsstatistieken. Het lag 3 tot 
7 meter + NAP en kende lage graswallen als ei-
gendomsscheiding. Met ‘ree’ bedoelde men be-
greppeld duingrasland, dat eerder haaiman was 
geweest. Deze landschappelijke differentiatie in 
de binnenduinen is mogelijk in de zestiende 
eeuw tot stand gekomen door lokale verstuivin-
gen of een gewijzigde grondwaterstand door 
kusterosie. Het woord ‘duindijk’ in de veldboe-
ken duidt op een wal om het instuivend zand uit 
de buitenduinen te stuiten.

In het 6e bevang komt in 1642 en 1783 een 
‘haeymans genaempt den elsenmeet’ voor. Aan 
het einde van de achttiende eeuw schreef 
Jacobus de Fouw, secretaris van Haamstede, 
over ‘aardagtige velden die onder het zand van 
de naderende hooge hillen waren verdwenen’. 
In het 21e bevang is bij archeologisch onderzoek 
in 1993 een ploeghorizont waargenomen onder 
ruim een meter stuifzand. In de negentiende 
eeuw wordt er meer elzenhout geteeld. In 1822 
is sprake van ‘bosch zijnde beplante haayman’. 
Steeds vaker wordt op Schouwen hiervoor de 
term elzenmeet gebruikt. De betekenis voor 
graanteelt nam af, ook in verband met de voort-
durende schade door konijnen.
Op de ‘Topographische Militaire Kaart van het 
Koninkrijk der Nederlanden’ (TMK) van 1856 
staan de hakhoutbossen in de lagere delen van 
de binnenduinen getekend. De bossen hout of 
musterds gingen naar de bakkersovens, maar 
ook naar de dijkwerken (‘Schouws rijs’), de vuur-
toren en de meestoven. In de verpachtingen van 
de zogenaamde armenbossen van de gemeente 
en de kerk uit de achttiende tot twintigste eeuw 
staat veel over het functioneren van dit grond-
gebruik. In de pachtvoorwaarden staan aanwij-
zingen over het wisselend benutten als akker en 
weiland met elke zeven jaar houtkap. Het ge-
bruik komt goed tot uiting in één van de voor-
waarden uit 1822: ‘wanneer dezelve bosschen op 
meetjes leggen (gekapt zijn), gemelde bosschen 
ten minste tweemaal te bezaaijen en dezelve 
vervolgens dan jaarlijksch met hunnen beesten 
(koeien) mogen laten afzetten doch niet anders 
dan van primo mei tot primo september’. 67

De elzen werden tot de grond gehakt. Dit in te-
genstelling tot wilgen waar de koeien van vreten 
en de knot op ca. 2 meter zit. De tronk van de 

Afb. 9.2  Topografische en Militaire 

Kaart (TMK), fragment blad 42 

(1856). In westelijk Schouwen zijn in 

de binnenduinen de laaggelegen 

hakhoutbossen (elzenmeten) en de 

hogere duingraslanden te zien.
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elzen was vlak boven de grond. Door de snelle 
uitputting verbouwde men slechts twee jaar 
rogge. De els bindt overigens stikstof en het blad 
levert goede humus. Met bagger uit de greppels 
en stalmest werd de vruchtbaarheid van de el-
zenmeten op peil gehouden (Boot 1977). 
Charmant zijn de vele kaartjes bedoeld voor de 
berekening van de opbrengst en het arbeids-
loon. Deze kaarten zijn te vergelijken met be-
drijfskaarten in oude meetboekjes (De Klerk 
2003). Op de omringende wal (dijk of ‘diekje’) 
staan knotwilgen of eiken. Met wilgentenen 
werden de bossen elzenhout samengebonden. 
Soms ligt er geen houtwal, maar een ‘sloot of 
vrone’ om de elzenmeet.

Aan het einde van de negentiende eeuw daalde 
het grondwater in de binnenduinrand door de 
stoombemaling van de polder Schouwen. De 
humeuze elzenmeten worden tussen 1900 en 

1920 omgevormd tot bloembollenland en tussen 
1920 en 1950 naar boomgaard. In het beschutte 
landschap met de vele fraai begroeide houtwal-
len vestigt zich na de Tweede Wereldoorlog de 
verblijfsrecreatie.

De houtwallen in de omgeving van Renesse kre-
gen al in 1950 aandacht en bescherming, vastge-
legd in een ‘wallenverordening’. Deze verorde-
ning werd nog vernieuwd in 1999, maar door de 
gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in 2010 
voor particulier eigendom weer afgeschaft. In 
Renesse zijn ter weerszijden van de wegen nog 
veel botanisch waardevolle houtwallen begroeid 
met stinzenplanten (De Boer 1981). In 1879 lag er 
629 hectare elzenmeet, in 1979 was daar nog 
maar 150 hectare van over (Beekman 1989). In 
2000 waren er nog 50 kilometer houtwallen in 
de Schouwse Westhoek.

9.4 Goeree

Bij de middeleeuwse ontginning rondom 
Ouddorp zijn de laagste delen van de binnendui-
nen afgevlakt en begreppeld. Een dergelijke 
haaimeet (‘haemete’) werd omringd door een 
lage begrenzing, de schurveling (‘schurvelienk’) 

Afb. 9.3  ‘Arm Bosch’ aan de 

Duinweg bij Haamstede (1868). 

Bron: OA Haamstede inv.nr. 876. 

Deze elzenmeet is omgeven door 

een houtwal of ‘dijk’. Langs de 

greppels staan elzen (lijn met 

puntjes).

Afb. 9.4  Houtwallen langs de Luieweg in Renesse (prentbriefkaart, 1951). Uitgave J. Prummel, Renesse.  

Collectie: F. Beekman.

De elzenmeet is een oud cultuurlandschap in de 
binnenduinen van Schouwen. Omsloten door een 
houtwal (‘diekje’) van 1 à 2 meter hoog ligt een 
aantal percelen (‘meetjes’) afgescheiden door 
greppels, waarlangs elzen groeien. Er is een wis-
selbouw van graanteelt en grasland.
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68 Brief dr. D.P. Blok 14 juni 1973.
69  Streekarchief Goeree-Overflakkee, 

Middelharnis, Archief voormalige 
gemeente Ouddorp, inv.nr. 197, 
Nommerboeck, legger van de verponding 
van Ouddorp en Oudeland houdende 
opgave omtrent percelen, eigenaars, 
gebruikers en hun aanslag in de 
verponding, 1723, met latere 
aantekeningen.

bezet met doornstruiken. Ook diende deze lage 
wal als veekering en werd stuivend zand inge-
vangen. De eerste vermelding van Ouddorp is 
1105 en dat komt goed overeen met het lokaal 
gevonden Pingsdorf aardewerk. In 1316 en 1330 
worden voor dit cultuurlandschap de woorden 
‘haymede’ en ‘haimannen’ naast elkaar gebruikt 
(Klepper 1979).

Net als op Schouwen hebben de haaimeten een 
aantal smalle, enigszins bol staande percelen. 
Deze ‘meetjes’ liggen afhankelijk van de vocht-
toestand vier tot tien meter uit elkaar, afgeschei-
den door greppels van 40 centimeter diep met 
hakhout erlangs. Om de zeven jaar werd het 
houtgewas gekapt en werd de haaimeet op de-
zelfde manier bemest als op Schouwen. Daarna 
konden de duinboeren er twee jaar graan ver-
bouwen. Deze wisselbouw is in 1680 aangeduid 
met een beschrijving dat de ‘huijsluiden veel 
haeijmeten bezitten daerse weije van maken, 
ende altemets eens met boekweijt of rogge be-
saeijen’ (Van Dam 1680, 143). De schurvelingen 
van Ouddorp hadden aan beide kanten een 
greppel die regelmatig werd uitgehaald.
Het bijzondere woord ‘schurveling’ bestaat ook 
op Voorne, dat met Goeree vóór de twaalfde 
eeuw één geheel vormde. Voor Schouwen is het 
woord niet bekend. In West-Vlaanderen waren 
er beschuttende barmen of ‘scelveringhen’ langs 
de duinen (Watersloot 1937,  88). Volgens de 

naamkundige D.P. Blok is schurveling een 
Vlaams-Zeeuwse vernieuwing.68 Het woord is 
afgeleid van shelf/shelve of zandbank. 
Veel informatie over de haaimeten is te halen uit 
het vroeg achttiende-eeuwse ‘Nommerboeck’.69 
De bijbehorende kaart is te vinden in het Caart-
boeck van Voorne uit 1698. De haaimeten wer-
den lager aangeslagen dan het ‘kostbaar land’ in 
de polders buiten de duinen. Naast het cultuur-
land rond Ouddorp lagen de West-, Middel- en 
Oostduinen als hobbelig duingrasland.

De akkertjes of haaimeten (‘haemete’) bij 
Ouddorp waren omgeven door een lage zandwal 
begroeid met doorngewas: de schurveling 
(‘schurvelienk’) en met greppels. Aan het einde 
van de negentiende eeuw werden veel haaimeten 
uitgemijnd en werd het zand op de oude 
schurvelingen gestort. Deze jongere zandwallen 
(‘hoagten’) van 2 à 3 meter hoog hebben geen 
greppels.

Door de grote bevolkingsdruk gingen de boeren 
rond Ouddorp er na 1870 toe over de haaimeten 
te gaan uitmijnen (‘uutmienen’) en zo het grond-
gebruik te intensiveren. Bij dit uitgraven werd 
het maaiveld een halve tot een meter verlaagd. 
De teellaag van 20 centimeter werd hierbij apart 
gehouden en later weer opgebracht. Het zand 
werd met kruiwagens op en tegen de bestaande 
schurvelingen gereden. Deze nieuwe wallen 

 

Afb. 9.5  Haaimeet aan de Stelleweg bij Ouddorp (1972). Langs de greppels tussen de ‘meetjes’ staan elzen. 

Foto: F. Beekman. 
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werden wel 3 meter hoog en 10 meter breed en 
werden in het plaatselijk dialect ‘hoagten’ ge-
noemd. Deze zandwallen werden soms beplant 
met dennen, vaker hebben ze een kruidenvege-
tatie, waar de geit aan de pin werd gezet. De pa-
den tussen de zandwallen hadden wel wat van 
een holle weg. De hoge zandwallen worden ten 
onrechte ook wel schurvelingen genoemd. 

De dichter bij het grondwater gelegen tuin-
bouwgrond (‘mienege’) kende specifieke teelten 
als vroege aardappelen, bloemzaden, sjalotten, 
graszaad en vroeger ook cichorei. In twee of drie 
jaar hadden de boeren de kosten van het uitmij-
nen er uit. Er zijn rond Ouddorp nog steeds 
fraaie voorbeelden van dit bijzondere grond-
gebruik te zien. 
Een andere verbetering van de haaimeten was 
het omzetten, waarbij de vruchtbare geachte 
kleilaag onder het duinzand naar boven werd 
gehaald en het zand naar beneden verdween. 
Dit omzetten ging wel tot 3 meter diep en het 
grondwerk werd in de winter met veel hand-
kracht uitgevoerd. Het uitmijnen en omzetten 
als vormen van intensivering van de haaimeten 
zijn typisch voor Goeree (Klepper 1979). De an-
dere duinwallen duiden dus op een veranderd 
grondgebruik van deze binnenduinen. Er zijn nu 
nog een paar kilometer schurveling en meer dan 
100 kilometer zandwallen.

9.5 Voorne

De duinen op Voorne zijn jonger dan die op de 
hierboven besproken eilanden. De oudere bin-
nenduinen bij Oostvoorne en Rockanje heten 
Heveringen. Hier lag geen cultuurland en uit de 
schriftelijke bronnen zijn haaiman of haaimeet 
niet bekend (Van Haperen 2009, 135-136). 
Volgens de eerste hoogleraar landbouwhuis-
houdkunde Jan Kops lagen de Oostvoornse en 
Rockanjese Heveringen tot in de achttiende 
eeuw nog ‘woest’. Er was beweiding met rund-
vee en paarden en in de lage delen groeide hak-
hout. Een lokale ontginning staat in 1723 ver-

Afb. 9.6  Tekening doorsnede schurveling en ‘hoagte’. Uit: Klepper, 1979. 

Afb. 9.7  Dennen op hoge zandwallen bij Ouddorp 

(1972). Foto: F. Beekman.

Afb. 9.8  Luchtfoto boerderij E. Verhage bij Ouddorp (1957). 

Dwars op de Oude Nieuwlandseweg liggen ‘hoagtes’, op 

de achtergrond begreppelde haaimeet met schurve-

lingen. Maker foto onbekend, collectie K. Tanis, Ouddorp.
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meld als ‘afgedolven en beschelveringt’ (Kops 
1805; 1809). Evenals op Goeree komt de naam 
schelvering voor een lage houtwal om het cul-
tuurland dus wel voor. 
In 1800 staan er al veertien duinboerderijen. De 
ontginning van de Heveringen verloopt in de ne-
gentiende eeuw geleidelijk en rond 1900 is on-
geveer de helft van de binnenduinen op Voorne 
in cultuur. De tuinbouwgronden liggen wat lager 
in de hobbelige overgang van de buitenduinen 
naar de polder. Het zand is kennelijk afgevoerd, 
want de moestuinen en boomgaarden worden 
door dichte hagen tegen de zeewind beschermd. 
Dit is goed te zien op oude prentbriefkaarten uit 
het begin van de twintigste eeuw.

9.6 Delfland

De Oude Duinen of binnenduinen vormen een 
markant landschap tussen Loosduinen en 

Monster. Bij Loosduinen is het binnenduingebied 
nog twee kilometer breed, maar ter hoogte van 
Ter Heijde beslaat het nog maar een paar hon-
derd meter. Dat komt omdat de huidige kust een 
andere richting heeft dan de voormalige strand-
wallenkust. Met behulp van het ‘Meet boek van 
Monster’ uit 1378 (Emmens 1969) is het in cultuur 
gebrachte binnenduin door Herman van der 
Meer op kaart gereconstrueerd (Beekman & Van 
der Valk 2009). Naast de ‘clingen’, een restant 
van de Oude Duinen, bevonden zich in dit gebied 
16 boerderijen, en veel kleine percelen ‘ackerken’ 
en ‘weijdekijn’ van slechts 0,5 of 1 hectare. De 
ploegsporen zijn bij archeologisch onderzoek te-
ruggevonden, met aardewerk uit de twaalfde tot 
veertiende eeuw (De Bruin & Bult 2009).
Het meetboek geeft daarnaast informatie over 
de drie wegen evenwijdig aan de kust en dwars 
daarop. Ook een paar gegraven weteringen (met 
lage wallen ernaast) konden op de kaart worden 
geplaatst. Over de al dan niet omwalde akkers 
geeft het meetboek geen informatie. Veel cul-

Afb. 9.9  Lijnvormige structuren en walcomplexen op Solleveld en omgeving bij Loosduinen. Kaart door H. van der 

Meer. Naar: Beekman & Van der Valk, 2009.

1. Houtplantages 2. Wallencomplex (‘Eikenwallen’) 3. Akkertjescomplex 4. Rillencomplex



165
—

tuurland werd door de Jonge Duinen overstoven 
met name door het Polanenduin dat in de vijf-
tiende en zestiende eeuw vanaf de kust bij Ter 
Heijde naar binnen stoof en nog als een boog-
duin van meer dan 10 meter hoog zichtbaar is. 
Dit duin blokkeerde zelfs de oude Rijnweg ten 
westen van de huidige watertoren van Monster.
In het resterende deel van de binnenduinen, be-
kend als Solleveld, Ockenrode en Ockenburgh 
zijn vele walstructuren bewaard gebleven 
(Vertegaal 1994). Dichter bij Den Haag zijn de 
Oude Duinen of ‘clingen’ met een begroeiing van 
lage eiken en heide vrijwel geheel onherkenbaar 
geworden door de afzanding voor tuinbouw en 
stadsuitbreiding (Van der Valk & Pruissers 1988).
Na de Middeleeuwen worden de binnenduinen 
tussen het Polanenduin en de zeeweg van 
Loosduinen naar Kijkduin geheel omgevormd 
bij de aanleg van de genoemde buitenplaatsen. 
De aanleg van een dubbele grenswal in de zes-
tiende eeuw aan de oostkant van Solleveld 
heeft een deel van het Merovingische grafveld 
met crematie-urnen beschermd. Dit grafveld uit 
de zesde en zevende eeuw was in de latere 
Middeleeuwen niet meer herkenbaar en als ak-
kerland in gebruik genomen. Veel urnen en an-
dere resten zijn daarbij stukgeploegd en ook 

verlaagde het maaiveld er door verstuiving 
(Waasdorp & Eimermann 2008).

Aan de kant van Loosduinen kwam het oude 
kloosterbezit, bestaand uit ‘clingen’, na de 
Reformatie in wereldse handen en werd omge-
vormd tot een aantal grote landgoederen. 
Verschillende bestuurders uit Den Haag en Delft 
stichtten een buitenplaats en vergroeven er de 
binnenduinen. Het zand werd hierbij herschikt 
tot vlakke velden, wallen en greppels, en deels 
verkocht ten behoeve van de stadsuitbreiding, 
voor de ophoging in de venige, laaggelegen de-
len van Den Haag.
Het resultaat van deze ontwikkeling wordt zicht-
baar op de gedetailleerde grootschalige kaart 
van Nicolaas Cruquius uit 1712 (Postma 1977; 
1988). Op deze uitzonderlijk nauwkeurige kaart 
zijn de donkere strepen in de duinen geen sloten 
maar wallen! Op de verkleining van deze kaart 
uit 1750, eveneens uitgegeven door het 
Hoogheemraadschap van Delfland, staan de 
wallen anders gekarteerd, niet als een streep 
maar als een rij puntjes, aldus aangevend dat ze 
beplant zijn met bomen.
Het landgoed Ockenburgh met lange oprijlaan 
springt sterk in het oog. De medicus en dichter 

Afb. 9.10  Fragment Kaart van Delfland door Nicolaas Cruquius (1712) met diverse duinwallen in de binnenduinen. 

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland.
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Jacob Westerbaen bezong zijn buitenplaats in 
1654 onder de titel Arctoa Tempe. Hij noemt daar-
in een aantal landschapselementen als  
‘myn dijcken en myn wallen, een ‘mantelingh’ en 
‘elzen-ackeren (die) de buyten-kant bezoomen’. 
Een brede en hoge zandwal omsloot het land-
goed Ockenburgh. 
Op een aparte kaart zijn de diverse walcom-
plexen met de cijfers 1 tot en met 4 aangegeven. 
Voor een deel zijn deze lijnvormige structuren 
jonger dan 1712/1750. De basis ligt steeds op 3 
meter + NAP. Helaas zijn er nog geen archief-
stukken gevonden over deze wallen, die zeker bij 
een bepaald duingebruik hoorden. Op de zeer 
oude gemeentegrens tussen Loosduinen en 
Monster ligt nog een 6 meter hoge wal die veel 
zand heeft opgevangen. Langs de oprijlaan naar 
boerderij Solleveld en langs de Rijnweg liggen 
opnieuw greppels en wallen.

9.6.1 Houtplantages

Vooral op het landgoed Ockenrode komen veel 
evenwijdige lage wallen in blokken voor. Ze zijn 
een meter hoog en liggen gemiddeld 7,5 meter 
uit elkaar. Deze rabatten zijn aangelegd om ei-
kenhakhout in het kennelijk natte binnenduin 
mogelijk te maken. Opmerkelijke namen zijn hier 
de Lange Akkers van ongeveer 200 meter en de 
Korte Akkers van 130 meter lang. Op een deel 
van Ockenrode groeit duinheide op de lage ra-
batten. Hier keerde de vroegere vegetatie van de 
‘clingen of geestlanden’ weer terug. De bosbouw 
betekende voor het gebied een extensivering 
van het grondgebruik. Het leverde brandhout 
voor de bakkerijen in de stad en grondstof aan 
de leerlooierijen.

9.6.2 Wallencomplex (‘Eikenwallen’)

Deze tien merkwaardig forse wallen zijn ca. 1,75 
meter hoog en hebben een vlakke, drie meter 
brede bovenkant. De greppels liggen 15 meter uit 
elkaar. Het complex is 500 meter lang, ongeveer 
100 meter breed, en is onderverdeeld in drie com-
partimenten. Hoewel grotendeels gekapt in de 
Tweede Wereldoorlog, staan er nog verwaaide 
eiken op. Volgens de kaart van Cruquius van 1750 
stond er toen al bomen op (als stippeltjes op de 
kaart). Het geheel is omgeven door een forse 
zanddijk en sloot. De oriëntatie van dit complex 
volgt de richting van de oude strandwal en dat 
wijst op een hoge ouderdom. In de achttiende 
eeuw lag de kust nog verder weg en hadden de 
bomen waarschijnlijk minder last van de zeewind. 
Het eikenhout werd vermoedelijk ook gebruikt bij 
de kustverdediging als staken in de schermen op 
de zeereep. Het wallencomplex is de drie eeuwen 
na 1712 nagenoeg ongeschonden doorgekomen!

De boerderijen van de ’duinmeiers’ (professionele 
konijnenjagers) bevonden zich steeds aan de voet 
van de Jonge Duinen met als voorbeeld boerderij 
Solleveld, en ook Geesterwijk, de Klooterswoning 
en Houtrust. Het is goed mogelijk dat het wallen-
complex achter boerderij Solleveld aanvankelijk 
in gebruik was als konijnenwarande. De vraag 
naar zogenaamde hofkonijnen als relatiege-
schenk was in het regeringscentrum Den Haag 
altijd groot (Van Dam 2010). In de duinen tussen 
Monster en Scheveningen, opgedeeld als ‘Eerste 
Westduyn’ tot ‘Vijfde Westduyn’, is op de kaart 
van Cruquius telkens zo’n opvallend wallencom-
plex met mogelijk de functie van ‘konijnenburcht’ 
bij de woning van de duinmeier te zien. Voor deze 
veronderstelling is echter meer archeologisch- en 
archiefonderzoek noodzakelijk. 

Afb. 9.11  Wallencomplex (‘Eikenwallen’) in de Oude Duinen bij de watertoren van Monster (2012). Foto: D. Bakkenes. 
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9.6.3 Akkertjescomplex

Tussen de gemeentegrens Loosduinen-Monster 
en het eerder genoemde Polanenduin ligt een 
vierkant complex met een onderverdeling be-
staande uit lage wallen. Het gehele afgevlakte 
terrein meet ongeveer 425 bij 425 meter (18 hec-
tare) en wordt aan de westkant beschermd door 
een rechte zand- of duindijk. Aan de Haagweg 
liggen enkele wallen die zo steil zijn, dat ze wel 
van plaggen gemaakt moeten zijn. De percelen 
van het akkercomplex zijn ongeveeer 60 bij 80 
meter groot. Elk perceel is met lage walletjes 
nog eens in vieren gedeeld.
Dankzij het verslag van een wandeling van Ter 
Heijde naar de watertoren van Monster vlak 
voor 1900 weten we dat het akkertjescomplex 
voor de aardappelteelt in gebruik is en ‘smalle 
dijkjes doorkruisen dit veld en bewaren de ak-
kers voor verstuiving’ (A.G. 1897). In de eerste 
helft van de negentiende eeuw werden de 
vroege aardappelen vanuit het Westland uitge-
voerd naar Engeland. De lage wallen droegen in 
die tijd wellicht duindoorntakken of rietmatten 
als windkering, zoals te zien op de tekening 
‘Weg naar Loosduinen’ (1882) van Vincent van 
Gogh. Wellicht begon deze duincultuur om-
streeks 1800 toen de eerder genoemde Jan 
Kops duinontginning propageerde (Kops 1799). 
Die duinakkertjes moesten wel zwaar worden 
bemest. 

9.6.4 Rillencomplex

Niet ver van de kust, en met de meest zeewaart-
se lage zandwal van het akkertjescomplex als 
basis, liggen aan beide kanten van die wal een 
tiental zeer lage, licht gekromde wallen in twee 
deelcomplexen van 100 bij 100 meter groot. De 
ruggen zijn hier slechts 0,5 meter hoog en de 
greppels liggen 7,5 meter uit elkaar.
Wellicht zijn de greppels volgestoven en zijn de 
ruggen of rillen daarom zo laag. De wallen zijn 
mogelijk aangelegd voor het kweken van wilgen 
om van dit rijshout stuifschermen te maken in 
de zeereep van de zeer smalle duinen. De aanleg 
van het rillencomplex moet wat later in de  
negentiende eeuw worden gedateerd dan het 
akkertjescomplex.

De vier verschillende walcomplexen van 
Solleveld zijn tot stand gekomen na de 
Middeleeuwen toen er landgoederen werden 
gesticht en sprake was van een nieuwe land-
schappelijke inrichting. Belangrijk werd toen de 
opbrengst van hout, die mogelijk nodig was bij 
de kustverdediging van Delfland. Tussen deze 
walcomplexen lagen schrale duingraslanden die 
beweid werden met koeien en slechts enkele ak-
kertjes voor eigen gebruik. 

De rustige binnenduinen op de vogeltrekroute 
langs de kust waren ook een populair terrein 
voor vinkenbanen. Op zo’n vinkenbaan stond 
een houten huisje, waar vanuit het druipnet 

Afb. 9.12  Dwarsdoorsnede Wallencomplex (‘eikenwallen’), Solleveld. Tekening H. van der Meer.

Afb. 9.13  Akkertjes- en rillen-

complex, en ook infiltratieplassen 

in het waterwingebied Solleveld 

tussen Monster en Loosduinen. 

Zgn. false-colour luchtfoto (bron: 

Dunea). Goed is verder een drink-

poel of ‘drank’ te zien met ernaast 

een smalle stuifvallei in het 

Polanenduin. Uit: Beekman & Van 

der Valk, 2009.
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werd aangetrokken dat binnen een omwalling 
van 10 bij 4 meter klaar lag (afb. 9.14). De zuid-
westkant van de omwalling heette de ‘houtdijk’. 
Deze wal van graszoden van een meter hoog 
was bezet met dood hout om de kleine trekvo-
gels te lokken (Van Dobben & Hoos 1938).
Het hele gebied zou na de bouw van de waterto-
ren van de Delftsche Waterleiding in 1887 sterk 
gaan verdrogen. De laatste boer van Solleveld 
verliet omstreeks 1905 zijn bedrijf. Dankzij de 
duinwaterwinning is het gebied met bijzondere 
walcomplexen overigens behouden gebleven. 
Ook de oude landgoederen Ockenburgh en 
Ockenrode zijn niet verkaveld voor woningbouw. 
Dit Natura 2000-gebied is een ‘bevroren’ oud 
landschap met hoge cultuurhistorische waarden 
(Beekman & Van der Valk 2009).

9.7 Rijnland

In Wassenaar ten noorden van Den Haag is het 
oorspronkelijke landschap van de binnenduinen 
nog goed herkenbaar. Hier werden al vroeg 
landgoederen gesticht en dat voorkwam zand-
winning. Aan de strandwallen herinneren namen 
als Clingendael en Binnenklingen. De wat hoger 
gelegen terreinen op de strandwallen werden 
deels luxe woonwijken met villa’s. De morfolo-
gie van de binnenduinen is in Wassenaar nog in-
tact in de landgoederen en parken, met zelfs een 
enkel lapje duinheide. In de lager gelegen 
strandvlakten liggen weilanden, sportvelden en 
ook de renbaan Duindigt. In de duinen bij 
Scheveningen werd in de tweede helft van de 
negentiende eeuw veel afgezand om aardappel-
land te maken. Het zand werd op hoge wallen 
gereden. In 1883 is dat fraai getekend door 
Vincent van Gogh. Ook is veel zand voor de 

Afb. 9.14  Vinkenbaan van Dirk Hoos bij Loosduinen. Tekening J.J. ter Pelkwijk (1938).



169
—

stadsuitbreidingen van Den Haag gebruikt.
In de brede buitenduinen werd de omgeving van 
Meijendel in de negentiende eeuw tijdelijk ver-
anderd in een agrarisch landschap. De land-
bouwontginning, die op initiatief van koning 
Willem I na 1825 met subsidie van de overheid 
tot stand kwam, lag in een aantal grote duinval-
leien die werden geëgaliseerd. Er ontstonden 
diverse wallen van 0,5 tot 3 meter hoog. Het on-
derscheid tussen zandwal en duin is soms lastig 
te maken (Neefjes 2010). Op de wallen bij de 
boerderij Meijendel zijn soms opmerkelijke bo-
men als kastanjes, populieren of dennen aange-
plant. De steun door de overheid werd na 1840 
door koning Willem II weer afgebouwd 
(Boerboom 1958). In de loop van de twintigste 
eeuw overgroeiden de oude duinwallen en we-
gen, maar ze bleven wel herkenbaar.
Ook de landbouwontginning Harstenhoek, ook 
wel nettenboetveld (Van der Valk et al. 1999), de 
Bierlap en de Pan van Persijn tonen afgevlakt en 
soms verdiepte duingrond omringd door lage 
wallen met gras. Tussen een paar dubbele wal-
len liep ooit een weg of lag een afwatering. Het 
kunstmatig reliëf vervaagt ook hier geleidelijk.
Ten zuiden van Katwijk werden in de buitendui-
nen door de arme vissers in de negentiende eeuw 
aardappellandjes gemaakt, die werden bemest 
met ‘visgrom’ het afval op de vissersschuiten. Een 
lage wal met doorntakken moest de wind breken. 
Er lagen meer dan 350 perceeltjes van gemiddeld 
slechts 13 are. Van 115 van deze ‘duindellen’ zijn 
de oude veldnamen bekend, zoals Aal van 
Geertedel, Moeder Joppedel en het Guiltjesdel.

9.8 Conclusie 

Hierboven constateerden we in de loop van de 
tijd een afwisseling van intensiever en extensie-
ver gebruik van de binnenduinen.Van het inten-
sief benutte middeleeuwse cultuurland op de 
binnenduinen zijn alleen op Schouwen en 
Goeree wat landschapselementen bewaard ge-
bleven. De akkertjes werden begrensd door lage 
wallen, die vermoedelijk met doornstruiken wa-
ren beplant. Op Goeree zijn deze schurvelingen 
nog te zien. Bij archeologisch onderzoek in de 
stuifvalleien op Schouwen komt het middel-
eeuwse akkerland soms aan de oppervlakte. 
Vanaf de zestiende eeuw wordt langs de grep-
pels veel hakhout geteeld voor de bakkersovens, 

smederijen, meestoven en ook als rijshout voor 
de dijkbescherming. 
In de zeventiende en achttiende eeuw zijn bij de 
stad Den Haag landgoederen met buitens ge-
sticht waar eikenhakhout op rabatten werd ge-
teeld. De aanleg betekende een extensivering 
van het grondgebruik. Op de oude kaarten van 
Cruquius (1712; 1750) zijn vele wallen aangege-
ven. Een tiental forse wallen omringd door een 
sloot was wellicht ook een konijnenwarande. 
Niet ver van de zee werd waarschijnlijk hout (eik, 
wilg) geteeld voor de kustverdediging. Soms ge-
ven schriftelijke bronnen informatie over eigen-
dom en grenzen, maar vrijwel nooit over het 
landschappelijk uiterlijk en gebruik.
In de negentiende eeuw werden de duinvalleien 
in de Jonge Duinen ontgonnen en ontstond weer 
een ander soort wallen. Er werden aardappelak-
kers aangelegd met rondom lage wallen, moge-
lijk bezet met struiken of rietmatten. Op de to-
pografische kaarten vanaf 1850 zijn deze wallen 
ingetekend. Op Goeree kwam eind negentiende 
eeuw bij het uitmijnen zoveel zand vrij, dat bij 
gebrek aan afzet de oude lage schurvelingen 
sterk werden opgehoogd. Opnieuw werden de 
binnenduinen intensiever gebruikt. Dit leidde 
daar tot een uniek zandwallenlandschap.
In de twintigste eeuw worden veel duinontgin-
ningen verlaten onder meer door de winning van 
drinkwater in de duinen. Tussen Loosduinen en 
Monster raakt daardoor het oude landschap ‘be-
vroren’. Wel werden er infiltratievijvers toege-
voegd. Veel duinwallen verloren hun functie en 
raakten overgroeid. Bij een goede begrazing met 
koeien of paarden worden ze weer zichtbaar. In 
veel recreatiegebieden erodeerden de wallen 
door het intensieve gebruik. De duinwallen kwa-
men we nogal eens tegen als ‘dijk’, maar ze had-
den - behalve als begrenzing - geen waterke-
rende, doch eerder een windkerende functie. Het 
is opvallend dat er zo’n grote variatie van duin-
wallen werd vastgesteld. Het tegenwoordig weer 
opwerpen van wallen als afscheiding, grondber-
ging en demping van verkeerslawaai heeft an-
ders dan vroeger geen relatie meer met een be-
paald agrarisch gebruik.
Een onderzoekagenda ‘duinwallen’ kan bestaan 
uit diverse aspecten. Ten eerste opmetingen als 
basis voor verder onderzoek en voor de ontwik-
keling van een typologie van de duinwallen ten 
dienste van de legenda op een thematische 
landschapskaart; verder archeologisch onder-
zoek van duinwallen om helderheid te brengen 
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in de ouderdom en functie(s) van dit landschap-
selement. Het zoeken naar schriftelijke bronnen 
in de archieven vormt een wezenlijke aanvulling 
op de veldgegevens. 

Summary: Field partitions and other man-
made linear structures in the coastal dunes of 
Zeeland and Zuid-Holland
In and around agricultural land in the innermost 
coastal dunes of Zeeland and Holland many 
linear man-made sandy landforms can be 
observed. In the Middle Ages parcelled arable 
lands (haaiman) existed with low sand ridges 
acting as boundaries and windbreaks. In the 
southwest of the Netherlands, on the islands of 
Schouwen and Goeree this typical landscape still 
exists, eroded as may be to some extent by 
modern land use. In the seventeenth and 
eighteenth centuries oak coppice grew on low 
ridges (‘rabatten’) in the inner coastal dunes of 
the Westland near The Hague. Some of these 
complexes of artificial ridges perhaps were part 

of a warren to keep rabbits for their fur and 
meat. Later wood was grown on these ridges for 
use in coastal defences and for fuel. In the 19e 
century outer dune valleys north of The Hague 
were converted into arable land. Sand ridges 
were made around these fields to protect crops 
from strong and salty sea winds. On the island of 
Goeree some dune lands at the end of that 
century were excavated and the sand was put on 
higher ridges for the same purpose. In the 20th 
century on the innermost dunes, land use 
changed once more towards bulb culture and 
fruit orchard culture, and later for holiday camp 
housing. On isolated parts of islands in Zeeland 
and in the dune areas used for the infiltration 
and extraction of drinking water in Holland 
(protected from development), many of these 
man-made ridges can still be seen. 
Archaeological inquiry and research into archives 
can give more information about the great 
variety and functions of these man-made field 
partitions in the dunes.
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